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pendahuluan

•Majunya suatu bangsa ditentukan oleh manusianya/ 
SDM

• Proses memajukan  manusia salah satunya melalui 
pendidikan

• Pendidikan harus dilihat berfungsi mengembangkan 
sumberdaya manusia yang profesional dan berdaya 
saing

• Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang 
mewujudakan hal tersebut



Beberapa permasalahan pendidikan masa 
kini

(1)Masih Rendahnya Pemerataan Untuk Memperoleh Pendidikan

Sudahkah semua anak terlayani PAUD

Wajib belajar 9 tahun terpenuhi

Akses Sekolah yang jauh dan mahal

Kepedulian Peran orangtua dalam mensekolahkan anaknya



(2) Ketimpangan 

pemerataan 

pendidikan juga 

terjadi antar wilayah 

geografis perkotaan 

dan pedesaan



• (3) masih rendahnya kualitas dan relevansi 
pendidikan.

• Banyaknya Pengangguran 

• Kompetensi guru yang kurang 

memadai

• Fasilitas Pendidikan yang 

kurang mendukung



• (4) masih lemahnya manajemen pendidikan dan belum

terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan
dan teknologi

• Kurikulum yang selalu berubah

• Koordinasi yang tidak jelas

• Rendahnya penggunaan Iptek



Bagaimana cara atasinya ?

MAKA PERLU ADANYA PERUBAHAN

Diperlukan modal manusia (human capital)

merupakan manusia yang bernilai ekonomi,

pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan

kemampuan para pegawai sebagai sumberdaya

manusia bagi bangsa



Dalam konteks perubahan bidang pendidikan
yang mencerminkan inovasi, ada beberapa isu
penting yang perlu dikemukakan, yaitu:

• Perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat
ditolak; “suatu realitas yang selalu ada”

• Jika Tidak mau berubah maka akan tertinggal
atau kalah

• Pengalaman perubahan sering kali
membosankan.

• Perubahan yang berhasil dalam dunia
pendidikan memerlukan waktu

• Perubahan memerlukan SDM yang Unggul

• Kepemimpinan yang memiliki network internal
dan ekstrenal



Calon guru= agen perubahan dalam pendidikan

Dalam melakukan inovasi pendidikan diperlukan tersedianya guru-
guru inovatif. Sikap kreatif guru inovatif ditandai dari:

• 1) Keterbukaan terhadap pengalaman baru

• 2) Kelenturan dalam berpikir

• 3) Kebebasan dalam ungkapan diri

• 4) Menghargai fantasi

• 5) Minat terhadap kegiatan kreatif

• 6) Kepercayaan terhadap gagasan sendiri

• 7) Kemandirian dalam memberikan pertimbangan sendiri



Guru kreatif dituntut perlu untuk meminimalisir adanya 
tantangan dalam pendidikan 

Pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, maka dunia 

pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-

hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai

Kedua, untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut

untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten agar 

dapat bersaing dalam pasar kerja global.

diberlakukannya otonomi daerah, perlu diwujudkan proses pendidikan yang 

lebih demokratis, memperhatikan keragaman kebutuhan/keadaan daerah 

peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat





INOVASI PENDIDIKAN 
SIDIK NURYANTO, M.Pd



Definisi

• Inovasi : Invention dan Discovery 

• —Invention : Hasil karya manusia yang berupa penemuaan yang benar-
benar baru

• —Discovery : hasil karya manusia berupa penemuan yang sebenarnya 
telah ada sebelumnya. 

• —Inovasi : usaha menemukan benda yang baru dengan jalan 
melakukan kegiatan invention dan discovery. 

• —Inovasi : penemuan yang dapat berupa suatu ide, barang, kejadian, 
metode yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau 
masyarakat 

• —Inovasi : hasil karya manusia yang dilakukan dengan tujuan tertentu 
atau untuk memecahkan masalah 



Defini Inovasi menurut Everett M. Rogers 
(1983) 

• “Innovation as an idea, practice, or object that is
perceived as new by an individual or another unit
of adoption”.

• Inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktik atau
obyek/benda yang disadari dan diterima sebagai
suatu hal yang baru oleh seseorang atau
kelompok untuk diadopsi



Defini Inovasi menurut Stephen Robbins 
(1994) 

• Stephen Robbins (1994) menyebut inovasi 
sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan 
untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu 

produk atau proses, dan jasa. 

gagasan baru

produk dan jasa

Upaya perbaikan



Defini Inovasi pendidikan

• “suatu perubahan yang baru dan secara 
kualitatif berbeda dari hal (yang ada) 

sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk 
meningkatkan kemampuan guna mencapai 
tujuan tertentu, termasuk dalam bidang 

pendidikan”.

gagasan baru

Bertahap

Penerapan Teknologi

Produk Hasil Pikir

Memecahkan masalah 

Pendidikan

Disengaja

Peningkatan Kualitas





Tuntutan Pentingnya Inovasi Pendidikan

Menurut Wijaya, Dkk (1992:7) pendidikan dewasa ini menghadapi berbagai 
tantangan dan persoalan, di antaranya:

I. Bertambahnya jumlah penduduk yang sangat cepat dan sekaligus 
bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapat pendidikan, yang secara 
kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai;







lanjutan

II. Berkembangnya ilmu pengetahuan yang modern menghendaki dasar-dasar 
pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan terus-menerus, dan dengan 
demikian menuntut pendidikan yang lebih lama sesuai dengan konsep pendidikan 
seumur hidup (life long education);



lanjutan

III. Berkembangnya teknologi yang mempermudah manusia dalam menguasai dan 
memanfaatkan alam dan lingkungannya. 





CAKUPAN INOVASI PENDIDIKAN

1. Inovasi dalam aspek tujuan pendidikan/ 
pembelajaran

2. Aspek struktur pendidikan melibatkan cara 
penyusunan sekolah dan kelompok serta ruangan 
kelas 

3. pembaruan dalam materi dan isi kurikulum dam 
pengajaran. 

4. Inovasi materi atau isi kurikulum

5. Penggunaan multimode dan multimedia dalam 
kegiatan belajar

6. Manajemen Pendidikan



1. aspek tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran

tujuan instruksional adalah 

suatu pernyataan yang jelas 

menunjukkan penampilan / 

keterampilan yang diharapkan 

sebagai hasil dari proses 

belajar.

perubahan prilaku siswa yang 

belajar masih merupakan 

perubahan internal yang belum 

dapat dilihat dan diukur

Tujuan instruksional umum 

(TIU)

Tujuan instruksional Khusus 

(TIK)

“setelah melakukan pelajaran 

siswa diharapan dapat 

memahami penjumlahan 

dengan benar”

Sisiwa ikut membawakan suatu 

tarian dalam perpisahan 

kelas”.

perubahan prilaku telah dapat 

dilihat dan diukur



KTSP

STANDAR KOMPETENSI

deskripsi pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang 

harus dikuasai setelah siswa 

mempelajari mata pelajaran 

tertentu pada jenjang 

pendidikan tertentu

KOMPETENSI DASAR

pengetahuan, keterampilan 

dan sikap minimal yang harus 

dicapai oleh siswa

INDIKATOR

penanda pencapaian KD yang 

ditandai oleh perubahan 

perilaku yang dapat diukur 

yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan

Menerima ajaran agama yang 

dianutnya

Mempercayai adanya Tuhan 

melalui ciptaan-Nya

Sholat lima waktu

Mengucapkan salam setiap 

bertemu



2 struktur pendidikan melibatkan cara penyusunan 
sekolah dan kelompok serta ruangan kelas



3.pembaruan dalam materi dan isi kurikulum 
dam pengajaran

KURIKULUM BERBASIS 

KOMPETENSI

KURIKULUM TINGKAT SATUAN 

PENDIDIKAN
KURIKULUM K 13

4. Inovasi materi atau isi kurikulum



5. Penggunaan multimode dan multimedia dalam 
kegiatan belajar



6. Manajemen Pendidikan

HALF DAY ISLAM TERPADU FULL DAY



SETELAH ADA IVOVASI TERUS NGAPAIN ?

BERHENTI LANJUTAtau Atau DISEBARLUASKAN

DIFUSI INOVASI PENDIDIKAN





ALUR DIFUSI INOVASI PENDIDIKAN

INOVASI DIFUSI KOMUNIKASI

PEMBARUAN SEBARLUASKAN/ VIRAL
MEDIA/CARA 

SEBARLUASKAN



SAKSIKAN !



Dari Video Tadi, jawablah :

INOVASI

DIFUSI

KOMUNIKASI





DIFUSI INOVASI

•adalah proses komunikasi inovasi antara warga 
masyarakat/anggota sistem sosial, dengan 
menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu 
tertentu. 

•Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti 
terjadinya saling tukar informasi (hubungan timbal 
balik), antara beberapa individu baik secara 
memusat (konvergen) maupun memencar (divergen) 
yang berlangsung dalam waktu tertentu.



ALUR DIFUSI INOVASI

INOVASI KOMUNIKASI
SALURAN 

KOMUNIKASI
SISTEM 
SOSIAL


