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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia secara umum 

terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan yang 

paling dirasakan adalah ada pada sering berubahnya kurikulum 

pendidikan dalam skala nasional. Perubahan kurikulum ini jelas 

memiki pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang. 

Walaupun adanya perubahan tersebut tidak mengacu pada 

kondisi secara keseluruhan perubahan kurikulum  itu sangat 

dibutuhkan, akan tetapi pada kenyataan perubahan kurikulum 

jauh dari kondisi sesungguhnya di suatu lembaga pendidikan. 

Artinya bahwa ada lembaga yang memang siap mengikuti adanya 

perubahan kurikulum dan hampir sebagin besar lembaga 

pendidikan sangat tidak siap dengan perubahan kurikulum 

tersebut. Akibat seringnya  terjadi perubahan dalam kurikulum, 

memberikan nilai bahwa kurang baik bagi sebagian besar 

lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Pada prinsipnya semua 

kita sangat mengharapkan terjadinya suatu inovasi pendidikan 

dalam hal ini adalah inovasi pendidikan Islam. Inovasi 

pendidikan Islam sesunggunya sangat dibutuhkan dan disetiap 

kegiatan inovasi merupakan suatu keharusan. Inovasi diartikan 

sebagai  pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, 

pembaruan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada 

atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau 

alat).1 Inovasi diartikan juga sebagai “suatu ide, barang, kejadian, 

                                                             
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI,  Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 381. 
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metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru 

bagi seseorang atau bagi masyarakat luas.”2 

Inovasi sebagai suatu ide, gagasan, praktik atau 

obyek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang 

baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Oleh sebab 

itu, inovasi pada dasarnya merupakan pemikiran cemerlang yang 

bercirikan hal baru ataupun berupa praktik-praktik tertentu 

ataupun berupa produk dari suatu hasil olah-pikir dan olah-

teknologi yang diterapkan melalui tahapan tertentu yang diyakini 

dan dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang timbul dan 

memperbaiki suatu kedaan tertentu ataupun proses tertentu yang 

terjadi di masyarakat. Untuk memecahkan persoalan-persoalan 

yang dihadapi misanya dalam bidang pendidikan, telah banyak 

dilontarkan model-model inovasi dalam berbagai bidang 

misalnya; usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, 

peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan, dan relevansi 

pendidikan. Kesemuanya dimaksudkan agar inovasi yang 

dilakukan bisa diadopsi dan dimanfaatkan untuk perbaikan dan 

pemecahan persoalan pendidikan di Tanah Air. Beberapa contoh 

inovasi antara lain;program belajar jarak jauh, manajemen 

berbasis sekolah, pengajaran kelas rangkap, pembelajaran 

konstektual (contectual learning), pembelajaran aktif, kreatif, efektif, 

dan menyenangkan (Pakem). Dalam bidang pendidikan, banyak 

usaha yang dilakukan untuk kegiatan yang sifatnya pembaruan 

atau inovasi pendidikan. Inovasi yang terjadi dalam bidang 

pendidikan tersebut, antara lain dalam hal manajemen 

pendidikan, metodologi pengajaran, media, sumber belajar, 

pelatihan guru, implementasi kurikulum. 

Pada saat sekarang ini,  inovasi pendidikan telah  menjadi 

solusi yang efektif dan konstributif dalam menjalankan program  

                                                             
2H.Eko Supriyanto, Inovasi Pendidikan Isu-isu Baru Pembelajaran, Manajemen, dan 

Sistem Pendidikan di Indonesia,Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2009 hal 1 
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proses dalam mengajar guna menciptakan hasil yang lebih 

maksimum. 

Pengantar inovasi pendidikan  merupakan suatu hal yang 
sangat mendasar dan perlu segera dilaksanakan, agar dunia 
pendidikan  dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan 
pembangunan bangsa di segala bidang dalam mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tentang latar belakang di atas, maka 
yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah apakah inovasi 
pendidikan sudah dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulisan ini dimaksudkan untuk memberi jawaban 
terhadap masalah di atas, yaitu inovasi pendidikan sudah 
dilakukan dilingkungan lembaga pendidikan. Pada sisi lain ingin 
memberikan solusi bagaimana melakukan inovasi pendidikan 
dalam mewujudkan tujuan pendidikan sesungguhnya. 

D. Metodologi  

Secara metodologis, buku ini akan menggunakan metode 
“analitis deskriptif”. Metode ini memberikan suguhan secara 
menyeluruh terkait dengan inovasi pendidikan Islam terhadap 
persoalan yang ada. Objek kajian dalam metode ini adalah gagasan 
atau ide manusia yang terungkap dalam bentuk media cetak, baik 
berupa naskah primer atau naskah sekunder (sumber data primer 
dan sumber data sekunder). Gagasan dalam naskah primer 
adalah sejumlah data mengenai masalah pokok, sedangkan 
gagasan sekunder adalah pembahasan dan kritik terhadap 
gagasan primer.  

Tujuan analitis kritis adalah mengkaji gagasan primer 
mengenai suatu “ruang lingkup permasalahan” yang dipercaya 
sebagai fokus pembahasan. Adapun fokusnya adalah (a) 
menggali makna dari berbagai sumber, (b) mendeskripsikan, (b) 
membahas, dan (c) menyimpulkan gagasan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah book survey atau library 
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research. Buku ini secara sistimatis akan mencoba 
mendeskripsikan bagaimana inovasi pendidikan Islam .  
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BAB II 

PROSES  PENGEMBANGAN  INOVASI  

PENDIDIKAN 

Bagi pendidikan Islam  dampak teknologi telah mulai 

menampakkan diri, yang pada prinsipnya berkekuatan 

melemahnya daya mental spiritual. Suasana permasalahan baru 

yang tampaknya harus dipecahkan oleh pendidikan Islam  pada 

khususnya antara lain adalah dehumanisasi pendidikan dan netralisasi 

nilai-nilai agama. Terjadinya perbenturan antara nilai-nilai sekuler 

dan nilai absolutisme dari Tuhan akibat rentannya pola pikir 

manusia teknologis yang bersifat pragmatis relativistis inilah, 

pendidikan Islam  harus mampu membuktikan kemampuannya 

untuk mengendalikan dan menangkal dampak-dampak negatif dari 

iptek terhadap nilai-nilai etika keagamaan Islam  serta nilai-nilai 

moral dalam kehidupan individual dan sosial.3 

Persoalan besar yang muncul di tengah-tengah umat 
manusia sekarang ini adalah krisis spiritualitas. Kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, dominasi rasionalisme, empirisme, 
dan positivisme, ternyata membawa  manusia kepada kehidupan 
modern di mana sekularisme menjadi mentalitas zaman dan 
karena itu spiritualisme menjadi suatu tema bagi kehidupan 
modern. Sayyed Hossein Nasr dalam bukunya, sebagai dikutip 
Syafiq A. Mughni menyayangkan lahirnya keadaan ini sebagai The 
Plight Of Modern Man, nestapa orang-orang modern.4 

Manusia modern dalam istilah Auguste Comte, peletak 
dasar aliran Positivisme sebagai dikutip Abdul Muhayya, adalah 
mereka yang sudah sampai kepada tingkatan pemikiran positif. 
Pada tahapan ini manusia sudah lepas dari pemikiran religius dan 
pemikiran filosofis yang masih global. Mereka telah sampai kepada 

                                                             
3. Mansur Isna, Diskursus Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Global Pustaka 

Utama, 2001), 45-46. 
4. Syafiq A. Mughni, Nilai-Nilai Islam, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, , 2001), 95. 
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pengetahuan yang rinci tentang sebab-sebab segala sesuatu yang 
terjadi di alam semesta ini.5 

Seiring dengan lepasnya pemikiran religius dan filosofis, 
manusia menyadari pentingnya aspek esoteris (batiniah) di samping 
aspek eksoteris (lahiriah). Namun kenyataan menunjukan bahwa 
aspek esoteris tertinggal jauh di belakang kemajuan aspek eksoteris. 
Akibatnya orientasi manusia berubah menjadi kian materialistis, 
individualistis, dan keringnya aspek spiritualitas. Terjadilah iklim 
yang makin kompetitif yang pada giliranya melahirkan manusia-
manusia buas, kejam, dan tak berprikemanusiaan sebagai 
dikatakan Tomas Hobbes sebagaimana disitir oleh Nasruddin 
Razak, Homo Homini Lupus Bellum Omnium Contra Omnes (manusia 
menjadi srigala untuk manusia lainya, berperang antara satu 
dengan lainnya).6 

A. Pengertian Proses pengembangan Inovasi Pendidikan  

Dalam kamus bahasa Indonesia proses berarti runtunan 
perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. 
Pengembangan berarti pembangunan secara bertahap dan 
teratur, dan yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Dan 
inovasi berarti pemasukan hal-hal yang baru. Proses inovasi 
pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh 
individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi 
smapai menerapakan (implementasi) inovasi pendididkan.7 

B. Beberapa Model Proses Inovasi Pendidikan 

Dalam mempelajari proses inovasi pendidikan para ahli 
mencoba mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dilakukan 
individu selama proses itu berlangsung seta perubahan yang 
terjadi dlam proses inovasi, maka hasilnya diktemukan 
pentahapan proses inovasi sebagai berikut. 

a. Beberapa model proses inovasi yang berorientasi pada 
individual, antara lain: 

                                                             
5. Abdul Muhayya, “Peranan Tasawwuf dalam Menaggulangi Krisis Spiritual” dalam 

HM. Amin Syukur dan Abdul Muhayya, (Ed), Tasawwuf dan Krisis, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar,2001), hlm 21. 

6. Nasruddin Razak, Dienul Islam, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1973), 19 
7 . Udin Syaifudin Sa’ud, Inovasi Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011),45 
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Menurut Lavidge & Stainer (1961): proses inovasi 
yang berorientasi pada individual, antara lain; Menyadari, 
Mengetahui, Menyukai, Memilih, Mempercayai, Membeli.  

Menurut Colley (1961), proses inovasi yang 
berorientasi pada individual, antara lain; Belum 
menyadari, Menyadari, Memahami, Mempercayai, 
Mengambil tindakan.  

Menurut Rogers (1962), proses inovasi yang 
berorientasi pada individual, antara lain; Menyadari, 
Menaruh perhatian, Menilai, Mencoba, dan Menerima 
(adoption). 

Menurut Robertson (1971), proses inovasi yang 
berorientasi pada individual, antara lain; Prsepsi tentang 
masalah, Menyadari, Memahami, Menyikapi, 
Mengesahkan, Mencoba, Menerima, dan Disonansi. 

b. Beberapa model proses Inovasi yang berorientasi pada 
organisasi, antara lain: 

Menurut Milo (1971), model proses Inovasi yang 
berorientasi pada organisasi, antara lain: Konseptualisasi, 
Tentatif adopsi, Penerimaan sumber, Implementasi, dan 
Institusionalisasi. 

Menurut Shepard (1967), model proses Inovasi yang 
berorientasi pada organisasi, antara lain: Penemuan ide, 
Adopsi, dan Implementasi. 

Menurut Hage & Aiken (1970), model proses Inovasi 
yang berorientasi pada organisasi, antara lain: Evaluasi, 
Inisiasi, Implementasi, dan institusionalisasi. 

Menurut Wilson (1966), model proses Inovasi yang 
berorientasi pada organisasi, antara lain: Konsepsi 
perubahan, Pengusulan perubahan, dan adopsi dan 
implementasi8 

c. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan 
Inovasi pendidikan 
1) Kebutuhan lingkungan 

Dalam “pelaksanaan pendidikan senantiasa 
mengaitkan proses pendidikan dengan kebutuhan 

                                                             
8Ibid, 48 
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masyarakatnya pada umumnya dan dunia kerja pada 
khususnya. Karena keterkaitan ini memiliki arti, 
bahwa peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa 
yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, 
melainkan peserta didik juga ditentukan oleh apa 
yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di 
masyarakat pada umumnya”.9 Dengan kata lain 
pendidikan yang bersifat double tracks, menekankan 
pengembangkan pengetahuan melalui kombinasi 
terpadu antara tuntutan kebutuhan masyarakat, dunia 
kerja, pelatihan, dan pendidikan formal persekolahan, 
sehingga “sistem pendidikan akan mampu 
menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan 
fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan 
tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah dengan 
cepat”10 

Berdasarkan pandangan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa “paradigma baru pendidikan 
Islam  yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang 
terus-menerus harus dikembangkan melalui 
pendidikan untuk merebut kembali kepemimpinan 
Iptek, sebagaimana zaman keemasan dulu. Pencarian 
paradigma baru dalam pendidikan Islam  dimulai dari 
konsep manusia menurut Islam , pandangan Islam  
terhadap Iptek, dan setelah itu baru dirumuskan 
konsep atau sistem pendidikan Islam  secara utuh” 11. 
Pendidikan Islam  harus dikembangkan berdasarkan 
paradigma yang berorientasi pada: Paradigma baru 
pendidikan Islam  harus didasarkan pada filsafat 
teocentris dan antroposentris sekaligus. Pendidikan Islam  
yang ingin dikembangkan adalah pendidikan yang 
menghilangkan atau tidak ada dikotomi antara ilmu 
dan agama, serta ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas 
dinilai. Selain itu, mengajarkan agama dengan bahasa 

                                                             
9.Zamroni,  Paradigma Pendidikan Masa Depan,( Yogyakarta:Bigraf 

Publishing,2000), 5 
10ibid, 9 
11 Mastuhu, 1999, Pemberdayakan Sistem Pendidikan Islam, Logos, Jakarta.  
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ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan sisi 
tradisional, melainkan juga sisi rasional” 12.  

Pendidikan Islam  mampu membangun 
keilmuan dan kemajuan kehidupan yang integratif 
antara nilai spritual, moral dan meterial bagi 
kehidupan manusia. Pendidikan Islam  mampu 
membangun kompotisi manusia dan mempersiapkan 
kehidupan yang lebih baik berupa manusia 
demokratis, kompetetif, inovatif berdasarkan nilai-
nilai Islam .  Pendidikan Islam  harus disusun atas 
dasar kondisi lingkungan masyarakat, baik kondisi 
masa kini maupun kondisi pada masa akan datang, 
karena perubahan kondisi lingkungan merupakan 
tantangan dan peluang yang harus diproses secara 
capat dan tepat. Pendidikan Islam  yang 
dikembangkan selalu diorientasikan pada perubahan 
lingkungan, karena pendekatan masa lalu hanya 
cocok untuk situasi masa lalu dan sering tidak tepat 
jika diterapkan pada kondisi berbeda, bahkan sering 
kali menimbulkan problem yang dapat memundurkan 
dunia pendidikan.  Pembaruan pendidikan Islam  
diupayakan untuk memberdayakan potensi umat yang 
disesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat 
madani. Sistem pendidikan Islam  harus 
dikembangkan berdasarkan karakteristik masyarakat 
madani yang demokratisasi, memiliki kemampuan 
partisipasi sosial, mentaati dan menghargai supermasi 
hukum, menghargai hak asasi manusia, menghargai 
perbedaan (pluralisme), memiliki kemampuan 
kompotetif dan kemampuan inovatif.  

Penyelenggaraan pendidikan Islam  harus 
diubah berdasarkan pendidikan demokratis dan 
pendidikan yang bersifat sentralistik baik dalam 
manajemen maupun dalam penyusunan kurikulum 
harus disesuaikan dengan tuntutan pendidikan 
demokratis dan desentralistik. Pendidikan Islam  

                                                             
12Ibid, 15 
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harus mampu mengembangkan kemampuan untuk 
berpartisipasi di dalam dunia kerja, mengembangkan 
sikap dan kemampuan inovatif serta meningkatkan 
kualitas manusia. Pendidikan Islam  lebih 
menekankan dan diorientasikan pada proses 
pembelajaran, diorganisir dalam struktur yang lebih 
bersifat fleksibel, menghargai dan memperlakukan 
peserta didik sebagai individu yang memiliki potensi 
untuk berkembang, dan diupayakan sebagai proses 
berkesinambungan serta senantiasa berinteraksi 
dengan lingkungan. Pendidikan Islam  harus di 
arahkan pada dua dimensi, yaitu “Pertama, dimensi 
dialektika (horizontal) yaitu pendidikan hendaknya 
dapat mengembangkan pemahaman tentang 
kehidupan manusia dalam hubungannya dengan 
lingkungan sosialnya dan manusia harus mampu 
mengatasi tantangan dunia sekitarnya melalui 
pengembangan iptek, dan Kedua, dimensi ketunduhan 
vertikal, yaitu pendidikan selain sarana untuk 
memantapkan, memelihara sumberdaya alam dan 
lingkungannya, juga memahami hubungannya dengan 
Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Swt” 13.  

Pendidikan Islam  lebih diorientasikan pada 
upaya “pendidikan sebagai proses pembebasan, 
pendidikan sebagai proses pencerdasan, pendidikan 
menjunjung tinggi hak-hak anak, pendidikan 
menghasilkan tindakan perdamaian, pendidikan 
sebagai proses pemberdayaan potensi manusia, 
pendidikan menjadikan anak berwawasan integratif, 
pendidikan sebagai wahana membangun watak 
persatuan, pendidikan menghasilkan manusia 
demokratik, pendidikan menghasilkan manusia 
perduli terhadap lingkungan”, dan harus dibangun 
suatu pandangan bahwa “sekolah bukan satu-satunya 

                                                             
13 Hujair AH. Sanaky, 1999, “Studi Pemikiran Pendidikan Islam Modern”, Jurnal 

Pendidikan Islam, Konsep dan Implementasi, Volume V Th IV, ISSN: 0853 – 7437, 
FIAI UII, Yogyakarta, Agustus 1999., 11 
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instrumen pendidikan” 14, karena pada era informasi 
sekarang ini, informasi ilmu pengetahuan dapat 
diperoleh dari berbagai media ilektornik dan media 
massa, seperti : internet dengan peran web, homepage, 
cd-rom, diskusi di internet, dan televisi, radio, surat 
kabar, majalah yang merupakan alat bantu yang akan 
sangat mempercepat proses distributed knowledge. 
Paradigma lama pendidikan Islam  yang telah 
terbangun sejak abad pertengahan (periode Islam ), 
dengan mengkaji dan mempelajari teks-teks 
keagamaan dengan metode hafalan, bersifat mekanis, 
mengutamakan pengkayaan materi, sudah harus 
ditinggalkan untuk menuju paradigma baru 
pendidikan. Faisal Ismail, menyatakan bahwa 
pendidikan dan pengajaran dalam Islam  bukanlah 
sekedar kegiatan untuk mewariskan harta kebudayaan 
dari generasi terdahulu kepada generasi penggantinya 
yang hanya memungkinkan bersifat reseptif, pasif, 
menerima begitu saja. Akan tetapi pendidikan Islam  
harus berusaha mengembangkan dan melatih peserta 
didik untuk lebih bersifat direktif, mendorong agar 
selalu berupaya maju, kreatif dan berjiwa membangun.  

Pendidikan Islam  harus berorientasi kepada 
pembangunan dan pembaruan, pengembangan 
kreativitas, intelektualitas, keterampilan, kecakapan 
penalaran yang dilandasai dengan “keluhuran moral” 
dan “kepribadian”, sehingga pendidikan Islam  akan 
mampu mempertahankan relevansinya di tengah-
tengah laju pembangunan dan pembaruan paradigma 
sekarang ini, sehigga pendidikan Islam  akan 
melahirkan manusia yang belajar terus (long life 
education), mandiri, disiplin, terbuka, inovatif, mampu 
memecahkan dan menyelesaikan berbagai problem 

                                                             
14Djohar,“Soal Reformasi Pendidikan Omong Kosong, Tanpa Mengubah UU No.2/89”, 

Kedaulatan Rakyat, 4 Mei 1999, Yogyakarta.  
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kehidupan15, serta berdayaguna bagi kehidupan 
dirinya dan masyarakat.  

Paradigma baru pendidikan Islam  harus 
diorientasikan kepada pembangunan, pembaruan, 
pengembangan kreativitas, intelektualisme, 
keterampilan, kecakapan, penalaran, inovatif, mandiri, 
disiplin dan taat hukum, terbuka dalam masyarakat 
plural, dan mampu menghadapi serta menyelesaikan 
persoalan pada era globalisasi dengan dilandasi 
keanggunan moral dan akhlak dalam usaha 
membangun manusia dan masyarakat yang 
berkualitas bagi kehidupan dalam masyarakat madani 
Indonesia. 

2) Peserta didik 
Ching & Gallow dalam M Taufiq Amir 

menyatakan,  berbicara tentang proses pembelajaran, 
belakangan ini, semakin semakin bayak mengelola 
institusi pendidikan yang menyadari 
perlunyapendekan pembelajaran yang berpusat pada 
pembelajar (learner centered) pendekatanteacher centered, 
sudah dianggap tradisional  dan perlu diubah.16 

Peserta didik adalah satu komponen manusia 
yang menempati posisi sentral dalam proses 
pendidikan dan pengajaran. Sebab ialah yang menjadi 
pertimbangan dan peratian utama dalam 
melaksanakan pendidikan, dan dialah pula yang 
menjadi ukuran utama keberhasilan sebuah 
pendidikan.17 

Dunia pendidikan masa kini adalah 
pendidikan yang meletakkan dasar-dasar 
keharmonisan tumbuh kembang. Pendekatan ini 
bukan hanya ditujukan bagi anakanak yang 

                                                             
15 Faisal Ismail,1998:97-98. 
16 . M Taufiq Amir, Inovasi pendidikan melalui problem beased learning, Bagaimana 

pendidik memberdayakan pembelajar (Kencana, Jakarta: 2010), 3 
17 . Usman,  Filsafat Pendiikan: Kajian  Filosofis Pendidikan  Nahdlatul Wathan di 

Lombok, (Teras, Yogyakarta: 2010), 41 
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mengalami tumbuh kembang yang berbeda tetapi 
juga anak-anak yang mempunyai perkembangan yang 
sesuai dengan patokan tumbuh kembangnya. 
Terlebih kepada anak-anak gifted, yang mempunyai 
pola alamiah tumbuh kembang berbeda dengan anak-
anak sebayanya, maka mau tidak mau pendidikan 
anak-anak gifted terutama di usia muda seperti di 
taman kanak-kanak dan sekolah dasar, selayaknyalah 
jika keharmonisan tumbuh kembangnya justru 
menjadi perhatian utama. Karenanya lingkungan 
belajar sejak di usia dini dan sekolah dasar harus 
mampu memberikan tawaran pendidikan yang cukup 
sesuai dengan tingkatan perkembangannya.  

Dari berbagai penelitian untuk melihat 
seberapa jauh sudah tawaran pendidikan yang 
diberikan kepada siswa-siwa gifted, menunjukkan 
bahwa (Mooij, 2007): Anak-anak gifted yang 
mendapatkan pendidikan dalam sekolah khusus atau 
kelas khusus akan menunjukkan prestasi pendidikan 
dan pengembangan kognitif yang baik, tetapi 
mempunyai self-concepts atau persepsi terhadap diri 
sendiri yang rendah.  Program percepatan hanya 
dapat diberikan kepada anak-anak gifted yang memang 
sudah mempunyai fungsi yang baik (secara kognitif, 
prestasi, dan sosial emosional). Dalam program 
pengkayaan (enrichment), berbagai mata ajaran harus 
dikuasai terlebih dahulu, artinya kepada anak-anak 
gifted ini diperlukan program compacting mata ajaran 
reguler. Hal ini dimaksudkan agar dalam program 
pengkayaan dimana si anak melakukan pendalaman 
dan perluasan, ia sudah menguasai dasar-dasar teori 
terlebih dahulu.  

 Sejak dini sekali anak-anak gifted memerlukan 
pendidikan yang sefleksibel mungkin, individual, 
dukungan yang terus menerus secara pedagogis, 
sosial, emosional, kognitif, pengorganisasian proses 
pembelajaran, serta evaluasi dan pemantauan efek 
program yang diberikan kepadanya.  
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 Umumnya sekolah-sekolah dalam 
memberikan program layanan kepada anak-anak 
gifted, lebih mendahulukan mata ajaran matematika 
(dan science) daripada pelajaran yang lebih 
mengutamakan bahasa. Karenanya justru seringkali 
akan memunculkan underachiever (prestasi rendah). 
Karena itu program berkemampuan bahasa juga 
perlu diberikan.  

3) Pendidik 
Pemikiran Mahmud Yunus tentang Sifat-Sifat 

guru Guru memiliki tugas yang sangat penting sekali, 
gurulah yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
memperbaiki masyarakat. Gurulah yang telah 
menanamkan pada diri anak didiknya akhlaq yang 
baik dalam kehidupan anak didiknya. Dan dari 
gurulah kebaikan-kebaikan akan diterima oleh peserta 
didik. Oleh sebab itu gurulah yang mempunyai 
kesempatan yang besar sekali untuk memperbaiki 
keburukan-keburukan yang tersebar dalam 
masyarakat. Seorang guru bukanlah hanya sebagai 
tenaga pengajar saja, lebih dari itu guru menjadi 
sumber perbaikan, menjadi contoh, menjadi tauladan 
dan memberikan bimbingan kepada anak didiknya 
agar anak didik tersebut tetap berada di jalan yang 
benar. Pengaruh guru terhadap anak didik sangatlah 
besar, sama dengan pengaruh orang tua terhadap 
anak-anaknya. Dengan adanya guru yang inovatif dan 
mempunyai sifat-sifat yang dinamis di tengah-tengah 
anak didik, maka anak didik tersebut akan merasa 
aman, nyaman dan sekaligus akan meniru sifat-sifat 
yang mulia tersebut. Dan pada akhirnya sifat yang 
mulia tersebut menginternal ke dalam jiwa anak didik 
dan dijadikan pakaiannya dalam kehidupan sehari-
hari. Untuk mewujudkan hal tersebut maka guru 
haruslah memiliki sifat-sifat dan kepribadian yang 
mulia. Mahmud Yunus dengan pemikirannya 
memberikan gambaran tentang sifat-sifat yang harus 
dimiliki seorang guru, agar guru tersebut berhasil 
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dalam tugasnya sebagai tenaga pengajar dan juga 
sebagai seorang figur yang akan selalu diingat dan 
dicontoh oleh anak didiknya. 

Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki seorang 
guru adalah sebagai berikut:  

a. Guru haruslah mengasihi murid-muridnya seperti 
ia mengasihi anak-anaknya sendiri.  

b. Guru juga harus memiliki hubungan yang erat dan 
baik terhadap anak didiknya   

c. Guru juga harus mempunyai sifat rasa kesadaran 
akan kewajibannya terhadap masyarakat.  

d. Guru haruslah menjadi contoh bagi keadilan, 
kesucian, dan kesempurnaan. 

e. Seorang guru harus berlaku jujur dan juga inovatif 
dalam pekerjaannya  

f. Seorang guru juga harus berhubungan dengan 
kehidupan masyarakat  

g. Guru harus berhubungan terus dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan. 

h. Guru juga harus selalu belajar terus menerus, 
karena pada hakekatnya ilmu pengetahuan tidak 
ada kesudahannya dan tidak ada akhirnya.  

i. Guru juga harus mempunyai cita-cita yang  
j. Guru juga harus membiasakan murid-muridnya 

untuk percaya pada diri sendiri dan bebas berfikir.  
k. Seorang guru hendaknya berbicara kepada anak 

didiknya dengan bahasa yang difahami dan 
dimengerti oleh anak didik tersebut.  

l.  Seorang guru haruslah memikirkan pendidikan 
akhlaq.  

m. Guru juga harus memiliki kepribadian yang kuat   
n. Guru haruslah memiliki badan yang tegap, panca 

indra yang sehat, perkataannya fasih, akhlaqnya 
baik, pandai menghargai dirinya, jujur dalam 
pekerjaan, suka menjaga disiplin, pandai bergaul, 
betul pendapatnya, keras kemauannya, ahli dalam 
mata pelajarannya, mengetahui jiwa murid-
muridnya dan kemauan hati mereka, ia dapat 
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mengatur pekerjaan sekolah sebagaimana 
mestinya.  

Selain Mahmud Yunus, masih banyak para 
tokoh pendidikan yang memberikan persyaratan 
terhadap sifat-sifat guru.Moh Atthiyah Ap-abrasi 
mengemukakan bahwa seorang guru harus memiliki 
sifat-sifat tertentu agar ia dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik. Adapun sifat-sifat tersebut 
adalah:  
a. Memiliki sifat zuhud, tidak mengutamakan materi 

dan mengajarkarena mencari keridaan allah  
b. Seorang guru harus jauh dari dosa-dosa besar, 

sifatria,dengki, permusuhan perselisihan dan lain-
lain sifat yang tercela.  

c. Inovatif dalam pekerjaan.  
d. Seorang guru harus bersifat pemaaf terhadap 

muridnya, ia sanggup menhan diri, menahan 
kemarahan, lapang hati, banyak sabar dan jangan 
pemarah karena sebab-sebab yang kecil.  

e. Seorang guru harus mencintai murid-muridnya 
seperti ia mencintai anak-anaknya sendiri.  

f. Seorang guru harus mengetahui tabiat, 
pembawaan, adat kebiasaan dan pemikiran murid-
muridnya.  

g. Seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang 
akan diberikannya, serta memperdalam 
pengetahuannya sehingga mata pelajaran yang 
diajarkannya tidak akan bersifat dangkal.  

Adapun Imam Al-Ghazali menasehati kepada 
para pendidik Islam  agar memiliki sifat-sifat sebagai 
berikut:  
a. Seorang guru harus menaruh kasih sayang 

terhadap murid-muridnya dan memperlakukan 
mereka seperti perlakuan mereka terhadap anaknya 
sendiri.  

b. Tidak mengharapkan balas jasa ataupun ucapan 
terima kasih, tetapi dengan mengajar itu ia 
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bermaksud mencari keridoan Allah dan 
mendekatkan diri kepadanya.  

c. Mencegah murid dari suatu akhlaq yang tidak baik 
dengan jalan sindiran jika mungkin dan jangan 
terus terang.  

d. Memperhatikan tingkat akal anak-anak dan 
berbicara menurut kadar akalnya dan jangan 
membicarakan sesuatu melebihi daya tangkap 
siswanya.  

e. Jangan menimbulkan rasa benci pada diri murid 
mengenai cabang ilmu yang lain, tetapi seyogyanya 
membukakan jalan bagi mereka untuk belajar 
mempelajari ilmu tersebut.  

f. Seorang guru harus mengamalkan ilmunya dan 
jangan berlainan kata dengan perbuatannya.  

Abdurrahman An Nahlawi juga menyarankan 
kepada guru untuk memiliki sifat-sifat sebagai 
berikut: 1. Tingkah laku dan pola pikir guru bersifat 
Rabbani. 2. Guru seorang yang inovatif. 3. Guru 
harus bersabar dalam mengajarkan berbagai 
pengetahuan kepada anak-anak. 4. Guru jujur dalam 
menyampaikan apa yang diserukannya kepada anak 
didiknya. 5. Guru senantiasa membekali diri dengan 
ilmu dan kesediaan membiasakan diri untuk terus 
mengkaji. 6. Guru harus mampu mengelola siswa, 
tegas dalam bertindak serta meletakkan berbagai 
perkara secara proporsional. 7. Guru mempelajari 
kehidupan psikis para pelajar selaras dengan masa 
perkembangannya ketika ia mengajar sehingga ia 
dapay memperlakukan sesuatu sesuai dengan 
kemampuan dan kesiapan psikis mereka. 8. Guru 
tanggap terhadap berbagai kondisi dan 
perkembangan dunia yang mempengaruhi jiwa, 
keyakinan, dan pola berpikir angkatan muda.  

4) direktif pendidikan 
Pendidikan merupakan suatu proses  atau 

usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana 
sehingga terwujud sikap dan perilaku yang baik pada 
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diri seseorang dan mampu menemukan jati diri 
sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. 
Menurut Marimba bahwa pendidikan adalah 
bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap 
perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju 
terbentuknya kepribadian yang utama18. Pendidikan 
Islam  yang bermakna usaha untuk mentransfer nilai-
nilai budaya Islam  kepada generasi mudaya, masih 
dihadapkan pada persoalan dikotomis dalam sistem 
pendidikannya. Pendidikan Islam  bahkan diamati 
dan disimpulkan terkukung dalam kemunduran, 
kekalahan, keterbelakangan, ketidakberdayaan, 
perpecahan, dan kemiskinan, sebagaimana pula yang 
dialami oleh sebagian besar negara dan masyarakat 
Islam  dibandingkan dengan mereka yang non Islam . 
Bahkan, pendidikan yang apabila diberi embel-embel 
Islam , juga dianggap berkonotasi kemunduran dan 
keterbelakangan, meskipun sekarang secara 
berangsur-angsur banyak diantara lembaga 
pendidikan Islam  yang telah menunjukkan 
kemajuan19. 

Pendidikan dalam dalam orientasinya tidak 
hanya meliahat kebutuhan siswa sekorang, tapi 
bagaimana menjawab kebutuhan peserta didik pada 
lima atau bahkan lima puluh tahun kedepan. Hal ini 
berangkat darai pemahaman perunbahan dan 
dinamika zaman terus berubah sesuai dengan 
bebutuhan manusia dari masa ke-masa 

5) Prediktif pendidikan 
Paulo Freire, pedagogik kritis asal Brazil telah 

menggagas pentingnya pendidikan kritis melalui 
proses penyadaran (konsientisasi), yaitu upaya 
penyadaran terhadap sistem pendidikan yang 

                                                             
18. Ahmad Tafsir, Pendidikan Dalam Persefektip Islam (PT. Remaja Rosda Karya: 

Bandung, 2007), 24 
19. Soeroyo, , Berbagai Persoalan Pendidikan, Pendidikan Nasional dan Pendidikan 

Islam di Indonesia, (Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Problem dan Prospeknya, Volume I, 
Fak. Tarbiyah IAIN Suka, Yogyakarta. 1991) 
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menindas yang menjadikan masyarakat mengalami 
dehumanisasi. Pendidikan diharapkan mampu 
mendekonstruksi kenyataan sosial, ekonomi, dan 
politik, bahkan agama serta merekonstruksi untuk 
menyelesaikan pelbagai problem masyarakat yang 
terus berkembang dan dinamis. Dengan demikian, 
pendidikan akan menjadi problem solver, bukan malah 
menjadi part of problem.20 

Sekarang ini, dunia pendidikan ditentukan 
hampir seluruhnya oleh negara dengan aparat 
birokrasinya. Tidak boleh dilupakan bahwa hak 
mendidik pada tempat pertama ada pada orangtua 
yang melahirkan anak dan kemudian pada 
masyarakat. Hal ini ternyata terlalu kurang 
diperhatikan. Semua diserahkan kepada negara dan 
pejabatnya. Padahal, penentuan kebijakan oleh negara 
lebih memperhatikan aspek-aspek politis-
administratif daripada aspek pedagogis, psikologis, 
dan metodologis. Penyelenggara dan pengelola 
pendidikan yang umumnya terhimpun dalam yayasan 
pendidikan harus diberi kebebasan untuk berprakarsa 
dan mengupayakan pendidikan yang paling sesuai 
dengan tuntutan zaman. Negara menggoreskan 
kebijakan dan petunjuk umum, yang merupakan 
rambu-rambu penjamin hak-hak warga sehubungan 
dengan pendidikan. Di luar itu, segala sesuatu 
diserahkan kepada kebijakan penyelenggara dan 
pengelola.  

Bahkan ditambahkan oleh Silberman dalam 
O’Neil bahwa gagalnya perbaikan dan praktek 
pendidikan selama ini lebih dikarenakan sikap dan 
tindakan masih belum kokohnya dasar -dasar 
ideologis pendidikan di Indonesia akan ‘tanpa pikir’ 
para pelaku pendidikan di semua tingkat.21 Hal ini 

                                                             
20. Ibid, 38 
21 . William F.O’Neil, Ideologi-Ideologi Pendidikan. Penerjemah Omi Intan 

Naomi   (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002),8  
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jelas mengindikasikan. Aneka kebijakan yang 
mengarah kepada perbaikan pendidikan masih 
mendasarkan pada fondasi ideologis yang rapuh, atau 
dengan kata lain tidak jelas dasar-dasar ideologisnya.  

Dengan begitu, mereka akan menyusun 
rencana dan strategi untuk menyajikan pendidikan 
yang paling baik dan paling relevan dan bias 
menganalisis kebutuhan beberapa tahun yang akan 
datang yang kemudian dijadikan dasar dalam 
mengambil kebijakan dalam menentukan inovasi 
sesui dengan kebutuhn tersebut. 

Pendidik adalah orang memiliki integritas 
moral, intelektual, sekaligus integritas sosial. Ia 
merupakan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 
Karena peserta didik haruslah mursyid, mukhlis, amanah 
dan berakhlaq guru.  

Menurut Combs dkk. Dalam Soemanto wasty 
dalam Pupuh Fatrhurrahman dan Sobry Sutikno 
memaparkan cirri-ciri guru yang baik: 
a. Guru yang mempunyai anggapan bahwa orang 

lain itu mempunyai kemampuan untuk 
memecahkan masalah mereka sendiri dengan baik; 

b. Guru yang melihat bahwa orang lain mempunysi 
sifat ramah, bersahabat dan bersifat ingin 
berkembag; 

c. Guru yang cenderung melihat orang lain sebagai 
orang sepatutnya dihargai; 

d. Guru yang melihat orang-orang dan perilaku 
mereka pada dasarnya berkembang dari dalam; 
jadi bukan merupakan produk dari peristiwa-
peristiwa eksternal yang dibentuk dan yang 
digerakkan. Dia melihat orang-orang itu 
mempunyai  kreatifitas dan dinamika; jadi bukan 
orang pasif atau lamban; 
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e. Guru yang melihat orang lain dapat memenuhi 
dan maninkatkan dirinya; bukan menghalangi, 
apalagi mengancam.22 

Tantangan dunia pendidikan seiring perkembangan 
zaman yang ditandai dengan kemajuan imformasi dan teknologi 
yang membawa perubavashan gelobal sebagai dampak dari 
gelobalisasi yang memasuki semua ranah  kehidupan dunia 
tanpa batas dan sekat.Gelobalisasi dan segala dampaknya telah 
merubah prilaku manusia kearah dimamis dan pragmatis yang 
pada akhirnya pergeseraan nilai sebagai salah satu dampaknya  
membawa pola-pola hedonis dan materialistis menjadi orang 
enggan berproses dan cendrung berpola instan.Pendidikan 
sebagai garda terdepan berupaya menjaring nilai positif sebagai 
sesuatu yang bisa diadopsi dan meninggal hal-hal negative yang 
mengikis nilai-nilai positif yang pada akhirnya merusak 
mentalitas peserta didik. 

Perkembangan inovasi pendidikan dengan segala 
prosesnya berupaya mengimbangi dan menjawab tantangan 
dunia gelobal sehingga  peserta didik tidak gagap dan tertinggal 
menghadapi perkembangan zaman yang tidak bias 
dinapikan.Inovasi pendidikan harus berkembang dan dinamis 
sebagai perwujudan pendidikan yang direktif dan prediktif. 
Proses pengembangan inovasi harus mengacu terhadap segala 
hal yang berkaitan dengan komponen pendidikan seperti: 
kepala sekolah, guru, tata usaha, laboran, kepala perpustakaan, 
siswa dan masyarakat sebagai komite sekolah.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
22 . Pupuh fathurrahman dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar melalui 

penanaman konsep Umum &konsef Islami  (Bandung, PT. Refika Aditama: 2011), 44  
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BAB III 

PROSES KEPUTUSAN INOVASI PENDIDIKAN 

 

A. Pengertian Proses Keputusan Inovasi 

Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui 
individu  mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian 
dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, 
penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, 
implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan 
inovasi yang telah diambilnya.23 Proses keputusan inovasi ialah 
proses sejak seseorang mengetahui inovasi pertama kali sampai 
ia memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi. Proses 
keputusan inovasi merupakan proses mental sejak seseorang 
mengetahui adanya inovasi sampai mengambilkeputusan untuk 
menerima atau menolaknya dan mengukuhkannya. Keputusan 
inovasi merupakan suatu tipe pengambilan keputusan yang 
khas, keputusan ini mempuyai ciri-ciri tersendiri yang tak 
diketemukan dalam situasi pembuatan keputusan yang 
lainnya.24 Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat 
berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan 
yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga 
individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu 
sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak 
atau menerima inovasi dan menerapkannya.25 

Proses keputusan inovasi pendidikan juga merupakan 
proses yang dilalui atau dialami oleh individu atau unit 
pengambilan keputusan lain, mulai dari pertama kali 
mengetahui adanya inovasi pendidikan hingga 
mengimplementasikan dan mengkonfirmasikan terhadap 
keputusan inovasi dalam bidang pendidikan yang telah diambil.  
Ciri pokok keputusan inovasi   berbeda dengan tipe keputusan 
yang lain yakni dimulai dengan adanya ketidak tentuan tentang 

                                                             
23 Udin Saefudin, Inovasi Pendidikan, (Bandung: ALFAB ETHA: 2008), h. 35. 
24 Ibrahim, Inovasi Pendidikan, ( Jakarta : Debdikbud, 1988), h. 87-88. 
25Ibid, h…88. 
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sesuatu, dan untuk sampai pada keputusan yang mantap 
menerima atau menolak inovasi maka perlu informasi. Dengan 
kejelasan informasi akan mengurangi ketidak pastian dan berani 
mengambil keputusan.26 

 

B. Model Proses Keputusan Inovasi 

Menurut Roger, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 
tahap, yaitu tahap pengetahuan, tahapan bujukan, tahapan 
keputusan, tahap implementasi dan tahap konfirmasi.27 

a. Tahap Pengetahuan (Knowledge)  
Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap 

pengetahuan yaitu tahap pada saat seorang menyadari 
adanya suatu inovasi  dan ingin tahu bagaimana fungsi 
inovasi tersebut. Pengertian menyadari dalam hal ini bukan 
memahami tetapi membuka diri untuk mengetahui 
inovasi.28 

Tahap ini adalah tahap dimana seseorang 
menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tau bagaimana 
fungsi inovasi tersebut. Seseorang menyadari perlunya 
mengetahui inovasi biasanya tentu berdasarkan 
pengamatannya tentang inovasi itu sesuai dengan 
kebutuhan, minat atau mungkin juga kepercayaanya. dalam 
tahap ini yang paling berperan utama bidang afektif dan 
kognitif. Proses keputusan-inovasi dimulai dengan tahap 
pengetahuan yang diawali ketika individu (atau unit 
pembuatan keputusan lainnya) dihadapkan pada 
keberadaan inovasi dan memperoleh sejumlah pemahaman 
mengenai bagaimana inovasi itu berfungsi.  

Beberapa pengamat mengklaim bahwa individu 
memainkan peran pasif ketika dihadapkan pada 
pengetahuan-kesadaran mengenai inovasi. Dianggap 
bahwa seseorang menyadari suatu inovasi dengan 

                                                             
26 Cece Wijaya, Djaja Jajuri, A. Tabrani Rusyam. Upaya Pembaharuan dalam 

bidang Pendidikan dan Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 67. 
27RogerM&ShoemakerF.FloydCommunicationofInnovation. 

(Newyork:TheFreePressADivisionofMacmillanPublishingCo.Inc.1971), h. 123. 
28Udin, Inovasi, …h. 36. 
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kebetulan, dimana secara aktif dia mencari inovasi hingga 
dia mengetahui bahwa inovasi itu muncul. Para ahli lainnya 
menganggap bahwa individu memperoleh kesadaran-
pengetahuan hanya melalui prilaku yang harus dimulai, dan 
bahwa kesadaran itu bukanlah aktifitas pasif. Orang-orang 
umumnya cenderung menghadapkan diri mereka pada 
gagasan-gagasan yang sesuai dengan ketertarikan, 
kebutuhan atau sikap-sikap yang ada.  Kecenderungan ini 
disebut penghadapan selektif.  

Hassinger berpendapat bahwa individu-individu 
jarang bisa menerima pesan-pesan mengenai inovasi 
kecuali jika merasa butuh akan inovasi.  Kebutuhan ini 
adalah keadaan tidak puas atau frustasi yang terjadi ketika 
keinginan seseorang melebihi aktualitasnya. Individu 
mungkin mengembangkan kebutuhan ketika dia 
mempelajari bahwa inovasi itu muncul. Oleh karena itu, 
inovasi dapat menuntun pada kebutuhan dan juga 
sebaliknya. Beberapa agen perubahan menciptakan 
kebutuhan diantara klien-klien mereka dengan menunjukan 
keberadaan gagasan-gagasan baru yang diinginkan.  
Pengetahuan keberadaan inovasi ini dapat menciptakan 
motivasi untuk pengambilannya. 

 Inovasi terdiri dari jenis-jenis pengetahuan yang 
berbeda. Inovasi secara khusus mengandung informasi 
software, yang berada dalam inovasi dan berfungsi untuk 
mengurangi ketidak pastian mengenai hubungan sebab-
akibat yang terlibat dalam mencapai hasil yang diinginkan. 
Sehingga ada orang yang mengetahui inovasi lebih awal 
dan lebih lambat. 

Generalisasi berikut ini meringkas hasil-hasil dari 
temuan menyangkut pengetahuan awal tentang inovasi: 
a. Orang yang mengetahui inovasi lebih awal memiliki 

pendidikan yang lebih tinggi dibanding yang lebih 
lambat.  

b. Orang yang mengetahui inovasi lebih awal memiliki 
status sosial yang lebih tinggi dibanding yang lebih 
lambat.  
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c. Orang yang mengetahui inovasi lebih awal lebih 
terekspos pada saluran-saluran komunikasi media massa 
dibanding yang lebih lambat. 

d. Orang yang mengetahui inovasi lebih awal lebih 
terekspos pada saluran-saluran komunikasi 
interpersonal dibanding yang lebih lambat. 

e. Orang yang mengetahui inovasi lebih awal lebih 
terekspos memiliki lebih banyak kontak agen perubahan 
dibanding yang lebih lambat.  

f. Orang yang mengetahui inovasi lebih awal memiliki 
partisipasi sosial yang lebih banyak dibanding yang lebih 
lambat. 

g. Orang yang mengetahui inovasi lebih awal lebih bersifat 
kosmopolit dibanding yang lebih lambat. 29 

Karakteristik pengetahuan inovasi yang lebih awal 
ini sama dengan karakteristik inovator: pendidikan yang 
lebih tinggi, status sosial yang lebih tinggi dan lain 
sebagainya. 

 
b. Tahap Bujukan (Persuation) 

Pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, 
seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak  
menyenangi terhadapa inovasi. Jika pada tahap 
pengetahuan proses kegiatan mental yang utama bidang 
kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan  utama 
bidang afektif atau perasaan. Sesorang tidak dapat 
menyenangi inovasi  sebelum ia tahu lebih dulu tentang 
inovasi.30 

Pada tahap persuasi dalam proses keputusan 
inovasi, individu membentuk sikap yang mendukung atau 
tidak mendukung terhadap inovasi. Pada tahap persuasi 
individu menjadi lebih terlibat secara psikologi dengan 
inovasi; dia secara aktif mencari informasi mengenai 
gagasan baru. Persepsi selektif penting untuk menentukan 
prilaku individu pada tahap persuasi, dimana persepsi 

                                                             
29  Cece Wijaya, Djaja Jajuri, A. Tabrani Rusyam. Upaya Pembaharuan…,158. 
30Ibid. h. 37-38. 
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umum inovasi pada tahap ini dikembangkan. Sifat-sifat 
yang ditanggapi dari suatu inovasi sebagai manfaat 
relatifnya, kekompakannya, dan kekomplekannya terutama 
penting pada tahap ini. 

Pada tahap persuasi, individu secara khusus 
termotivasi untuk mencari informasi inovasi-evaluasi, yang 
merupakan pengurangan dalam ketidak pastian mengenai 
konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan dari inovasi. 
Hasil utama dari tahap persuasi dalam proses keputusan 
adalah sikap yang mendukung atau tidak mendukung 
terhadap inovasi. Dianggap bahwa persuasi akan 
menuntun pada perubahan selanjutnya dalam prilaku 
terbuka (yaitu adopsi/pengambilan atau penolakan) yang 
konsisten dengan sikap yang dianut. 

Dalam tahap persuasi ini lebih banyak keaktifan 
mental yang memegang peran. Seseorang akan berusaha 
mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan 
informasi yang diterinmanya. Pada tahap ini berlangsung 
seleksi informasi disesuaikan dengan kondisi dan sifat 
pribadinya. Di sinilah peranan karakteristik inovasi dalam 
mempengaruhi proses keputusan inovasi. 

 
c. Tahap Keputusan (Decision) 

Tahap keputusan dari proses inovasi, berlangsung 
jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk 
menetapkan menerima atau menolak inovasi. Menerima 
inovasi berarti  sepenuhnya  akan menerapkan inovasi. 
Menolak inovasi berarti  tidak akan menerapkan inovasi.31 

Tahap keputusan dalam proses keputusan inovasi 
terjadi ketika individu (atau unit pembuatan keputusan 
lainnya) terlibat dalam aktifitas-aktifitas yang menuntun 
pada pilihan untuk mengambil atau menolak inovasi. 
Adopsi/pengambilan adalah keputusan untuk 
menggunakan penuh inovasi sebagai rangkaian terbaik 
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tindakan. Penolakan adalah keputusan untuk tidak 
mengambil inovasi. 

Penting untuk diingat bahwa proses keputusan 
inovasi dapat secara logis menuntun pada keputusan 
penolakan seperti juga keputusan untuk mengambil. 
Kenyataannya, setiap tahap dalam proses adalah titik 
penolakan potensial. Dua jenis penolakan yang berbeda 
dapat dibedakan : 
a. Penolakan aktif, yaitu mempertimbangkan pengambilan 

inovasi (termasuk percobaannya) kemudian 
memutuskan untuk tidak mengambilnya. 

b. Penolakan pasif (juga disebut non-adopsi), yaitu benar-
benar tidak pernah mempertimbangkan penggunaan 
inovasi. 

Sering terjadi seseorang akan menerima inovasi 
setelah ia mencoba lebih dahulu. Bahkan jika mungkin 
mencoba sebagian kecil lebih dahulu, baru kemudian 
dilanjutkan secara keseluruhan jika sudah terbukti berhasil 
sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi tidak semua inovasi 
dapat dicoba dengan dipecahkan menjadi beberapa bagian. 
Inovasi yang dapat dicoba bagian demi bagian akan lebih 
cepat diterima. Dapat juga terjadi percobaan cukup 
dilakukan sekelompok orang dan yang lain cukup 
memepercayai dengan hasil percobaan temannya. 

Perlu diperhatikan bahwa dalam kenyataan pada 
setiap tahap dalam proses keputusan inovasi dapat terjadi 
penolakan inovasi. Misalnya penolakan dapat terjadi pada 
awal tahap pengetahuan, dapat juga terjadi pada tahap 
persuasi, mungkin juga terjadi setelah konfirmasi, dan 
sebagainya. 

 
d. Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi 
terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap 
implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental 
maupun perbuatan. Keputusan penerima gagasan atau ide 
baru dibuktikan dalam praktik. Pada umumnya 
implementasi tentu mengikuti hasil keputussan inovasi. 
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Tetapi dapat juga terjadi karena sesuatu hal  sudah 
memutuskan menerima inovasi tidak diikuti implementasi. 
Biasanya hal ini terjadi karena fasilitas penerapan yang 
tidak tersedia.32 

Implementasi terjadi ketika individu (atau unit 
pembuatan keputusan lainnya) menggunakan inovasi. 
Hingga tahap implementasi, proses keputusan-inovasi 
adalah latihan mental. Tetapi implementasi melihatkan 
perubahan prilaku terbuka, ketika gagasan baru benar-
benar dipraktekan. Masalah-masalah mengenai bagaimana 
secara pasti menggunakan inovasi mungkin muncul pada 
tahap implementasi. Implementasi biasanya mengikuti 
tahap keputusan secara langsung. 

Masalah implementasi kemungkinan menjadi lebih 
serius ketika pengambil inovasi adalah suatu organisasi dan 
bukan individu. Dalam latar organisasi, sejumlah orang 
biasanya terlibat dalam proses keputusan-inovasi, dan para 
pelaksana seringkali adalah orang-orang yang berbeda dari 
pembuat keputusan.  

Inovasi pada akhirnya kehilangan kualitas 
khususnya ketika identitas terpisah dari gagasan baru itu 
hilang. Poin ini biasanya dianggap sebagai akhir dari tahap 
implementasi, dan disebut sebagai rutinisasi atau 
pelembagaan.  

Oleh karena itu,  proses adopsi adalah proses untuk 
mengadopsi gagasan yang ada.  Perbedaan antara invensi 
dan adopsi ini tidaklah begitu jelas ketika kita mengakui 
bahwa inovasi bukanlah sifat yang tetap ketika melebur 
dalam sistem sosial. Untuk alasan inilah, “re-invensi” 
tampaknya merupakan kata yang tepat untuk 
menggambarkan sejauh mana suatu inovasi itu berubah 
atau dimodifikasi oleh pengguna dalam proses adopsi dan 
implementasinya. Jadi, Re-invensi adalah sejauh mana 
suatu inovasi itu berubah atau dimodifikasi oleh pengguna 
dalam proses pengambilan dan implementasinya. Re-

                                                             
32 Udin, Inovasi, ..., 39. 
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invensi terjadi pada tahap implementasi untuk inovasi 
tertentu dan pengadopsi tertentu. 

Tahap implementasi berlangsung dalam waktu yang 
sangat lama, tergantung  dari keadaan inovasiitu sendiri. 
Tetapi biasanya suatu tanda bahwa taraf implementasi 
inovasi berakhir jika penerapan inovasi itu sudah 
melembaga atau sudah menjadi hal-hal yang bersifat rutin. 
Sudah tidak merupakan hal yang baru lagi.33 

 
e. Tahap Konfirmasi (Confirmation) 

Dalam tahap konfirmasi ini seseorang mencari 
penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan 
ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang 
diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi 
semula. Tahap  konfirmasi ini sebenarnya berlangsung 
secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau 
menolak inovasi yang berlangsung tak terbatas. Selama 
dalam konfirmasi seseorang berusaha  menghindiri 
terjadinya  disonansi paling  tidak berusaha 
menguranginya.34 

Pada tahap konfirmasi, individu (atau unit 
pembuatan keputusan) mencari pemantapan untuk 
keputusan inovasi yang telah dibuat, tetapi dia dapat 
membalikan keputusan ini jika dihadapkan pada pesan-
pesan yang bertentangan mengenai inovasi. Tahap 
konfirmasi berlanjut setelah keputusan untuk mengambil 
atau menolak selama periode waktu yang tidak pasti. 
Sepanjang tahap konfirmasi individu berusaha menghindari 
tahap disonansi atau menguranginya jika hal itu terjadi. 

Perubahan prilaku manusia termotivasi sebagian 
oleh keadaan ketidak seimbangan internal atau disonansi, 
suatu keadaan pikiran tidak nyaman yang berusaha 
dikurangi atau ditiadakannya. Ketika seseorang merasakan 
disonansi, dia akan termotivasi untuk mengurangi kondisi 
ini dengan merubah pengetahuan, sikap atau tindakannya. 

                                                             
33Ibrahim, Inovasi Pendidikan…,76. 
34 Udin, Inovasi, ..., 40. 
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Pada tahap konfirmasi dalam proses keputusan inovasi, 
agen perubahan memiliki peran khusus. Di masa lalu, 
agen-agen perubahan terutama tertarik dalam mencapai 
keputusan-keputusan adopsi, tetapi pada tahap konfirmasi, 
mereka memiliki tanggung jawab tambahan untuk 
memberikan pesan-pesan yang mendukung kepada orang-
orang. 

Diskontinyuansi adalah keputusan untuk menolak 
suatu inovasi setelah sebelumnya inovasi itu diadopsi. 
Menurut Leuthold , sedikitnya ada dua jenis diskontinyuansi: 
penggantian dan dan kekecewaan. Diskontinyuansi 
penggantian adalah keputusan untuk menolak suatu 
gagasan untuk dapat mengadopsi gagasan yang lebih baik. 
Sedang diskontinyuitas kekecewaan adalah keputusan 
untuk menolak suatu gagasan sebagai akibat dari 
ketidakpuasan dengan kinerjanya.  

C. Saluran-Saluran Komunikasi berdasarkan Tahapan-

Tahapan dalam Proses Keputusan-Inovasi 

Salah satu kepentingan dari lima tahap dalam proses 
keputusan-inovasi adalah membantu kita untuk memahami 
peran saluran-saluran komunikasi yang berbeda.Seringkali sulit 
bagi kita untuk membedakan antara sumber pesan dan saluran 
yang membawa pesan tersebut. Sumber adalah individu atau 
institusi yang memberikan pesan. Sedang saluran adalah alat 
dimana pesan bergerak dari sumber ke si penerima. Para 
peneliti mengategorikan saluran-saluran komunikasi yang  
bersifat interpersonal atau mass media, dan  berasal dari 
sumber lokal atau kosmopolit. 

 Studi penelitian di masa lalu memperlihatkan bahwa 
saluran-saluran ini memainkan peran-peran berbeda dalam 
menciptakan pengetahuan atau membujuk orang-orang untuk 
merubah sikap mereka terhadap inovasi. Saluran media massa 
adalah alat-alat untuk menyampaikan pesan yang melibatkan 
media massa, seperti radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain  
yang memungkinkan sumber dari satu atau beberapa individu 
untuk menjangkau banyak audiens. Saluran interpersonal 
melibatkan pertukaran saling berhadapan antara dua individu 
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atau lebih. Saluran-saluran ini memiliki efektifitas yang lebih 
besar ketika menghadapi resistansi atau apati.35 

 
1. Tipe Keputusan Inovasi 

Inovasi dapat diterima atau ditolak oleh seseorang 
(individu) sebagai anggota sistem sosial, atau oleh 
keseluruhan  anggota sistem sosial, yang menentukan untuk 
menerima inovasi berdasarkan keputusan bersama atau 
berdasarkan paksaan (kekuasaan). Dengan dasar kenyataan 
tersebut maka dapat dibedakan adanya beberapa tipe 
keputusan inovasi : 
a. Keputusan inovasi opsional, yaitu pemilihan menerima atau 

menolak inovasi, berdasarkan keputusan yang ditentukan 
oleh individu (seseorang) secara mandiri tanpa tergantung 
atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. 
Meskipun dalam hal ini individu mengambil keputusan itu 
berdasarkan norma sistem sosial atau hasil komunikasi 
interpersonal dengan anggota sistem sosial yang lain. Jadi 
hakikat pengertian keputusan inovasi opsional ialah 
individu yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk 
menerima atau menolak suatu inovasi. 

b. Keputusan inovasi kolektif, ialah pemilihan untuk menerima 
atau menolak inovasi, berdasarkan keputusan yang dibuat 
secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan antara 
anggota sistem sosial. Semua anggota sistem sosial harus 
mentaati keputusan bersama yang telah dinuatnya. 
Misalnya, atas kesepakatan warga masyarakat di setiap RT 
untuk tidak membuang sampah di sungai, yang kemudian 
disahkan pada rapat antar ketua RT dalam suatu wilayah 
RW. Maka konsekuensinya semua warga RW tersebut 
harus mentaati keputusan yang telah dibuat tersebut, 
walaupun mungkin secara pribadi masih ada beberapa 
individu yang masih merasa keberatan. 
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c. Keputusan inovasi otoritas, ialah pemilihan untuk menerima 
atau menolak inovasi, berdasarkan keputusan yang dibuat 
oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai 
kedudukan, status, wewenang atau kemampuan yang lebih 
tinggi daripada anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. 
Para anggota sama sekali tidak mempunyai pengaruh atau 
peranan dalam membuat keputusan inovasi. Para anggota 
sistem sosial tersebut hanya melaksanakan apa yang telah 
diputuskan oleh unit pengambil keputusan.36 

Ketiga tipe keputusan inovasi tersebut merupakan 
rentangan dari keputusan opsional (individu dengan penuh 
tanggung jawab secara mandiri mengambil keputusan), 
dilanjutkan dengan keputusan kolektif (individu memperoleh 
sebagian sebagian wewenang untuk mengambil keputusan), 
dan yang terakhir keputusan otoritas (individu sama sekali 
tidak mempunyai hak untuk mengambil alih keputusan). 
Keputusan kolektif dan otoritas banyak digunakan dalam 
organisasi formal, seperti perusahaan, sekolah, perguruan 
tinggi, organisasi pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan 
keputusan opsional sering digunakan dalam penyebaran 
inovasi kepada petani, konsumen, atau inovasi yang 
sasarannya anggota masyarakat sebagai individu bukan sebagai 
anggota organisasi tertentu.37 

Biasanya yang paling cepat diterimanya inovasi dengan 
menggunakan tipe keputusan otoritas, tetapi masih juga 
tergantung bagaimana pelaksanaannya. Sering terjadi juga 
kebohongan dalam pelaksanaan keputusan keputusan 
otoritas. Dapat juga terjadi bahwa keputusan opsional lebih 
cepat dari keputusan kolektif, jika ternyata untuk membuat 
kesepakatan dalam musyawarah antara anggota sistem sosial 
mengalami kesukaran. Cepat lambatnya difusi inovasi 
tergantung pada berbagai faktor. 

Tipe keputusan yang digunakan untuk 
menyebarluaskan suatu inovasi dapat juga berubah dalam 
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waktu tertentu. Rogers memberi contoh inovasi penggunaan 
tali pengaman bagi pengendara mobil (auto mobil seat belts). 
Pada mulanya pemasangan seatbelt di mobil diserahkan 
kepada pemilik kendaraan yang mampu membiayai 
pemasangannya. Jadi menggunakan keputusan opsional. 
Kemudian pada tahun berikutnya peraturan pemerintah 
mempersyaratkan semua mobil baru harus dilengkapi dengan 
tali pengaman. Jadi keputusan inovasi pemasangan tali 
pengaman dibuat secara kolektif. Kemudian banyak reaksi 
terhadap peraturan ini sehingga pemerintah kembali kepada 
peraturan lama keputusan menggunakan tali pengaman 
diserahkan kepada tiap individu (tipe keputusan opsional). 

D. Proses Keputusan Inovasi Pendidikan Agama Islam 

(khusus) 

Memasuki era melinium baru yang disebut juga era 

globalisasi, problematika menjadi sangat kompleks yang 
dihadapi  dunia pendidikan khususnya pendidikan agama Islam 
, demikian juga dalam proses pengambilan keputusan inovasi 
PAI.Beberapa diantaranya problem PAI adalah; materi 

pendidikan agama Islam  terlalu akademis, terlalu banyak topic, 
banyak pengulangan yang tidak perlu, tidak memperhatikan 

aspek afektif karena hanya mementingkan aspek kognitif dan 

metode pengajaran Al Qur’an tidak tepat. 
Hal ini diperjelas dengan pernyataan Muhaimin bahwa 

kegagalan pendidikan agama setidaknya disebabkan karena 

mengalami kekurangan dalam dua aspek mendasar, yaitu; (a) 
pendidikan agama masih berpusat pada hal-hal yang bersifat 

simbolik, ritualistic serta bersifat legal formalistik (halal-haram) 

dan kehilangan ruh moralnya, (b) kegiatan pendidikan agama 

cenderung bertumpu pada penggarapan ranah kognitif dengan 

menyampingkan ranah psikomotorik dan afektif .38 

Selain itu terdapat problematika pengajaran agama 
Islam  baik secara makro maupun mikro. Problematika makro 

                                                             
38  Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Isalm, (Bandung: Nuansa, 

2003), h. 85. 



34 
 

di sini adalah kendala-kendala yang ada hubunganya dengan 

masalah di luar sekolah menyangkut kebijakan pemerintah 
mengenai pendidikan nasional. Sedangkan problematika 

mikronya adalah menyangkut strategi pembelajaran dan 

kebijakan dari pimpinan sekolah.39 
Dengan melihat fenomena tersebut maka proses 

keputusan inovasi PAI menjdi sangat penting dan dan sangat 
dibutuhkan, demi memperoleh suatu perubahan yang lebih 
baik. Sekolah melalui pendidikan agama mestinya dapat 

menghantarkan para peserta didik untuk menjadi sumber daya 

manusia yang unggul dalam persaingan hidup di jaman global. 
Keunggulan sumber daya manusia itu mencakup aspek moral 

dan ketaqwaan di samping memiliki penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, keterampilan. Karakter lainnya 

yang dibutuhkan adalah keuletan, keberanian, dan semangat 

kebangsaan. 40 
Pengertian Pendidikan Agama Islam menurut pedoman 

latihan peningkatan wawasan kependidikan guru  agama SLTP 
dan SLTA dinyatakan sebagaiberikut:“ PendidikanAgamaIslam 
adalah pendidikan dengan cara melalui ajaran-ajaran Agama 
Islam, berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak agar 
nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, 
menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam itu 
sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan 
kesejahteraan hidup didunia dan diakhirat”.41 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan  agama Islam merupakan pendidikan ajaran-ajaran 
Agama Islam melalui proses  penyentuhan batin, berkenaan  
dengan  aspek-aspek  sikap dan nilai yang perlu   dihayati, 
diketahui, digali, dipahami, diyakini kemudian diamalkan anak 
diksehingga menjadi milik dan jiwa kepribadian hidup sehari-
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40   Muhaimin, Rekonstruksi pendidikan Islam, ( Jakarta, Rajagrafindo 

Persada, 2009) , h. 17. 
41 Diknas, Pedoman latihan peningkatan wawasan kependidikan guru  agama SLTP 

dan SLTA(Jakarta: Diknas, 1993), 4. 



35 
 

hari. Upaya untuk itu adalah dengan cara mengajar atau 
menyampaikan  ilmu agama kepada siswa melalui pembinaan 
pribadi, baik mental maupun materialnya. 

Selanjutnya pendidikan merupakan bagian atau sesuatu 
yang inheren dengan kehidupan. Pemahaman ini nampaknya 
terkesan dipaksakan tetapi jika mencoba merunut pada alur dan 
proses kehidupan manusia, maka suatu hal yang tidak bisa 
dipungkiri bahwa pendidikan telah mewarnai jalan panjang 
kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Pendidikan 
merupakan pengawal sejati yang menjadi kebutuhan asasi 
manusia. Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan 
memberi awalan “pe” dan akhiran “kan” yang mengandung arti 
perbuatan. Istilah pendidikan ini semula berasal dari Yunani, 
yaitu “paedagogie”, yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak 
didik. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 
Inggris yaitu “education” artinya pengembangan tau bimbingan. 
Dalam bahasa Arab istilah pendidikan diterjemahkan dengan 
“tarbiyah” artinya pendidikan.42Menurut Marimba bahwa 
pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik 
terhdap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju 
terbentuknya kepribadian yang utama.43 Menurut  Rupert C. 
Lodge pendidikan dalam arti luas menyangkut masalah 
pengalaman.44Definisi lain, pendidikan adalah suatu usaha yang 
dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan 
kepribadian dan kemampuannya dan berlangsung seumur 
hidup.45 Lebih jauh dijelaskan pendidikan adalah suatu usaha 
untuk membantu  anak didik supaya memiliki kecakapan dan 
keterampilan dalam  melaksanakan tugas hidupnya dan atas 
tanggungjawabnya sendiri. Pendidikan berarti  suatu usaha yang 
dijalankan oleh seorang atau sekelompok orang agar menjadi 
dewasa dan mencapai tingkat hidup yang lebih tinggi, dalam arti 
mental, yaitu segala usaha orang dewasa dalam pergaulan 
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dengan ank-anak untuk mempin perkembangan jasmani dan 
rohaninya kearah kedewasaan.46 

Dapat disimpulkan dari definisi pendidikan tersebut di 
atas adalah: bahwa pendidikan artinya suatu usaha sadar dalam 
menjalankan tugas untuk sekelompok atau perorangan menuju 
kematangan sikap dan mental menuju perkembangan jasmani 
dan rohani kearah kedewasaan.Dengan kata lain bahwa 
kesadaran dalam menjalankan tugas untuk memenuhi 
kebutuhan yang membuat kematangan mental jasmani dan 
rohani merupakan pengertian dari apa arti dari pendidikan itu 
sendiri. 

Sedangkan pendidikan agama Islam a dalah suatu usaha 
berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak 
setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan 
mengamalkannya dan menjadikannya sebagai pandangan hidup 
atau way of life47. Pendidikan agama Islam dimaknai sebagai 
system pendidikan yang dapat memberikan kemampuan 
seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-
cita dan nilai-nilai Islam  yang telah menjiwai dan mewarnai 
corak kepribadiannya. Definisi yang sederhana Pendidikan 
agama Islam  adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran agama 
Islam .48 

Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama 
Islam  menjelaskan bahwa pendidikan agamaIslam  merupakan 
suatu usaha terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai 
dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung dalam 
Islam  secara keseluruhan, menghayati  makna  dan maksud 
serta tujuannya, yang pada akhirnya dapat mengamalkannya 
dan menjadikan  ajaran agama Islam  yang dianutnya sebagai 
pandangan hidup sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan 
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dunia dan akhirat.49Pendidikan  Agama Islam  (PAI) adalah 
upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswauntuk 
mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, 
berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam  dari 
sumber  utamanya kitab suci Al-Qur’an  dan Al-Hadits  melalui  
kegiatan  bimbingan,  pengajaran,  latihan, serta penggunaan 
pengalaman.50 Menurut  Zakiyah  Daradjat  sebagaimana 
dikutip oleh Abdul Majid  dan  Dian Andayani, ”pendidikan 
agama Islam  adalah suatu usaha untuk membina dan 
mengasuh siswaagar senantiasa dapat memahami  ajaran  Islam  
secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya 
dapat mengamalkan serta menjadikan Islam  sebagai pandangan 
hidup”.51 Menurut Hully, menyatakan bahwa pendidikan agama 
Islam  merupakan suatu usaha bimbingan  rohani  kepada 
seseorang  agar  memiliki  kepribadian atau etika yang sesuai 
dengan ajaran  agama  Islam   serta memiliki kemampuan  dan  
keterampilan  dalam  menjalani  dan  mengatasi  masalah  
hidupnya baik sebagai individu maupun  anggota  masyarakat.52 

Perencanaan mata pelajaran pendidikan agama Islam  
adalah sebagai suatu proses mengelola pelajaran yang harus 
diajarkan (dipelajari) untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan 
yang termuat di dalamnya tentang pendidikan agama Islam . 

Dari pengertian tersebut dapat ditemukan beberapa hal 
yang perlu diperhatikan  dalam  pembelajaran pendidikan 
agama Islam  yaitu:  
1) Pendidikan agama Islam  sebagai usaha sadar, yakni suatu 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang 
dilakukan secara berencana dan sadar atas tujuan yang 
hendak dicapai.  

2) Siswayang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan; dalam 
arti ada yang dibimbing, diajari dan atau dilatih dalam 
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peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan 
pengamalan terhadap ajaran agama Islam .  

3) Pendidik atau guru  pendidikan agama Islam  yang 
melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau 
latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk 
mencapai tujuan Pendidikan Agama Islam .  

4) Kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam  diarahkan 
untuk peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, 
dan pengamalan ajaran agama Islam   dari peserta didik, 
yang di samping untuk membentuk kesalehan-kesalehan 
atau kualitas pribadi, juga sekaligus untuk membentuk 
kesalehan sosial. 

Pendidikan Agama Islam memegang fungsi yang sangat 
penting dalam pendidikan di Indonesia, baik bagi siswa 
maupun pengaruhnya bagibangsa dan negara. Hal ini karena  
pendidikan agama islam memiliki kekuatan rohani yang 
mengikat bagi pemeluknya. Fungsi pendidikan  agama  
menurut  tim pengarah  dan tim latihan peningkatan wawasan 
guru agama SLTP/SLTA adalah:53 

a. Dalam aspek kehidupan individual adalah untuk 
membentuk manusia Indonesia yang  percaya dan 
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi 
warga negara yang baik. 

b. Dalam aspek kehidupan kemasyarakatan dan beragama 
adalah: melestarikan pancasila dan melaksanakan ketentuan 
UUD 1945, melestarikan asas pembangunan nasional 
khusus asas perikehidupan dalam keseimbangan, 
Melestarikan modal dasar pembangunan nasional yakni 
rohaniah dan mental berupa kepercayaan dan  ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang MahaEsa. 

Fungsi tersebut di atas merupakan hal yang mendasar. 
Oleh karena  itu apabila dilaksanakan dengan baik, maka cita-
cita Nasional dan kondisi ideal yang diharapkan oleh Negara 
Indonesia akan tercapai. 
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Selanjutnya setiap pendidikan yang dilakukan baik 
secara formal maupun secara non formal tentu mempunyai 
tujuan yang ingin dicapai. Tujuan adalah sasaran yang ingin 
dicapai seseorang atau sekelompok orang setelah melakukan 
kegiatan.54 Tujuan pendidikan agama Islam   sangat sejalan  
dengan  tujuan  pendidikan Nasional sebagaimana yang 
dijelaskan dalam Undang-Undang sistem pendidikan Nasional 
No. 20 Tahun  2003 bahwa “Pendidikan nasional bertujuan 
untuk mengembangkan potensi  siswaagar menjadi manusia 
yang beriman  menjadin  dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 
bertanggungjawab.55 

Menurut Imam al-Gazali,  tujuan  pendidikan  agama  
Islam  adalah  mendekatkan diri kepada Allah Swt, dan bukan 
untuk mendapatkan  pangkat  dan  bermegah-megahan.56  Dari 
segi konsep fitrah,  pendidikan  agama  Islam   bertujuan untuk 
mengarahkan pendidikan  demi  terjalinnya  ikatan  yang  kuat 
seseorang manusia dengan Allah SWT.57 Tujuan pendidikan 
agama Islam  dapat dibagi menjadi dua yaitu: 
a) Tujuan umum 

Tujuan umum pendidikan agama Islam  adalah 
membimbing seseorang agar menjadi muslim sejati, 
beriman teguh, beramal saleh, dan beretika mulia serta 
berguna dalam masyarakat, agama dan Negara.58 Lebih 
jauh dijelaskan bahwa tujuan umum pendidikan agama 
Islam  adalah suatu yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan 
pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. 
Tujuan ini meliputi seluruh aspek kemajuan yang meliputi 
sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. 
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Tujuan umum ini berbeda pada setiap tingkat umur, 
kecerdasan, situasi, dan kondisi dengan kerangka yang 
sama untuk terwujudnya insan kamil (manusia) yang 
bertaqwa.59 

Dengan demikian, tujuan umum dari beberapa 
definisi pendidikan agama Islam  membentuk manusia 
insan  kamil yang  seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, 
beretika, memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga 
mampu menghadapi berbagai tantangan dalam hidup serta 
bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara dengan tetap berpengang teguh 
pada dasar utama, norma-norma, dan nilai-nilai ajaran 
agama Islam .   

b) Tujuan khusus 
Tujuan khusus pendidikan agama Islam  adalah 

tujuan pada setiap tingkat yang harus dilalui.60 Tujuan 
khususnya lebih praktis sifatnya sehingga konsep 
pendidikan agama Islam   tidak  hanya sekedar idealisme 
ajaran-ajaran Islam  tetapi tidak juga dapat dirumuskan  
harapan-harapan  yang dicapai didalam tahap-tahap proses  
pendidikan,  sekaligus  dapat  pula  dinilai hasil-hasil yang 
telah dicapai.61 Tujuan khusus pada dasarnya  merupakan  
penjabaran dari tujuan umum yang dilakukan dalam bentuk 
operasional. Dari tujuan tersebut, dapat ditarik beberapa 
dimensi yang hendak dituju oleh kegiatan pengajaran 
pendidikan agama Islam  yaitu: 

(a) Dimensi keimanan individu terhadap agama Islam  
(b) Dimensi pemahaman atau penalaran (intelektual) serta 

keilmuan seseorang terhadap ajaran Islam  
(c) Dimensi penghayatan dan pengalaman batin yang 

dirasakan oleh seseorang dalam arti ajaran Islam  yang 
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telah yang diimani, dipahami dan dihayati atau 
diinternalisasi dan mampu menumbuhkan motivasi 
dalam dirinya untuk menggerakkan, mengamalkan, 
dan mentaati ajaran agama dan nilai-nilainya dalam 
kehidupan pribadi, sebagai manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Allah SWT, serta 
mengaktualisasikannya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.62 

Dari tujuan tersebut dapat ditarik beberapa dimensi 
yang hendak ditingkatkan dan dituju oleh kegiatan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam  yaitu:  
1) Dimensi keimanan siswaterhadap ajaran agama Islam ,  
2) Dimensi pemahaman atau penalaran (intelektual) serta 

keilmuan siswa  terhadap ajaran agama Islam ,  
3) Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang 

dirasakan siswadalam menjalankan ajaran agama Islam 
, 

4) Dimensi pengalamannya, dalam arti bagaimana ajaran 
Islam  yang telah diimani, dipahami dan dihayati atau 
diinternalisasi oleh siswaitu mampu menumbuhkan 
motivasi dalam dirinya untuk menggerakkan, 
mengamalkan, dan menaati ajaran agama dan nilai-
nilainya dalam kehidupan pribadi, sebagai manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. serta 
mengaktualisasikan dan merealisasikannya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Pendidikan Agama Islam  (PAI) untuk 
sekolah/madrasah berfungsi sebagai berikut: a). 
Pengembangan, yaitu Peningkatan keimanan dan ketakwaan 
siswapada Allah SWT. yang telah ditanamkan dalam lingkungan 
keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban 
menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap 
orang tua dalam keluarga. b). Sekolah berfungsi untuk 
menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui 
bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan 
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ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai 
dengan tingkat perkembangannya. 

Sering terjadi kesalah pahaman karena menganggap 
bahwa pendidikan agama Islam  hanya memuat pelajaran yang 
berkaitan dengan akhirat atau kehidupan setelah mati. Bahkan 
ada yang berlebihan kesalahannya karena menganggap bahwa 
madrasah hanya mendidik anak untuk siap meninggal dunia. 
Dengan konsekuensi negatif, anggapan seperti itu adalah salah, 
yang benar adalah bahwa madrasah atau lebih umum lagi 
pendidikan agama Islam  dilaksanakan  untuk  memberi bekal 
siswa dalam mengarungi kehidupan di dunia yang hasilnya 
nanti mempunyai konsekuensi diakhirat.Seperti firman Allah 
SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah: 207:63 Artinya “Dan di 
antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhankami, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan diakhirat dan peliharalah kami dari 
siksa neraka". 

Penyesuaian Mental, yaitu untuk menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun 
lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai 
dengan ajaran agama Islam . 64 

Dapat dikatakan bahwa Pendidikan Agama Islam  
merupakan suatu hal yang dijadikan sandaran ketika terjadi hal-
hal yang tidak diinginkan. Jadi, pendidikan agama Islam  adalah 
ikhtiar manusia dengan jalanbimbingan dan pimpinan untuk 
membantu dan mengarahkan fitrah agama siswamenuju 
terbentuknya kepribadian utama sesuai dengan ajaran agama. 

Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-
kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan 
siswadalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran 
agama dalamkehidupan sehari-hari. 

Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, 
sistem dan fungsionalnya. 65  Dapat dikatakan bahwa betapa 
pentingnya kedudukan pendidikan agama dalam pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya, dapat dibuktikan dengan 

                                                             
63Depag. RI. Al-Qur’an dan.., 50. 
64 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam…, 734. 
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ditempatkannya unsur agama dalam sendi-sendi kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Sila pertama dalam Pancasila adalah 
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan makna 
bahwa bangsa kita adalah bangsa yang beragama. Untuk 
membina bangsa yang beragama, pendidikan agama 
ditempatkan pada posisi strategis yang tidak dapat dipisahkan 
dalam sistem pendidikan nasional.  

Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang 
memiliki bakatkhusus di bidang agama Islam agar bakat 
tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk dirinya dan bagiorang lain. 

Dari fungsi tersebut di atas, maka pendidikan Islam  
memiliki beban yang multi paradigma, sebab berusaha 
memadukan unsur profan dan imanen, dimana dengan 
pemaduan ini, akan membuka kemungkinan terwujudnya 
tujuan inti pendidikan Islam  yaitu melahirkan manusia-
manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan, yang satu 
sama lainnya saling menunjang. Di samping itu, pendidikan 
agama Islam  juga memberikan bimbingan jasmani-rohani 
berdasarkan hukum-hukum agama Islam  menuju terbentuknya 
kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam .  

Pendidikan agama Islam  memiliki beberapa fungsi, 
yaitu fungsi pengembangan, fungsi penyaluran, fungsi 
perbaikan, fungsi pencegahan, fungsi penyesuaian, dan fungsi 
sebagai sumber nilai.66 Adapun penjelasan masing-masing 
fungsi pendidikan agama Islam  di atas adalah sebagai berikut: 

a) Fungsi pengembangan, yaitu Peningkatan keimanan dan 
ketaqwaan kepada Allah SWT, yang telah ditanamkan di 
lingkungan keluarga 

b) Fungsi penyaluran, yaitu menyalurkan bakat yang dimiliki 
khusus dibidang agama, agar bakat yang dimiliki tersebut 
dapat berkembang secara oktimal sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan berguna bagi 
orang lain dalam kehidupan bermasyarakat  

                                                             
66 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam  (Jakarta: PT. Kalam Mulia, 
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c) Fungsi perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan 
kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelamahan dalam 
kenyakinan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agam 
Islam dalam kehidupan sehari-hari 

d) Fungsi pencegahan, yaitu untuk mencengah dan 
menangkal hal-hal yang negatif dari lingkungannya atau 
budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan 
menghambat perkembangannya menuju manusia yang 
seutuhnya  

e) Fungsi penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri 
dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik, maupun 
lingkungan sosial  dan dapat mengubah lingkungannya 
sesuai dengan ajaran Islam  

f) Fungsi sumber nilai, yaitu memberikan pedoman 
mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat.67 

Dari keenam fungsi pembelajaran agama Islam , fungsi 
pengembangan sangat penting untuk menumbuhkembangkan 
keimanan dan ketaqwaan kepada setiap individu Muslim 
melalui bimbingan dan arahan, pengajaran, latihan sehingga 
tingkat keimanan dan ketaqwaannya semakin kuat. Fungsi 
penyaluran adalah beragama untuk menyalurkan potensi atau 
bakat anak dalam hidup bermasyarakat agar berkembang secara 
optimal. Fungsi perbaikan adalah memperbaiki kesalahan dan 
kekurangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama 
Islam . Fungsi pencegahan merupakan penangkal (mencegah) 
hal-hal yang negatif dari lingkungan atau budaya lain yang dapat 
menghambat perkembangannya. Fungsi penyesuaian, yaitu 
menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya baik sempit 
maupun luas. Dan fungsi sumber nilai yang merupakan 
pedoman hidup untuk mencapai kebahagian hidup baik dalam 
jangka pendek (dunia) maupun jangka panjang (dunia dan 
akhirat) sehingga terwujud manusia muslim yang seutuhnya. 

Secara garis besar, ruang lingkup ajaran agama Islam  
mencakup ajaran yang menyeluruh (total/kaffah) yang terdiri 
dari aqidah, syari’ah, dan akhlak seperti yang tertuang dalam 
surat al-Baqarah ayat 208 yang Artinya: Hai orang-orang yang 
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beriman, masuklah kamu kedalam Islam keseluruhan, dan janganlah 
kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh 
yang nyata bagimu. 

Aqidah adalah kepercayaan kepada Allah dan inti aqidah 
adalah tauhid itu sendiri. Tauhid adalah ajaran tentang eksistensi 
Allah yang bersifat Esa. Lawan dari tauhid adalah syirik atau 
mempersekutukan Allah. Syari’at adalah segala bentuk 
pribadahan, baik ibadah khusus seperti thaharah, shalat, puasa, 
zakat, dan haji maupun ibadah umum (muamalah) seperti 
hukum publik dan hukum perdata dan warisan. Sedangkan,  
akhlak adalah bersifat tertanam dalam jiwa dan menimbulkan 
perbuatan yang mudah tampa memerlukan pertimbangan 
pikiran. Dan akhlak merupakan produk jiwa yang tauhid. 

Antara aqidah, syari’at, dan akhlak merupakan suatu 
sistem ajaran agama Islam  yang membentuk satu kesatuan 
yang utuh dan tidak  dapat  dipisahkan  antara  yang  satu 
dengan yang lainnya. Secara skematis ruang lingkup ajaran 
agama Islam tersebut di atas digambarkan dibawah ini :68Ruang 
lingkup pendidikan agama Islam  pada  dasarnya  juga meliputi  
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan yaitu: 

1) Hubungan manusia dengan Allah SWT 
2) Hubungan manusia dengan sesama manusia 
3) Hubungan manusia dengan makhluk lain dan 

lingkungannya  
Ruang lingkup pendidikan agama Islam  sebagai salah 

satu disiplin  ilmu mencakup beberapa pokok materi 
pengajaran diantaranya : aqidah, syari’ah, akhlak, tarikh, dan 
lainnya, yang dapat dijabarkan menjadi lebih luas dan lebih 
spesifik. Pendidikan agama Islam , jika dilihat dari segi ruang 
lingkupnya sangatlah luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Arifin dalam Uhbiyati, sebagai berikut : 

1) Pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi manusia 
harus melalui proses yang panjang dengan hasil yang 
tidak dapat diketahui dengan segera dan berbeda dengan 

                                                             
68 Aminuddin, Pendidikan Agama IslamUntuk Perguruan Tinggi  (Bogor: PT. 
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membentuk benda mati  yang  dapat dilakukan sesuai 
dengan keinginan pembuatnya. 

2) Pendidikan Islam  pada khususnya yang bersumberkan 
nilai-nilai agama Islam  di samping menanamkan atau 
membentuk sikap hidup yang dijiwai nilai-nilai tersebut, 
juga mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan 
sejalan dengan nilai-nilai Islam  yang melandasinya dan 
merupakan suatu proses ikhtiariah yang secara pedagogis 
mampu mengembangkan hidup anak didik kepada arah 
kedewasaan atau kematangan yang menguntungkan 
dirinya. Oleh karena itu, usaha ikhtiariah tersebut tidak 
dapat dilakukan hanya beerdasarkan atas coba-coba atau 
atas dasar keinginan dan kemauan pendidik yang dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah pedagogis. 

3) Islam   sebagai  agama wahyu yang diturunkan oleh Allah 
dengan tujuan untuk mensejahterakan dan 
membahagiakan hidup dan kehidupan umat manusia di 
dunia dan di akhirat, baru dapat mempunyai arti 
fungsional dan aktual dalam diri manusia bilamana 
dikembangkan melalui proses pendidikan yang sistematis. 

4) Ruang lingkup pendidikan agama Islam  adalah 
mencakup segalah bidang kehidupan manusia didunia 
dimana manusia mampu memanfaatkan sebagai tempat 
menanam benih-benih amaliyah yang buahnya akan 
dipetik di akhirat nanti, maka pembentukan sikap dan 
nilai-nilai amaliyah dalam pribadi manusia baru dapat 
efektif jika dilakukan melalui proses pendidikan yang 
berjalan diatas kaidah ilmu pengetahuan pendidikan.69 

Dari beberapa penjelasan di atas tentang ruang lingkup 
pendidikan agama Islam  bahwa erat kaitannya dengan 
kehidupan manusia yaitu hubungan manusia dengan Allah, 
hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia 
dengan alam sekitarnya. Sedangkan secara materi bahwa ruang 
lingkup materi pendidikan agama Islam di dalam kurikulum 
pada dasarnya mencakup tujuh unsur pokok, yaitu:Al-Qur’an-
Hadits yaitu pedoman uatama yang harus ditaati oleh seluruh 
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ummat manusia yang mengaku beriman dan bertaqwa di sisi-
Nya, keimanan yaitu berkaitan dengan kepercayaan bahwa 
Allah SWT yang maha Kuasa yang menciptakan jagad raya, 
hanya Allahlah yang disembah dan memohon pertolongan, 
syari’ah yaitu berkaitan dengan aturan-aturan dalam hidup dan 
berkehidupan di muka bumi ini, ibadah yaitu bagaimana 
melakukan ibadah yang baik dan benar berdasarkan syari’at 
agama baik ibadah mahdha tau ibadah ghairu mahdha, 
muamalah yaitu berhubungan dengan jual beli secara baik dan 
benar, akhlak yaitu berkaitan dengan tata cara tingkahlaku 
sopan santun terhadap hubungan kita dengan Allah, kepada 
sesame manusia dan hubungan dengan alam, dan tarikh yaitu 
berbicara tentang sejarah dari zaman pra Islam  sampai saat 
sekarang ini.  

Memperhatikan tuntutan di atas pendidikan agama 

Islam  di madrasah dan sekolah-sekolah umum hendaknya 
diadakan pemikiran ulang (rethingking) dan rekayasa ulang ( 

reengineering). Salah satunya adalah dengan keputusan 
melakukan inovasi dalam keseluruhan sistem menejemen 

pendidikan agama Islam . inovasi adalah cara yang efektif untuk 

mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam sebuah 

organisasi termasuk juga organisasi pembelajaran.70Dengan 
demikian proses keputusan inovasi dilembaga pendidikan Islam 

meliputi hal-hal sebagai berikut :  

a. Inovasi Strategi Pembelajaran 
Tujuan pembelajaran agama Islam   harus 

dirumuskan dengan bentuk behavioral atau berbentuk 

tingkah laku dan juga measurable atau bisa diukur. Hal ini 

membutuhkan strategi pembalajaran yang khusus. Strategi 
disini adalah suatu kondisi yang diciptakan oleh guru dengan 

sengaja yang meliputi metode, materi, sarana prasarana, 

materi, media dan lain sebagainya agar siswa dipermudah 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan.  
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b. Metode Pembelajaran Agama Islam . 
Pendidikan agama Islam  sebenarnya tidak hanya 

cukup dilakukan dengan pendekatan teknologik karena 

aspek yang dicapai tidak cukup kognitif tetapi justru lebih 
dominan yang afektif dan psikomotorik, maka perlu 

pendekatan yang bersifat nonteknologik. Pembelajaran 

tentang akidah dan akhlak lebih menonjolkan aspek nilai, 
baik ketuhanan maupun kemanusiaan yang hendak 

ditanamkan dan dikembangkan pada diri siswa sehingga 

dapat melekat menjadi sebuah kepribadian yang mulia.  

c. Materi Pembelajaran Agama Islam . 
Disamping perlu adanya reformulasi materi-materi 

PAI yang selama ini menjebak pada ranah kognitif dengan 

mengabaikan ranak psikomotorik dan afektif, materi PAI 
dipandang masih jauh dari pendekatan pendidikan multi 

cultural, akibatnya masih banyak kerusuhan yang dipicu dari 
masalah SARA.Untuk itu materi pendidikan agama 

hendaknya merupakan sarana yang efektif untuk 
menginternalisasi nilai-nilai atau aqidah inklusif pada peserta 
didik.  

d. Sumber Daya Guru Agama 
Pada saat ini ada kecenderungan untuk menunjuk 

guru sebagai salah satu factor penyebab minimnya kualitas 

lulusan siswa. Kritikan mulai dari ketidak efektifnya guru 
dalam menjalankan tugas, kurangnya motivasi dan etos 

kerja, sampai kepada ketidak mampuan guru dalam 

mendidik dan mengajar kepada anak didiknya.Untuk 
meningkatkan motivasi dan etos kerja guru maka factor 

pemenuhan kebutuhan sangat berpengaruh. Untuk itu 

bagaimana mengarahkan kekuatan yang ada dalam diri guru 

untuk mau melakukan tingkat upaya yang tinggi ke arah 

tujuan yang telah ditetapkan.71 

e. Fasilitas dan Media Pengajaran 
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Salah satu factor yang dibutuhkan dalam 

peningkatan mutu pendidikan agama Islam  di sekolah 
formal saat ini adalah : tempat ibadah (masjid atau 

musholla), ruang bimbingan dan penyuluhan agama, 

laboratorium keagamaan dan computer berbasis internet. 
Laboratorium tidak hanya dibutuhkan untuk pembelajaran 

ilmu bahasa dan ilmu eksakta saja, tetapi semua materi 

pelajaran juga membutuhkan laboratorium termsuk 
pelajaran agama Islam . Di dalam laboratorium akan 

dilengkapi media-media pembelajaran. Media pembelajaran 

yang bersifat audio visual sangat penting untuk tercapainya 
tujuan pembelajaran, karena media pembelajaran ini 

berfungsi untuk memberikan pengalaman konkret kepada 

siswa. Bila guru menyampaikan materi agama dengan 
bermain kata-kata saja maka materi itu bersifat abstrak.72 

Muhaimin mengusulkan lima cara yang dijadikan 

dasar pertimbangan dalam pemilihan sarana/ media 

pembelajaran PAI yaitu; (1) tingkat kecermatan representasi, 
(2) tingkat interaktif yang ditimbulkan, (3) tingkat 

kemampuan khusus, (4) tingkat motivasi yang ditimbulkan, 

(5) tingkat biaya yang diperlukan .73 

f. Instrumen Penunjang 
Mengingat pendidikan agama Islam  adalah 

pendidikan yang universal maka, dibutuhkan instrument 

penunjang antara lain : (school culture), extra kurikuler 
keagamaan, tim penggerak proses pendidikan keagamaan 

(kepala sekolah, dewan, guru, karyawan, komite, masyarakat 

sekitar, LSM dan alumni) .74 Dengan demikian proses 
keputusan inovasi pendidikan Islam  tidak berbeda dengan 
proses keputusan secara umun, melalui tahapan-tahapan dan 
langkah-langkah yang telah ditentukan. Dengan tujuan akhir 

                                                             
72 Sudirjo, Sudarsono dkk, Media Pembelajaran Sebagai Pilihan,… 102. 
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melakukan perbaikan dan perubahan untuk mendapat hasil 
maksimal.  
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BAB IV 

DIFUSI INOVASI PENDIDIKAN 

 

A. Konsep Difusi Inovasi 

a. Pengertian Inovasi 
Kata inovasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) diartikan sebagai  Pemasukan atau pengenalan hal-

hal yang baru ; Pembaruan ; Penemuan baru yang berbeda 

dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya 

(gagasan, metode, atau alat)75 yang oleh H. Eko Supriyatno, 

dkk mengartikan  Inovasi sebagai “suatu ide, barang, 

kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai 

sesuatu yang baru bagi seseorang atau bagi masyarakat 

luas.”76 

Inovasi sebagai suatu ide, gagasan, praktik atau 

obyek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal 

yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. 

Oleh sebab itu, inovasi pada dasarnya merupakan pemikiran 

cemerlang yang bercirikan hal baru ataupun berupa praktik-

praktik tertentu ataupun berupa produk dari suatu hasil 

olah-pikir dan olah-teknologi yang diterapkan melalui 

tahapan tertentu yang diyakini dan dimaksudkan untuk 

memecahkan persoalan yang timbul dan memperbaiki suatu 

kedaan tertentu ataupun proses tertentu yang terjadi di 

masyarakat. Untuk memecahkan persoalan-persoalan yang 

dihadapi misanya dalam bidang pendidikan , telah banyak 

dilontarkan model-model inovasi dalam berbagai bidang 

antara lain: usaha pemerataan pendidikan, peningkatan 
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mutu, peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan, dan 

relevansi pendidikan.  

Kesemuanya dimaksudkan agar inovasi yang 

dilakukan bisa diadopsi dan dimanfaatkan untuk perbaikan 

dan pemecahan persoalan pendidikan di Tanah Air. 

Beberapa contoh inovasi antara lain : program belajar jarak 

jauh, manajemen berbasis sekolah, pengajaran kelas rangkap, 

pembelajaran konstektual (contectual learning), pembelajaran 

aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (Pakem). Dalam 

bidang pendidikan, banyak usaha yang dilakukan untuk 

kegiatan yang sifatnya pembaruan atau inovasi pendidikan. 

Inovasi yang terjadi dalam bidang pendidikan tersebut, 

antara lain dalam hal manajemen pendidikan, metodologi 

pengajaran, media, sumber belajar, pelatihan guru, 

implementasi kurikulum. 

Sedangkan Inovasi Pendidikan adalah  sebagai “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”.Secara sederhana 

inovasi dimaknai sebagai pembaruan atau perubahan yang 

ditandai adanya hal yang baru. Upaya untuk mencari hal 

yang baru itu, mungkin disebabkan oleh beberapa hal antara 

lain dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi 

seseorang atau kelompok 

b. Pengertian Difusi 
Difusi ialah proses komunikasi inovasi antar warga 

masyarakat(anggota sistem social), dengan menggunakan 

saluran tertentu dan dalamwaktu tertentu.Komunikasi dalam 

definisi ini di tekankan dalam arti terjadinya salingtukar 

informasi (hubungan timbal balik), antar beberapa individu 

baik secaramemusat (konvergen) maupun memencar (divergen) 

yang berlangsung secaraspontan. Dengan adanya komunikasi ini 
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akan terjadi kesamaan pendapatanatar warga masyarakat tentang 

inovasi. Jadi Difusi dapat merupakan salah satu tipe 

komunikasi yakni komunikasi yang mempunyai cirri pokok 

tentang pesan yang dikomunikasikan adalah hal yang baru ( 

inovasi).77 Secara umum, difusi inovasi dimaknai sebagai 

penyebarluasan dari gagasan inovasi tersebut melalui suatu 

proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan 

saluran tertentu dalam suatu rentang waktu tertentu di 

antara anggota sistem sosial dalam masyarakat. 

Difusi inovasi pendidikan adalah proses komunikasi 

untuk menyebarluaskan gagasan, ide, karya dan sebagainya 

sebagai produk inovasi pendidikan, maka aspek komuniksai 

menjadi sangat penting dalam menyebarluaskan gagasan, ide, 

ataupun produk di bidang pendidikan tersebut. Dalam 

konteks difusi inovasi pendidikan, saluran komunikasi yang 

digunkana merupakan alur suatu proses penyebarluasan 

gagasan pendidikan tersebut. 

Bagaiman agar terjadi proses difusi sehingga inovasi 

itu mudah diterima oleh anggota masyarakat atau sasaran 

inovasi? Hal ini tergantung beberapa faktor di antaranya: 

1) Faktor pembiayaan (Cost). Biasanya semakin murah 
biaya yang dikeluarkan untuk inovasi, maka akan 
semakin mudah diterima oleh kelompok masyarakat 
sasaran, walaupun kualitas itu sendiri sangat ditentukan 
oleh mahalnya biaya yang dikeuarkan. 

2) Risiko yang muncul sebagai akibat pelaksanaan inovasi. 
Inovasi akan mudah diterima manakala memiliki efek 
samping yang sangat kecil. Suatu inovasi tidak akan 
mudah dan dapat diterima apabila memiliki risiko yang 
tinggi. 

3) Kompleksitas. Inovasi akan mudah diterima oleh 
masyarakat sasaran manakala bersifat sederhana dan 

                                                             
77Udin Saefudin Sa’ud, Inovasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008),  h. 28. 
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mudah dikomunkasikan. Semakin rumit bentuk inovasi 
itu akan semakin sulit juga untuk diterima. 

4) Kompabilitas. Artinya, mudah atau sulitnya suatu 
inovasi diterima oleh masyarakat sasaran ditentukan 
juga oleh kesesuaian dengan kebutuhan, tingkat 
pengetahuan, dan keyakinan masyarakat pemakai. 

5) Tingkat keandalan. Suatu bentuk inovasi akan mudah 
diterima manakala diketahui tingkat keandalannya. 
Untuk mengetahui tingkat keandalannya itu bentuk 
inovasi terlebih dahulu harus diujicobakan secara ilmiah 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa 
keandalan yang pasti, orang akan ragu untuk 
mengadopsinya. 

6) Keterlibatan. Bentuk inovasi dalam proses penyusunan 
melibatkan kelompok masyarakat sasaran, akan mudah 
diterima. 

7) Kualitas penyuluh. Inovasi perlu disosialisasikan untuk 
diketahui dan dipahami oleh masyrakat sasaran. Kualitas 
penyuluh ditentukan bukan hanya oleh kemampuan 
penyuluh saja, akan tetapi tingkat keahlian yang 
bersangkutan. 
 

B. Tujuan dan Unsur Difusi inovasi 

Dalam Pengantar buku (edisi ketiga) Diffusion of 

Innovations, The Free Press, N.Y., Rogers, Everet M.,penulisnya, 

menjelaskan bahwa edisi pertama terbit tahun 1962 dan edisi 

kedua (dengan judul Communication of Innovations: A Cross-

Cultural Approach dan dengan penulis kedua F.Floyd Shoemaker) 

terbit pada tahun 1972. Dalam Pengantar tersebut disajikan (a) 

kesamaan difusi dengan riset persuasi: (a1) bukan komunikasi 

satu kepada orang banyak, tapi sesuatu yang dikerjakan 

bersama orang lain, dan (a2) tidak semata berpusat pada aksi 

atau isu (menjual produk, aksi atau kebijakan), tapi juga menjual 

kredibilitas diri dan/atau orang lain; (b) kontras difusi (fokus 

lebih pada adopsi/ keputusan untuk menggunakan dan 
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mengimplementasikan gagasan baru, bukan pada implementasi 

aktual atau konsekuensi inovasi) dengan riset persuasi (fokus 

lebih pada pengubahan sikap, bukan perilaku); (c) pergeseran 

studi difusi dari yang mendasarkan pada model komunikasi 

linier (proses di mana pesan ditransfer dari sumber ke 

penerima) ke yang mendasarkan pada model komunikasi 

konvergensi (proses saling tukar informasi diantara sesama 

partisipan) dan (d) definisi inovasi difusi  pada dasarnya 

merupakan suatu proses sosial di mana informasi tentang 

gagasan baru yang dipersepsi secara subjektif dikomunikasikan 

1) Tujuan Difusi inovasi 
Tujuan utama difusi inovsi adalah diadopsinya 

suatu inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu. Anggota 
sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, 
organisasi dan atau sub sistem. Selain itu tujuan dari 
inovasi adalah untuk mencapai kesetimbangan dinamis 
dalam sistim sosial. 

2) Unsur difusi inovasi 
Menurut Rogers dalam Udin mengemukakan ada 

empat elemen pokok difusi inovasi yaitu: 
Inovasi, dalam hal ini sangat dibutuhkan informasi pada 

suatu hal yang baru karena dengan informasi ini akan 
memperjelas arah inovasi. 

Komunikasi dengan saluran tertentu, Komunikasi adalah 
proses dimana partisipan menciptakan dan berbagi 
informasi satu sama lain untuk mencapai suatu 
pemahaman bersama. Seperti telah diungkapkan 
sebelumnya bahwa difusi dapat dipandang sebagai suatu 
tipe komunikasi khusus dimana informasi yang 
dipertukarkannya adalah ide baru (inovasi). Dengan 
demikian, esensi dari proses difusi adalah pertukaran 
informasi dimana seorang individu mengkomunikasikan 
suatu ide baru ke seseorang atau beberapa orang lain 

Komunikasi dengan saluaran tertentu merupakan alat 
untuk menyampaikan informasi dari seseorang ke orang 
lain. Komunikasi kedua pihak yang berkomunikasi akan 
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mempengaruhi pemilihan atau penggunaan saluran yang 
tepat untu mengefektifkan proses komunikasi.Ada empat 
unsur dari proses komunikasi ini, meliputi:  
1) Inovasi itu sendiri;  
2) Seorang individu atau satu unit adopsi lain yang 

mempunyai pengetahuan atau pengalaman dalam 
menggunakan inovasi; 

3) Orang lain atau unit adopsi lain yang belum 
mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam 
menggunakan inovasi; dan 

4) Saluran komunikasi yang menghubungkan dua unit 
tersebut. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam 

proses difusi adalah upaya mempertukarkan ide baru 
(inovasi) oleh seseorang atau unit tertentu yang telah 
mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam 
menggunakan inovasi tersebut (innovator) kepada 
seseorang atau unit lain yang belum memiliki pengetahuan 
dan pengalaman mengenai inovasi itu (potential adopter 
melalui saluran komunikasi tertentu.Sementara itu, saluran 
komunikasi tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: 

1)  Saluran media massa (Mass media channel). 
Media massa dapat berupa radio, televisi, surat kabar, 
dan lain-lain. Kelebihan media massa adalah dapat 
menjangkau audiens yang banyak dengan cepat dari 
satu sumber. 

2)  Saluran antar pribadi (interpersonal channel). 
Saluran antar pribadi melibatkan upaya pertukaran 
informasi tatap muka antara dua atau lebih individu. 

Waktu, Dalam hal mengimplementasikan perubahan, 
faktor waktu sering kurang diperhitungkan. Segala sesuatu 
memerlukan waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk 
mengalokasikan banyak waktu bila kita membuat 
perencanaan inovasi. Pengalaman menunjukkan bahwa 
masalah yang tidak diharapkan, yang mungkin tidak dapat 
diperkirakan pada tahap perencanaan, kemungkinan akan 
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terjadi. Peran dimensi waktu dalam proses difusi terdapat 
pada tiga hal yaitu :78 
1) Proses keputusan Inovasi. 

Proses keputusan inovasi adalah proses sejak 

seseorang mengetahui inovasi pertama kali sampai ia 

memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi. 

Langkah yang ditempuh dalam proses keputusan 

inovasi adalah : pengethuan tentang inovasi, bujukan 

atau imbauan, penetapan atau keputusan, penerapan 

dan terakhir konfirmasi. 

2) Kepekaan seseorang terhadap inovasi 
Tidak semua orang dalam suatu sistim social 

menerima inovasi dalam waktu yang sama. Berdasarkan 

kepekaan terhadap inovasi dapat dikatagorikan menjadi 

lima katagori penerima yaitu,  Inovator, Pemula, 

mayoritas awal, mayoritas dan tertinggal ( terlambat ). 

3) Kecepatan penerimaan inovasi 
Kecepatan inovasi biasanya diukur biasanya 

diukur berdasarkan lamanya waktu yang diperlukan 

untuk mencapai persentase tertentu dari jumlah waktu 

masyarakat yang telah menerima inovasi. 

Warga masyarakat, Sistim sosial (warga masyarakat)  
merupakan ikatan bagi anggotanya dalam melakukan 
kegiatan. Artinnya anggota tentu saling pengertian dan 
hubungan timbal balik sehingga proses inovasi bisa 
berjalan dan cepat diterima atau ditolak.Sejak tahun 1960-
an, teori difusi inovasi berkembang lebih jauh di mana 
fokus kajian tidak hanya dikaitkan dengan proses 
perubahan sosial dalam pengertian sempit.  

Berkaitan dengan proses difusi inovasi ada 4 (empat) 
dimensi pemanfaatan pengetahuan (knowledge utilization), 
yaitu 

                                                             
78Udin Saefudin Sa’ud, Inovasi ………. ,  28 
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a) Dimensi Sumber (Source) diseminasi, yaitu insitusi, 
organisasi, atau individu yang bertanggunggung jawab 
dalam menciptakan pengetahuan dan produk baru. 

b) Dimensi Isi (content) yang didiseminasikan, yaitu 
pengetahuan dan produk baru dimaksud yang juga 
termasuk bahan dan informasi pendukung lainnya.  

c) Dimensi Media (medium) Diseminasi, yaitu cara-cara 
bagaimana pengetahuan atau produk tersebut dikemas 
dan disalurkan.  

d) Dimensi Pengguna (user), yaitu pengguna dari 
pengetahuan dan produk dimaksud.  
Kecepatan difusi inovasi berhubungan dengan status 

sosial masyarakat pengguna, namun ditemukan lapisan atas 
lebih cepat menerima suatu inovasi. Sedangkan pemuka 
atau elit desa sangat berperan untuk mempercepat proses 
penerimaan inovasi dalam suatu masyarakat desa. 
Contohnya petani kaya lebih cepat mengadopsi teknologi 
karena memiliki modal untuk menerima inovasi yang 
disampaikan. 

C. Hambatan-hambatan dalam Proses Difusi Inovasi 

Dalam implementasinya kita sering mendapati beberapa 

hambatan yang berkaitan dengan inovasi. Pengalaman 

menunjukkan bahwa hampir setiap individu atau organisasi 

memiliki semacam mekanisme penerimaan dan penolakan 

terhadap perubahan. Segera setelah ada pihak yang berupaya 

mengadakan sebuah perubahan, penolakan atau hambatan akan 

sering ditemui. Orang-orang tertentu dari dalam ataupun dari 

luar sistem akan tidak menyukai, melakukan sesuatu yang 

berlawanan, melakukan sabotase atau mencoba mencegah 

upaya untuk mengubah praktek yang berlaku. Penolakan ini 

mungkin ditunjukkan secara terbuka dan aktif atau secara 

tersembunyi dan pasif.  

Alasan mengapa ada orang yang ingin menolak 

perubahan walaupun kenyataannya praktek yang ada sudah 

kurang relevan, membosankan, sehingga dibutuhkan sebuah 
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inovasi. Fenomena ini sering disebut sebagai penolakan 

terhadap perubahan. Banyak upaya telah dilakukan untuk 

menggambarkan, mengkategorisasikan dan menjelaskan 

fenomena penolakan ini. 

Ada empat macam kategori hambatan dalam konteks 

inovasi. Keempat kategori tersebut adalah: 

a. Hambatan Psikologis 
Hambatan-hambatan ini ditemukan bila kondisi 

psikologis individu menjadi faktor penolakan. Hambatan 
psikologis telah dan masih merupakan kerangka kunci 
untuk memahami apa yang terjadi bila orang dan sistem 
melakukan penolakan terhadap upaya perubahan. Kita 
akan menggambarkan jenis hambatan ini dengan memilih 
satu faktor sebagai suatu contoh yaitu dimensi 
kepercayaan/keamanan versus 
ketidakpercayaan/ketidakamanan karena faktor ini sebagai 
unsur inovasi yang sangat penting.  

Faktor-faktor psikologis lainnya yang dapat 
mengakibatkan penolakan terhadap inovasi adalah: rasa 
enggan karena merasa sudah cukup dengan keadaan yang 
ada, tidak mau repot, atau ketidaktahuan tentang 
masalah.Kita dapat berasumsi bahwa di dalam suatu sistem 
sosial, organisasi atau kelompok akan ada orang yang 
pengalaman masa lalunya tidak positif. Menurut para ahli 
psikologi perkembangan, ini akan mempengaruhi 
kemampuan dan keberaniannya untuk menghadapi 
perubahan dalam pekerjaannya.  

Jika sebuah inovasi berimplikasi berkurangnya 
kontrol (misalnya diperkenalkannya model pimpinan tim 
atau kemandirian masing-masing bagian), maka pemimpin 
itu biasanya akan memandang perubahan itu sebagai 
negatif dan mengancam. Perubahan itu dirasakannya 
sebagai kemerosotan, bukan perbaikan. 

b. Hambatan Praktis 
Hambatan praktis adalah faktor-faktor penolakan 

yang lebih bersifat fisik. Untuk memberikan contoh 
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tentang hambatan praktis, faktor-faktor berikut seperti; 
waktu, sumber daya, dan system. 

c. Hambatan Nilai 
Bila dijelaskan secara singkat, hambatan nilai 

melibatkan kenyataan bahwa suatu inovasi mungkin selaras 
dengan nilai-nilai, norma-norma dan tradisi-tradisi yang 
dianut orang-orang tertentu, tetapi mungkin bertentangan 
dengan nilai-nilai yang dianut sejumlah orang lain. Jika 
inovasi berlawanan dengan nilai-nilai sebagian peserta, 
maka bentrokan nilai akan terjadi dan penolakan terhadap 
inovasi pun muncul.. Apakah kita berbicara tentang 
penolakan terhadap perubahan atau terhadap nilai-nilai dan 
pendapat yang berbeda, dalam banyak kasus itu tergantung 
pada definisi yang kita gunakan.  

Banyak inovator telah mengalami konflik yang jelas 
dengan orang lain, tetapi setelah dieksplorasi lebih jauh, 
ternyata mereka mendapati bahwa ada kesepakatan dan 
aliansi dapat dibentuk 

d. Hambatan Kekuasaan 
Faktor penguasa juga sangat berpengaruh terhadap 

suatu perubahan apakah inovasi yang kita sampaikan akan 
diterima atau ditolak oleh sebagian besar elemen 
masyarakat karena pengaruh dari kekuasaaanya. 

D. Proses Difusi Inovasi Pendidikan  

Proses Difusi inovasi yang selalu dilakukan oleh 
lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikanIslam  
diantaranya adalah  mendisain kurikulum sesuai dengan 
perkembangan zaman sehingga mampu bersaing dengan era 
globalisasi yang sering didengungkan.Adapun dintara 
perubahan seperti yang dilakukan di beberapa pondok 
pesantren yaitu menyangkut tujuan pendidikan pesantren yang 
hanya menekankan pada pemberian bekal pengetahuan 
keagamaan dengan sedikit keterampilan dasar bagi lulusannya 
untuk mendatang tidak cocok lagi karena  pesantren harus 
mengembangkan tujuan pendidikan yang lebih mengarah pada 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh 
nilai-nilai normative keagamaan yang kuat. Dalam kaitan ini 
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pesantren harus mengembangkan pendidikan keagamaan 
sebagai pokok pendidikan dengan pemahaman kontekstual.   
Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diberikan harus 
dalam bentuk keterampilan yang bernilai tinggi sehingga 
diharapkan mereka dapat bersaing dan menjadi unggul dalam 
bidangnya, yang menurut istilah Mastuhu bahwa keterampilan 
untuk mengembangkan wawasan pemikiran keduniwian.  Jika 
pesantren masih memiliki misi dan visi serta tujuan yang amat 
disederhanakan itu, maka peran pesantren sebagai lembaga 
penyelamat umat tidak akan pernah terwujud lagi 79. 

Sejalan dengan tujuan itu, maka materi kurikulum harus 
diarahkan pada terwujudnya tujuan tersebut. Dalam kaitan ini 
ada berepa hal yang perlu dijadikan perhatian. 

a. Materi pengembangan kebahasaan dipandang perlu untuk 
dikembangkan, tentu bukan sekedar kemampuan 
berbahasa pasif (sebagaimana kebanyakan dikembangkan 
pada pesantren salafiyah) tetapi harus dalam bentuk bahasa 
aktif.  Begitu juga pilihan bahasa bukan hanya sebatas 
bahasa Arab dan Inggris, tetapi harus diarahkan kepada 
bahasa-bahasa yang berperan untuk kehidupan global, 
seperti Jepang, Jerman, Prancis, Cina dan sebagainya. 

b. Materi pengeuasaan ilmu-ilmu klasik memang masih 
diperlukan, tetapi harus diimbangi dengan materi 
keagamaan modern yang didasari pemikiran kontekstual 
dan bersumber dari berbagai kalangan. 

Difusi inovasi pendidikan adalah proses komunikasi 
untuk menyebarluaskan gagasan, ide, karya dan sebagainya 
sebagai produk inovasi pendidikan, maka aspek komuniksai 
menjadi sangat penting dalam menyebarluaskan gagasan, ide, 
ataupun produk di bidang pendidikan tersebut. Dalam konteks 
difusi inovasi pendidikan, saluran komunikasi yang digunkana 
merupakan alur suatu proses penyebarluasan gagasan 
pendidikan tersebut. 

Cepat atau lambatnya proses difusi inovasi sangat 
dipengaruhi oleh antara lain: tipe-tipe hubunganantara inovator 

                                                             
79Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, Suatu Kajian Tentang Unsur dan 

Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, Jakarta: INIS, 1994), h. 156. 
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dengan potensial adopternya, karakter atau sifat-sifat inovasi itu 
sendiri dan lain lain.Di dalam dunia pendidikan, guru memiliki 
peranan yang sangat besar dalam proses difusi inovasi, berhasil 
atau tidak suatu inovasi diterapkan di lembaga pendidikan 
sangat tergantung dari kemampuan dan kemauan guru dalam 
menerima dan mendifusikan inovasi kepada klien atau peserta 
didik/siswanya. 
 

E. Sentralisasi dan Desentralisasi Difusi 

Selama ini pendifusian inovasi masih menggunakan model 
klasik. Dalam model klasik inovasi berasal dari beberapa 
sumber yang ahli dalam hal ini dapat berupa para ulama, 
pembuat kebijakan dan agen perubahan. Di Amerika Serikat, 
keputusan mengenai difusi inovasi pertanian disana cenderung 
untuk terpusat. Jadi pengambil keputusan-keputusan penting 
seperti untuk siapa inovasi tersebut, bagaimana penyebarannya, 
dan sebagainya dilakukan oleh pusat. Hal ini juga berlaku 
dengan di bidang lain diluar pertanian.Di Indonesia sendiri 
nampaknya hal ini juga berlaku, dalam hal pendidikan jelas 
terlihat bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam 
melakukan inovasi. Misalnya dalam inovasi KTSP, pemerintah 
jelas memegang peranan penting dalam pendifusian inovasi 
tersebut.Sekitar tahun 1967, Schon mencatat bahwa teori difusi 
yang terpusat tertinggal dibandingkan dengan realita yang ada. 
Dia mengkritik teori difusi klasik karena teori ini menganggap 
bahwa inovasi harus berasal dari pusat baru kemudian disebar 
artinya inovasi tidak mungkin berasal dari lokal. 

Belakangan ini, teori difusi klasik dianggap tidak efektif 
lagi untuk diterapkan. Muncul ide-ide baru untuk menyebarkan 
inovasi yaitu dengan jaringan horizontal. Dengan munculnya 
jaringan horizontal inovasi yang dikembangkan akan 
dimodifikasi oleh para ahli atau agen perubahan agar dapat 
disebarkan ke suatu lingkungan masyarakat yang sesuai dengan 
kondisi mereka. Penemuan yang dilakukan biasanya berasal dari 
local innovators Difusi dengan cara ini disebut dengan difusi 
desentralisasi. Difusi ini tidak diputuskan oleh pusat atau para 
ahli. Sebaliknya, pengambilan keputusan dalam sistem difusi ini 



63 
 

dilakukan secara bersama dengan masyarakat yang akan 
mengadopsi suatu inovasi. Dalam beberapa hal, adopters dapat 
mengganggap diri mereka sebagai agen perubahan. 

 
1) Perbandingan Sentralisasi Dengan Desentralisasi 

Sistem 
Tabel 01 

Perbedaan mengenai difusi secara sentralisasi dan 
desentralisasi sistem terdapat dalam tabel berikut : 

No 
Karakteristik 
sistem difusi 

Sentralisasi Sistem 
Difusi 

Desentralisasi Sistem 
Difusi 

1 

Pemegang 
kekuasaan dan 
pengambil 
keputusan 

Di pegang oleh 
pemerintah dan orang 
yang ahli 

Pengambilan 
keputusan berdasarkan 
dari anggota. Banyak 
difusi yang bersifat 
spontan dan tidak 
terencana 

2 

Arah difusi Bersifat top down 
innovation dari orang 
yang ahli kepada 
masyarakat/klien lokal 

Dilakukan dengan unit 
lokal dan lewat network 
horizontal 

3 

Sumber inovasi Inovasi berasal dari 
orang-orang yang ahli 
(Research and 
Development) 

Inovasi berasal dari 
pengalaman dan 
ujicoba yang dilakukan 
oleh inovator lokal 

4 

Siapa yang 
memutuskan 
untuk 
mendifusikan 
inovasi ? 

Keputusan mengenai 
bagaimana pendifusian 
inovasi dilakukan oleh 
pemerintah dan orang 
yang ahli 

Unit lokal yang akan 
memutuskan 
berdasarkan evaluasi 
yang mereka lakukan 
terhadap inovasi 

5 

Seberapa 
penting 
kebutuhan 
klien dalam 
mendorong 
proses difusi ? 

Inovasi berdasar pada 
perkembangan 
teknologi dan 
menekankan 
kebutuhan pada 
tersedianya inovasi 

Inovasi dikembangkan 
berdasarkan masalah 
yang terjadi, 
berdasarkan kebutuhan 
yang ingin dipenuhi 

6 Jumlah Penemuan lebih Penemuan lebih 
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penemuan 
kembali ? 

sedikit banyak terjadi. 

Dapat dkatakan secara umum bahwa sentralisasi 
difusi didasarkan atas komunikasi satu arah. Sedangkan di 
dalam sistem desentralisasi komunikasi lebih bersifat 
konvergen sehingga terjadi komunikasi antar lainnya 
sehingga dapat terjadi tukar informasi sehingga ditemukan 
satu kata sepakat. Asumsi dasar mengenai sistem difusi 
desentralisasi adalah setiap anggota berhak untuk 
menentukan keputusan bagaimana proses difusi 
dilaksanakan.Sistem difusi desentralisasi yang ada di 
berbagai bidang dan lokasi menunjukan bahwa kita telah 
meremehkan kemampuan dari para penggunan untuk 
mengelola proses difusinya sendiri. Penelitian yang masih 
sedikit mengenai difusi ini menyebabkan pemahaman yang 
terbatas 

2) Keuntungan dan Kerugian Dari Sistem Difusi 
Desentralisasi 

Dibandingkan dengan sistem terpusat, inovasi 
disebarkan oleh sistem desentralisasi cenderung cocok dan 
lebih dekat dengan kebutuhan dan masalah pengguna.  
Pengguna merasa memiliki kontrol atas sistem difusi 
desentralisasi, saat mereka berpartisipasi dalam membuat 
keputusan-keputusan, seperti dengan memilih masalah 
yang mereka rasa paling memerlukan perhatian maka akan 
ditentukan inovasi terbaik yang dapat mengatasi masalah 
tersebut. 

Masalah mengenai bagaimana untuk mencari 
informasi mengenai setiap inovasi, sumber apa yang 
diperlukan  dan seberapa perlu untuk memodifikasi inovasi 
juga akan menjadi mudah karena menggunakan sistem 
desentralisasi.. Tingginya kontrol pengguna dalam 
menentukan keputusan-keputusan berarti bahwa sistem 
difusi desentralisasi erat kaitannya dengan kebutuhan lokal. 

Beberapa kelemahan Namun, biasanya ditandai 
difusi sistem desentralisasi (dibandingkan dengan sistem 
difusi terpusat); 
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1) Keahlian teknis yang kurang sehingga menyebabkan 
sulit untuk mengarahkan keputusan tentang inovasi 
dalam hal menyebar dan mengadopsi, dan mungkin 
penyebaran inovasi tidak efektif melalui sistem 
desentralisasi karena kurangnya kontrol kualitas. Jadi, 
ketika sistem difusi menyebarkan inovasi dengan 
melibatkan tingkat keahlian teknis yang tinggi, sistem 
desentralisasi difusi mungkin kurang tepat dari sistem 
difusi lebih terpusat. 

2) Selanjutnya, non experts dalam sistem desentralisasi 
difusi. Kurangnya pemahaman mengenai strategi difusi 
yang mungkin digunakan.  Akibatnya, situs-kunjungan 
untuk mengamati inovasi digunakan oleh sebuah 
adopter adalah saluran utama difusi.  Seperti situs-
mengunjungi dapat menjadi cara yang efektif untuk 
difusi, tetapi dapat menimbulkan masalah overload 
untuk situs yang dikunjungi, seperti yang terjadi untuk 
individu, organisasi, atau kota yang memiliki ribuan 
situs-pengunjung per tahun.  Sepenuhnya sistem 
desentralisasi difusi mungkin menderita dari kenyataan 
bahwa pengguna lokal, yang mengontrol sistem, 
kurangnya pengetahuan yang memadai masalah 
pengguna dan tersedia inovasi tentang yang bisa 
menyelesaikannya. 

3) Terkadang sebuah pemerintah nasional ingin suatu 
inovasi yang disebarkan dan orang-orang tidak merasa 
perlu dengan inovasi yang dibuat.  Contohnya adalah 
keluarga berencana di negara-negara Dunia Ketiga, 
yang mungkin menganggap pemerintah sebagai 
prioritas tinggi tetapi masyarakat lokal mungkin tidak 
ingin.  Sistem desentralisasi difusi untuk pengguna 
inovasi tidak ada di Amerika Latin, Afrika, dan Asia.  
Demikian pula, inovasi lingkungan seperti daur ulang 
mungkin menjadi prioritas nasional, tetapi tidak 
populer dengan orang-orang. Pendekatan difusi 
desentralisasi tidak akan bekerja di sini. 

Difusi dengan sistem desentralisasi bisa diterapkan 
dengan cara : 
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1) Sistem desentralisasi difusi paling tepat dilakukan 
dengan kondisi tertentu, seperti untuk penyebaran 
inovasi yang tidak melibatkan tingkat keahlian 
teknis tinggi, dimana pengguna mempunyai 
kondisi yang relatif heterogen.  Ketika kondisi 
homogen, sebuah pendifusiaan dengan sistem 
yang terpusat mungkin relatif lebih tepat. 

2) Beberapa elemen sistem difusi terpusat dan tidak 
terpusat dapat dikombinasikan untuk membentuk 
sistem difusi hibrida yang unik sesuai situasi 
tertentu.  Misalnya, sebuah sistem difusi dapat 
menggabungkan jenis mengkoordinasikan peran-
pusat, dengan keputusan desentralisasi yang 
dibuat tentang inovasi yang harus disebarkan dan 
yang pengguna harus mengunjungi situs.  Teknis 
evaluasi inovasi yang menjanjikan dapat dibuat 
dalam sistem desentralisasi dinyatakan difusi. 

 

F. Masalah yang Dihadapi Agen Perubahan 

Kaitannya dengan masalah yang dihadapi agen 

perubahan adalah (a) sebagai penengah antara agensi 

perubahan dan klien dan (b) kemungkinan kesulitan mengolah 

informasi yang cenderung melimpah; sementara itu, masalah 

aide lebih parah lagi karena kredibiltas kompetensi atau 

profesionalismenya diragukan. Tujuh peran agen perubah 

adalah (a) menumbuhkan kebutuhan dalam diri klien, (b) 

membangun hubungan pertukaran informasi, (c) mendiagnosa 

masalah klien, (d) menumbuhkan niat berubah pada klien, (e) 

menerjemahkan niat klien ke dalam tindakan, (f) menstabilkan 

adopsi dan mencegah diskontinu adopsi dan (g) mencapai 

hubungan terminal dengan klien (yaitu ketika klien berubah 

menjadi agen perubahan). Kesuksesan agen perubahan 

tergantung pada (a) upayanya menghubungi klien, (b) 

orientasinya yang lebih kepada klien, bukan pada agensi 

perubahan,(c) tingkat kesesuaian inovasi dengan kebutuhan 
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klien, (d) empatinya kepada klien, (e) homofilitasnya dengan 

klien, (f) kredibilitasnya di mata klien, (g) tingkat kesejalanannya 

dengan pemimpin opini dan (h) kemampuan klien 

mengevaluasi inovasi. Selanjutnya, hubungan agen perubahan 

secara positif tergantung pada lebih tingginya klien dalam hal 

(a) status sosial, (b) partispasi sosial, (c) pendidikan dan (d) 

kekosmoplitannya. Akhirnya, juga dibahas mengenai sistem 

difusi sentralistik dipadu dengan sistem difusi desentralistik 

dan/atau penerapan kedua sistem tersebut disesuaikan dengan 

kebutuhan. Dalam sistem difusi sentralistik, difusi dilakukan 

oleh pemerintah dan/atau ahli; sementara itu, dalam sistem 

difusi desentralistik, inovasi datang dari ekpserimentasi lokal 

yang sering dilakukan oleh pengguna itu sendiri dan/atau atas 

dasar saling tukar informasi untuk mencapai suatu pemahaman 

bersama. Difusi lewat network horizontal dilakukan unit lokal 

dengan tingkat kemungkin reinvensi yang tinggi. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI INOVASI DALAM ORGANISASI 

PENDIDIKAN 

 
 

A. Pengertian Implementsi Inovasi dalam Organisasi 

Pendidikan  

Implentasi menurut kamus besar bahasa indonesia 
berarti penerapan, pelaksanaan sedangkan menurut  para ahli 
adalah Implementasi sebagai suatu proses tindakan 
Administrasi dan Politik. Pandangan ini sejalan dengan 
pendapat Peter S. Cleaves dalam bukunya Solichin Abdul 
Wahab secara tegas menyebutkan bahwa “Implementasi itu 
mencakup “a process of moving toward a policy objective by means of 
administrative and political steps” Secara garis besar, beliau 
mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk 
membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-
tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan public diwujudkan 
sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah.80Innovation sering diterjemahklan segala hal yang 
baru/pembaharuan. Inovasi sendiri adalah suatu ide, hal-hal 
yang praktis, metode, cara yang diamati atau dirasakan sebagai 
suatu yang baru bagi seseorang/masyarakat. Inovasi adalah an 
idea, practice or object thatperceived as new by an individual or other unit 
of adoption.  

Menurut Prof. Azis Inovasi berarti mengintrodusir 
suatu gagasan maupun teknologi baru, inovasi merupakan 
genus dari change yang berarti perubahan. Inovasi dapat 
berupa  ide, proses dan produk dalam berbagai bidang.81Kata 
inovasi seringkali dikaitkan dengan perubahan, tetapi tidak 
setiap perubahan dapat dikategorikan sebagai inovasi. Rogers  
memberikan batasan yang dimaksud dengan inovasi adalah 

                                                             
80.http://aman-raya.blogspot.compengertian-implementasi-menurut 

para.html diakses 10/10/2020. 
81http://usharsputra.wordpress.com/pendidikan/inovasi-pendidikan/ 

diakses tgl  12 november 2012 

http://usharsputra.wordpress.com/pendidikan/inovasi-pendidikan/
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suatu gagasan, praktek, atau objek benda yang dipandang baru 
oleh seseorang atau kelompok adopter lain. Kata "baru" 
bersifat sangat relatif, bisa karen seseorang baru mengetahui, 
atau bisa juga karena baru mau menerima meskipun sudah lama 
tahu.82 

Sedangkan Pengertian Inovasi menurut UU No. 18 
tahun 2002 Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, 
dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan 
penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang 
baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 
Selanjtnya terdapat beberapa definisi tentang Organisasi antara 
lain: 

Menurut Ernest Dale:Organisasi adalah suatu proses 
perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan 
pemeliharaan suatu  struktur atau pola hubunngan kerja dari 
orang-orang dalam suatu kerja kelompok.Menurut Cyril 
Soffer:Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang 
masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu system kerja 
dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi 
tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa 
bentuk hasil. Kast dan Rosenzweig mengartikan Organisasi 
sebagai sub system teknik, sub system structural, sub system 
pshikososial dan sub system manajerial dari lingkungan yang 
lebih luas dimana ada kumpulan orang-orang berorenteasi pada 
tujuan.83 

Dari beberpa definisi organisasi diatas penulis dapat 
menarik satu pengertian bahwa secara umum organisasi dapat 
dipahami sebagai“Kelompok orang-orang yang secara bersama-
sama ingin mencapai tujuan secara bersama.” 

Adapun Inovasi dalam organisasi pendidikan secara 
sederhana dapat dimaknai sebagai inovasi dalam bidang 
pendidikan. Menurut Ibrahim, inovasi pendidikan ialah suatu 
ide, barang, metode, yang dirasakan atau diamati sebagai hal 

                                                             
82Rogers, E. M. Diffusion of Innovations. (New York : The Free Press, A 

Division of Macmillan Publishing Co. Inc. 1983),1 
83http/www/ teori tentang Organisasi Pendidikan diakses  12/10/2020. 
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yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) 
baik berupa hasil invensi atau discovery, yang digunakan untuk 
mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah 
pendidikan. Dengan demikian inovasi diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas pendidikan/pembelajaran, ini berarti 
bahwa inovasi apapun yang tidak dapat meningkatkan kualitas 
pendidikan/pembelajaran tidak patut untuk diadopsi, dan 
dalam konteks ini peran guru akan sangat menentukan dalam 
adopsi inovasi pada proses pendidikan/pembelajaran Oleh 
karena itu dalam menyikapi suatu inovasi, diperlukan suatu 
pemahaman yang baik tentang substansi inovasinya itu sendiri, 
hal ini dimaksudkan agar inovasi dapat benar-benar memberi 
nilai tambah bagi kehidupan.84 

Lembaga pendidikan adalah organisasi yang didalamnya 
terhimpun bagian-bagian dan sub bagian yang saling 
berhubungan. Setiap unit kerja yang terdapat dalam lembaga 
pendidikan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan 
pendidikan.misalnya jabatan pembantu dekan I berhubungan 
dengan tugas dan fungsi akademik.artinya berhubungan dengan 
Dosen.kepala sekolah berhubungan dengan para guru dan 
sebagainya85 

Apabila dalam melakukan inovasi  organisasi sekolah 
dipandang kurang berhasil karena salah satu unsur belum 
berperan dengan baik, maka dilakukan upaya difusi inovasi. 
Difusi didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu inovasi 
dikomunikasikan melalui saluran tertentu selama jangka waktu 
tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Difusi dapat 
dikatakan juga sebagai suatu tipe komunikasi khusus dimana 
pesannya adalah ide baru. Disamping itu, difusi juga dapat 
diangap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses 
perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. 
Jelas disini bahwa istilah difusi tidak terlepas dari kata inovasi. 
Karena tujuan utama proses difusi adalah diadopsinya suatu 
inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu. Anggota sistem 
sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi 

                                                             
84Ibrahim. Inovasi Pendidikan,( Jakarta:Ditjen Dikti, Depdikbud,1988), h. 51. 
85HikmatManajemen Pendidikan (Bandung:Pustaka Setia 2011),  h. 178. 
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dan atau sub sistem. Dalam hal ini adalah ide-ide baru dan 
kreatif yang dilakukan oleh  salah satu unsure atau lebih  
organisasi sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah, 
seperti inovasi yang dilakukan oleh guru dalam mengajar, 
inovasi dalam pengembangan kurikulum, inovasi dalam 
memanage semua elemen sekolah, inovasi dalam 
pemberdayaan seluruh potensi dan lingkungan sekolah, dan 
lain-lain. 

 

B. Masalah-Masalah Yang Menuntut Diadakannya Inovasi 

Organisasi Pendidikan 

Pendidikan di Indonesia pada era tahun 1960-an telah 
mencapai tingkatan yang boleh dikatakan paling baik di 
kawasan asia tenggara. Ini terbukti banyak tenaga pendidik 
Indonesia yang diminta oleh negara tetangga Malaysia. 

Kondisi kini telah berbanding terbalik. Dari segi ilmu 
pengetahuan Malaysia kini justru lebih baik bila dibanding 
dengan tingkat pendidikan di negara kita. Apa yang terjadi? 
Salah satu kunci jawaban adalah bahwa selama pemerintahan 
orde baru kita telah ternina bobokan dengan segala sistem 
pendidikan. Selama kurang lebih 32 tahun, sistem pendidikan 
negara kita menurut sebagian pemerhati pendidikan masih 
berjalan di tempat. Walaupun ada perubahan, itu pun dalam 
skala yang sangat kecil. 

Beberapa hal yang menjadikan tolak ukur pemecahan 
maslah di atas adalah sebuah inovasi. Masalah-masalah yang 
menuntut adanya pembaharuan dalam bentuk inovasi dalam 
dunia pendidikan di Indonesia antara lain: 

a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
menghasilkan pengaruh terhadap  kehidupan sosial, 
ekonomi, politik, pendidikan, serta kebudayaan 
bangsa.Sistem pendidikan yang dimiliki dan dilaksanakan 
di negara kita belum mampu mengikuti dan mengendalikan 
kemajuan dunia industri, sehingga dunia pendidikan belum 
mampu menghasilkan tenaga - tenaga pembangunan yang 
terampil, kreatif, dan aktif sesuai dengan tuntutan dan 
keinginan masyarakat serta iklim globalisasi. 
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b. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Ini 
menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas 
pendidikan menjadi sangat tidak berimbang. 

c. Meningkatnya harapan  tujuan di masa yang akan datang 
serta animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan 
yang bermutu, sedangkan di sisi lain kesempatan untuk 
memperoleh pendidikan yang dimaksud sangatlah 
kompetitif.  

Pihak-pihak yang terlibat dalam usaha inovasi 
pendidikan di Indonesia adalah: 

a. Siswa  
Siswa memiliki andil yang cukup besar dalam 

pelaksanaan program inovasi pendidikan. Peserta didik 
atau siswa adalah obyek utama dalam proses belajar 
mengajar di sekolah, sehingga memegang peranan yang 
sangat dominan. Mereka adalah suatu komponen masukan 
dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam 
proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang 
berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 
Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan 
keberhasilan belajar melalui penggunaan intelegensia, daya 
motorik, pengalaman, kemauan dan komitmen yang timbul 
dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Oleh karena itu, 
penting untuk melibatkan peserta didik atau siswa dalam 
proses inovasi 

b. Guru  
Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan 

pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh 
dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian  dan 
kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan belajar 
mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru 
harus pandai membawa siswanya pada tujuan yang hendak 
dicapai.86 

                                                             
86 Suherli Kusmana  Manajemen Inovasi Pendidikan,(Pascasarjana Unigal 

Press,2010 ), h. 54.  
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Menurut Yamin Guru merupakan pemeran utama 
dalam proses belajar mengajar di sekolah, peran guru di 
sekolah memiliki peran ganda, di pundak merekalah 
terletak mutu pendidikan. Guru adalah seorang manajer 
yang mengelola proses pembelajaran, merencanakan, 
mendesain pembelajaran, melaksanakan aktivitas 
pembelajaran bersama siswa, dan melakukan pengontrolan 
atas kecakapan dan prestasi siswa. Guru sebagai ujung 
tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan sosok 
yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar di 
sekolah. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat 
menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas 
maupun efeknya di luar kelas. Guru adalah sebagai 
fasilitator (guide in the side) yang harus pandai membawa 
siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai, dengan cara 
yang lebih baik. 

c. Kurikulum  
Kurikulum memegang peranan penting dalam proses 

transver of knowledge. Dengan kurikulum, maka seorang agen 
pembelajaran akan dapat mengimplementasikan sebuah 
program pembelajaran dengan baik. Kurikulum merpakan 
arah induk sebuah pendidikan. Karena semua kegiatan 
pendidikan bersumber pada kurikulum. Maka dengan 
demikian, kurikulum memegang peran penting dalam 
proses inovasi kependidikan. 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan 
pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara 
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaan kegiatan 
belajar mengajar. Isi kurikulum merupakan susunan dan 
bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan 
penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan, 
dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan 
nasional. 87 Kurikulum pendidikan, lebih sempit lagi 
kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan 
perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan 

                                                             
87 Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 1999), h. 

91. 
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pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, 
kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak 
dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, 
sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum 
memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain 
dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa 
mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka 
inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan 
tujuan inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam 
pembaharuan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai 
dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum 
diikuti dengan pembaharuan pendidikan dan tidak mustahil 
perubahan dari kedua-duanya akan berjalan searah. 
Kurikulum dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk 
yang lebih kenyal atau lunak dan fleksibel sesuai dengan 
kondisi lingkungan dan kondisi siswa, sehingga 
memberikan peluang untuk terjadinya proses pembelajaran 
maju berkelanjutan, baik dalam dimensi waktu maupun 
ruang dan materi. Dalam situasi seperti ini, guru bertindak 
sebagai fasilitator pembelajaran (guide in the side) sesuai 
dengan peran-peran sebagaimana dikemukakandiatas. 

d. Lingkungan sosial masyarakat 
Masyarakat merupakan elemen yang secara tidak 

langsung mempengaruhi perkembangan pendidikan. 
Disadari atau pun tidak, dalam kenyataannya peran 
masyarakat sekitar sekolah sangat penting. Tanpa 
melibatkan masyarakat, maka inovasi pendidikan akan 
terganggu. Keterlibatan masyarakat terlihat jelas pada saat 
penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( 
KTSP ) yang notabene dari KTSP itu merupakan awal dari 
inovasi pendidikan. 

e. Sarana Prasarana / Fasilitas 
Setelah unsur siswa, guru, masyarakat, kurikulum, 

maka satu hal lagi yang tidak boleh ditinggalkan adalah 
faktor sarana prasarana pendidikan. Kurikulum sudah baik, 
siswa sudah siap belajar, guru telah siap dengan 
pembelajaran, masyarakat telah memberikan dukungan, 
tetapi jika sarana pendidikan tidak tersedia, maka hal yang 
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mustahil untuk mengadakan sebuah inovasi dalam 
pembelajaran. Dengan demikian, sarana prasana juga 
sangat mendukung adanya program inovasi pendidikan. 

 

C. Langkah-Langkah Penerapan Strategi Inovasi Pendidikan 

Dalam buku yang di tulis oleh J.Loyd Trum dan 
William Geogiades yang berjudul “How to chaeng your school 
“didalam buku tersebut diuraikan tentang petunjuk penerapan 
inovasi pada suatu sekolah yang isinya antara lain88: 

a. Membuat rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan di 
terapkan untuk mempermudah perumusan inovasi yang 
akan diterapkan, disarankan menggunakan beberapa 
pertanyaan seperti contoh berikut ini 

1) Apakah anda mengupulkan data untuk digunakan 
sebagai bahan mendiagnosis dirinya sendiri (oleh 
siswa,guru, dan supervaisor yang memperhatiakan 
bagaimana pengelompokan menggunakan waktu, 
dalam kegiatan apa saja, dimana kegiatan itu 
dilakukan, dengan siapa dilakukan dan apa hasilnya, 
dengan tujuan agar dapat melakuakan rediagnosa 
untuk mencapai perubahan yang konstruktif ? 

2) Apakah anda mengembangkan pembagian tugas guru 
dalam menunjang kelancaran program sekolah ( 
kejelasan wakil kepala sekolah, kesiswaan, bidang 
sarana dan prasarana dan sebagainya ? 

3) Apakah anda akan menambah atau mengurangi 
jumlah siswa yang akan di terima di sekolah?, dan 
lain-lain. 

b. Gunakan metode atau cara yang memberikan kesempatan 
untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah 
pribadi atau sekolah.  

Sebenarnya inovasi disekolah dengan mudah dapat 
diterapkan jika kepala sekolah,guru, siswa dan warga seklah 
lainnya mau melakukan inovasi yang diharpkan . merubah 
sekolah sebenarnya merubah orang yang ada disekolah 

                                                             
88 Udin Syaifudin Sa’ud Inovasi Pendidikan ( Bandung:CV Alpabeta), h. 71.  
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berikut ini akan diuraikan tentang bagaimana guru dan 
kepala sekolah yang akan mengadakan pembharuan atau 
menerapkan inovasi antara lain: 
1) Tujuan diadakannya inovasi perlu dimengerti dan 

diterima oleh guru,siswa, serta orang tua demikian juga 
dengan masyarakat. 

2) Motivasi vositif digunakan untuk memberikan 
ransangan agar mau menirima inovasi. 

3) Diusahakan agar individu dapat berpartisipasi dalam 
mengambil keputusan inovasi. 

4) Perlu dilakukan evaluasi terhadap keberhasilan inovasi 
yang dilakukan. 

c. Menggunakan berbagai cara alternatip pilihan untuk 
mempermudah penerapan inovasi. Hal ini dilakukan 
karena penerapan inovasi baik oleh guru atau siswa 
memiliki perbedaan individual. 

d. Mengunakan data atau informasi yang sudah ada untuk 
bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan 
penerapan inovasi. 

e. Menggunakan tambahan data untuk mempermudah 
fasilitas terjadinya penerapan inovasi 

f. Menggunakan kemamfaatan dari pengalaman sekolah atau 
lembaga yang lain 

g. Berbuatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan  
h. Menerima tanggung jawab pribadi  
i. Usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang 

memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif 
j. Mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang 

inovasi di sekolah 

D. Faktor yang Mempengaruhi Pembaharuan Pendidikan 

Lembaga pendidikan formal atau sekolah sebagai suatu 
subsistem dari sistem sosial saling mempengaruhi dengan sistem 
sosial tersebut. Jika terjadi perubahan dalam sistem sosial maka 
terjadi pula perubahan dalam lembaga pendidikan. Sebagai 
contoh bila dalam masyarakat dibutuhkan seorang ahli atau 
orang yang mempunyai keterampilan dalam bidang komputer, 
maka lembaga pendidikan akan mengadakan program 
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pendidikan dalam bidang komputer. Jadi jelaslah bahwa 
hubungan antara lembaga pendidikan sangat erat dengan sistem 
sosial. 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam 
lembaga pendidikan formal seperti sekolah dapat diciptakan 
inovasi-inovasi baru dalam setiap komponennya. Inovasi ini 
harus disebarkan agar terjadi perubahan sosial. Usaha 
penyebaran inovasi ini bukan hal yang mudah untuk 
dilaksanakan. Ada kalanya inovasi cepat diterima oleh 
masyarakat, terkadang sulit untuk diterima. Oleh karena itu 
keberhasilan suatu inovasi ditentukan oleh banyak faktor. Di 
bawah ini merupakan enam faktor utama penghambat inovasi 
yang dikemukakan oleh Ibrahim, antara lain89:Estimasi tidak 
tepat terhadap inovasi, Konflik dan motivasi, Inovasi tidak 
berkembang, Masalah keuangan, Penolakan inovasi dari 
kelompok tertentu, dan Kurang adanya hubungan sosial.   

Menurut Fullan, mengkategorikan 3 (tiga) faktor kunci 
yang mempengaruhi proses penerapan inovasi  dalam bidang 
pendidikan yakni, karakteristik perubahan, karakteristik lokal 
dan faktor eksternal.  

a. Karakteristik Perubahan meliputi: Kebutuhan,  Kejelasan, 
Kompleksitas, Kualitas 

b. Karakteristik Lokal meliputi:  Wilayah, Komunitas ,Kepala 
Sekolah, Guru 

c. Faktor Eksternal: Pemerintah dan Agen Lain    
 

1) Beberapa Contoh Inovasi Dalam Bidang 
Pendidikan 

Ada dua model inovasi pendidikan, yaitu model 
“top down innovation” dan model “bottom up 
innovation”. Model pertama adalah suatu inovasi yang 
datang dari atas atau yang diciptakan oleh pemerintah, 
dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional 
(Depdiknas) yang disponsori oleh lembaga-lembaga 
asing. Inovasi ini sengaja diciptakan oleh oleh 

                                                             
89http://www.ut.ac.id/html/suplemen/pgsd4411/M2/Faktor%20Inop.htm 

diakses 10/11/2020. 

http://www.ut.ac.id/html/suplemen/pgsd4411/M2/Faktor%20Inop.htm
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Depdiknas selaku inovator dan regulator di bidang 
pendidikan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu 
pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk 
memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk 
meningkatkan efisiensi, dan sebagainya. 
Kedua, adalah inovasi model “bottom up innovation”, yaitu 
model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, kreasi, 
dan inisiatif sendiri oleh suatu lembaga pendidikan 
seperti sekolah, universitas, guru, dosen, dan sebagainya. 
Model bottom up innovation ini lebih banyak dilakukan di 
sekolah-sekolah atau perguruan tinggi swasta dibanding 
sekolah atau perguruan tinggi negeri, karena sistem 
pengambilan keputusan yang sentralistis. Misalnya, 
suatu sekolah melakukan inovasi tentang efektifitas 
pembelajaran dengan menggunakan media atau alat 
transformasi pelajaran seperti komputer dan infocus 
dalam setiap kelas. Dalam hal ini kewenangan atau 
otoritas sekolah yang bersangkutan lebih menonjol dan 
dapat mengambil keputusan sendiri sepanjang tidak 
melanggar kaidah-kaidah normatif. 

 
2) Kurikulum 2006 tentang KTSP 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan 
revisi dan pengembangan dari kurikullum berbasis 
kompetensi atau kurikulum 2004. KTSP lahir karena 
dianggap KBK masih sarat dengan beban belajar dan 
pemerintah pusat dalam hal ini Depdiknas masih 
dipandang terlalu intervensi dalam pengembangan 
kurikulum.Oleh karena itu, dalam KTSP beban belajar 
siswa sedikit berkurang dan tingkat satuan pendidikan ( 
sekolah,guru dan komite sekolah) diberikan 
kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, seperti 
membuat indikator,silabus, dan beberapa komponen 
kurikulum lainnya. 

KTSP yang mulai diberlakukan secara nasional 
pada tahun 2006 jelas berbeda dengan kurikulum 
sebelumnya. Perbedaan yang paling mendasar adalah 
bahwa KTSP merupakan produk dari penjabaran 
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Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 
tahun 2003 yang bernafaskan Undang-undang Otonomi 
Daerah. Dua hal penting yang membedakan KTSP 
dengan kurikulum sebelumnya (sebagai dampak dari 
UU Otonomi Daerah) adalah (a) diberlakukannya 
kurikulum yang berdiversifikasi, dan (b) adanya 
standardisasi pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa 
Indonesia adalah negara yang heterogen, baik dilihat 
dari aspek geografisnya maupun latar belakang sosial 
budayanya. Heterogenitas ini membawa dampak bahwa 
terdapat perbedaan yang cukup bermakna antara daerah 
dan pusat. Dengan diberlakukannya Undang-undang 
Otonomi Daerah maka setiap daerah mempunyai 
wewenang untuk mengatur urusan dalam negerinya.                                  

Dengan demikian, pada aspek pendidikan terjadi 
hal yang sama. Jika pada masa berlakunya sentralisasi 
saja sudah menyebabkan adanya perbedaan yang 
bermakna antara pusat dengan daerah, maka dapat 
dibayangkan apa yang akan terjadi dengan sistem 
pendidikan yang desentralisasi.  

Untuk mengatasi perbedaan tersebut, maka 
kurikulum dikembangkan dengan mengacu kepada 
standar nasional, artinya meskipun tiap daerah bahkan 
tiap sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan 
kurikulumnya sesuai dengan kemampuan masing-
masing, tetapi tetap harus mengacu pada standar 
minimal yang sifatnya nasional. Dengan demikian 
diharapkan bahwa kurikulum yang dikembangkan 
(KTSP) dapat mengadopsi kebutuhan daerah tetapi 
tidak melupakan aspek mutu/kualitas pendidikan secara 
nasional.90 

Aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam 
KTSP di antaranya diterapkannya pendidikan kecakapan 
hidup; dikembangkannya keunggulan lokal sesuai 
karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan setempat; 
kurikulum berbasis sekolah, dalam pengertian meskipun 

                                                             
90 Fuad,  Dasar-dasar kependidikan,  (Jakarta: PT . Rineka Cipta, 2005), h. 194 
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kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan 
secara sentralistik, tetapi pengembangan perencanaan 
pembelajaran (silabus & RPP) dan kegiatan belajar 
mengajar dikembangkan secara desentralistik; dan 
disertakannya peran serta masyarakat.  

 
3) Forum Komunikasi Madrasah Suwsta  Kota 

Mataram 
Contoh lain dalam inovasi organisasi pendidikan 

yang sedang berjalan pada saat ini yang telah di gagas 
oleh Porum Komunikasi Madrasah Suwsta se-Kota 
mataram ad lah program peningkatan mutu guru yang di 
laksanakan secara bertahap pada setiap tiga atau empat 
bulan sekali program ini sengaja di buat dengan 
melibatkan seluruh peserta  dari madrasah suwasta yang 
ada di kota mataram dengan narasumber yang berasal 
dari dalam dan luar daerah. Output dari kegiatan ini 
adalah diharapkan terlahirnya guru-guru yang memiliki 
kemampuan tidak hanya pada penguasaan materi tetapi 
juga guru diharapkan dapat mendesain kegiatan 
pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa 
dengan menggunakan kemampuan dan penguasaan 
terhadap Informasi dan Tehnologi atau sering di singkat 
dengan IT. Namun dalam pelaksanaan kegiatan ini tentu 
tidak terlepas dari berbagai hambatan seperti masih 
minimnya penguasaan guru terhadap media elektronika 
seperti misalnya bagaimana mengoprasionalkan 
komputer atau laptop, bagaimana membuat jaringan-
jaringan melal;ui situs-situ yang telah tersedia pada 
internet dan sebagainya. 

Contoh lain inovasi yang di lakukan saat ini oleh 
salah satu madrasah yang ada di sekitar kota mataram 
yaitu Madrasah ibtidaiyah Integral yang ada di Sekarbela 
madrasah yang baru seumur jagung ini ternyata telah 
mampu menyedot perhatian masyarakat sekitar ini 
terbukti dengan banyaknya wali murid yang 
memasukkan anaknya ke madrasah tersebut, di katakan 
masih sangat baru karena baru dibuka pada tahun 
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pelajaran 2012/2013 dan memiliki siswa/siswi sekitar 
enam puluh orang. Madrasah ini memiliki sistem belajar 
yang sedikit berbeda dengan madrasah-madrasah yang 
ada disekitarnya mulai dari limit waktu belajar yang lebih 
banyak dan program unggulannya adalah siswa dibekali 
dengan kemampuan tahfiz  atau hafalan al-Qur,an yang 
sampai dengan saat ini terdapat puluhan anak yang telah 
memiliki hafalan 1-5 juz. Kegiatan ini terus di 
kembangkan dengan tujuan untuk menghasilkan output 
madrasah yang berkualitas baik iptek maupun Imtaq 

Adapun dalam lingkup kegiatan gugus sekolah 
misalnya inovasi yang sedang berjalan saat ini adalah 
bagaimana madrasah-madrasah yang ada di lingkup kota 
mataram ini baik negeri ataupun suwasta telah mulai 
melakukan pemberdayaan potensi-potensi yang ada di 
madrasah salah satu contoh adalah pembuatan naskah 
soal ujian semester oleh Kelompok Kerja Kepala 
Madrasah (K3MI) yang dulunya selama bertahun-tahun 
madrasah selalu bergabung dengan sekolah umum yang 
berada di bawah payung dinas pendidikan tentunya dari 
kegiatan ini banyak hal yang sangat bermamfaat yang 
bisa di petik oleh madrasah selain pemberdayaan 
madrasah itu sendiri juga dapat mengangkat harkat dan 
martabat madrasah yang mungkin selama ini masih di 
pandang sebelah mata oleh sekolah-sekolah umum yang 
ada di sekitarnya. 
Dari uraian di atas, point penting kaitannya dengan 

persoalan tersebut adalah bahwa inovasi dalam organisasi 
pendidikan secara sederhana dapat dimaknai sebagai inovasi 
dalam bidang pendidikan.atau suatu ide, barang, metode, yang 
dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang 
atau sekelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil invensi 
atau discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan 
pendidikan, Lembaga pendidikan adalah organisasi yang 
didalamnya terhimpun bagian-bagian dan sub bagian yang 
saling berhubungan, Masalah – masalah yang menuntut adanya 
pembaharuan dalam bentuk inovasi dalam dunia pendidikan di 
Indonesia antara lain: a.Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi b. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.c. 
Meningkatnya harapan  tujuan di masa yang akan datang serta 
animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang 
bermutu. 

Langkah-langkah Penerapan Strategi Inovasi 
Pendidikan antara lain: a. Membuat rumusan yang jelas tentang 
inovasi b. Gunakan metode atau cara yang memberikan 
kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif c. Menggunakan 
berbagai cara alternatip pilihan untuk mempermudah 
penerapan inovasi. d. Mengunakan data atau informasi yang 
sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun 
perencanaan dan penerapan inovasi. e. Menggunakan 
tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya 
penerapan inovasi f.Menggunakan kemamfaatan dari 
pengalaman sekolah atau lembaga yang lain g. Berbuatlah 
positif untuk mendapatkan kepercayaan  h.Menerima tanggung 
jawab pribadi   i.melakukan pengorganisasian kegiatan yang 
memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efekti j. Mencari 
jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di 
sekolah. 

Faktor yang Mempengaruhi Pembaharuan dalam 
organisasi Pendidikan antara lain: a.Estimasi tidak tepat 
terhadap inovasi, b.Konflik dan motivasi, c. Inovasi tidak 
berkembang, d. Masalah keuangan, e. Penolakan inovasi dari 
kelompok tertentu, f. Kurang adanya hubungan sosial. 
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BAB VI 

IMPLEMENTASI INOVASI TERHADAP 

KUALITAS PEMBELAJARAN (I) 

 
Membahas tentang inovasi  seakan tidak akan pernah 

berhenti, inovasi sering dilakukan dalam skala personal, 
kelembagaan, bahkan kebijakan, Implementasinya dalam bidang 
pendidikan pada dasarnya telah banyak dilakukan dengan 
banyaknya para ahli yang melahirkan karya-karya yang mengarah 
pada berbagai kajian dan strategi bagaimanainovasi dalam dunia 
pendidikan dapat dilakukan dengan adaptif sesuai dengan 
tuntuntan dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, sampai 
saat ini kualitas pendidikan di negeri ini belumlah mencapai 
prestasi yang serempak diraih oleh semua pihak baik oleh 
penyelenggara pendidikan di tingkat pusat maupun daerah dengan 
demikian inovasi pada tatanan pendidikan sangatlah penting 
artinya suatu inovasi tidak hanya terfokus pada tatanan praktek 
dan teknis saja, tapi dari tatanan-tatanan lain yang menunjang.91 

Banyaknya ide, Proses dan hasil dari upaya inovasi yang 
dilakukan dalam dunia pendidikan sebetulnya juga tidak terlepas 
dari “keberhasilan” semua pihak khususnya dalam dunia 
pendidikan dalam memaknai tentang “Teknologi”. Dimana 
teknologi itu bias dipandang sebagai Ide, Proses dan Produk. Dari 
ketiga hal inilah ada berbagai prosudur pendekatan, strategi model 
terbaru dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Demikian juga 
ketika ada “proses” yang dilakukan oleh para innovator, maka 
akan dilaksanakan berbagai aktifitas dan proses kegiatan individu 
dalam rangka melakukan inovasi itu sendiri. Akhirnya ketika sudah 
dilakukan proses atau aktifitas yang dimaksudkan oleh target 
inovasi maka akan menghsilkan “produk” tertentu sebagai hasil 
dari pemaknaan terhadap “teknologi”. Dengan demikian akan 
menghasilkan tiga konsep utama sebagaimana yang dijelaskan 
diatas.92 

 
                                                             

91 Deni Darmawan, Inovasi Pendidikan pendekatan Praktek Multimedia dan 
Pembelajaran Online, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012),  h. 2. 

92Ibid. 
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A. Implementasi Inovasi Pendidikan Terhadap Kualitas 

pembelajaran 

Sering kita mendengar ungkapan dari seorang guru 
mengenai banyaknya siswa yang tidak berpikir’. Mereka pergi 
ke sekolah tetapi cara belajar mereka terbatas mendengarkan 
keterangan guru, kemudian tidak mencoba memahami materi 
yang diajarkan oleh guru. Saat ujian, para siswa 
mengungkapkan kembali materi yang telah mereka hafalkan itu. 
Cara belajar seperti ini, bukanlah suatu keberhasilan, dan 
merupakan cara belajar yang tidak kita inginkan. Mengenai nilai 
dan ujian, harus diakui bahwa siswa tersebut bisa menjawab 
pertanyaan. 

Sebagian dari mereka mungkin mendapat nilai yang tinggi 
dan dianggap siswa yang sukses. Meskipun belum ada hasil 
penelitian yang kongkret, bahwa seandainya para siswa tersebut 
ditanya-setelah ujian selesai-apakah mereka masih ingat materi 
yang telah mereka pelajari, maka tidak heran kalau mereka 
sudah lupa apa yang telah mereka pelajari.Proses pembelajaran 
sebagaimana digambarkan di atas banyak kita temukan di 
sekolah-sekolah. Proses pembelajaran baru dilaknasakan untuk 
mencapai tujuan pembelajaran pada tingkat rendah yakni 
mengetahui, memahami, dan menggunakan belum mampu 
menumbuhkan kebiasaan berpikir kreatif yakni suatu yang 
paling esensi dari dimensi belajar. Sebagian besar guru belum 
merancang pembelajaran yang mengembangkan kemampuan 
berpikir93. 

Proses pembelajaran sebagian besar masih menjadikan anak 
tidak bisa, menjadi bisa. Kegiatan belajar berupa kegiatan 
menambah pengetahuan, kegiatan menghadiri, mendengar dan 
mencatat penjelasan guru, serta menjawab secara tertulis soal-
soal yang diberikan saat berlangsungnya ujian.Pembelajaran 
baru diimplementasikan pada tataran proses menyampaikan, 
memberikan, mentransfer ilmu pengetahuan dari guru kepada 
siswa94. 

                                                             
93Kamdi, W. Mengajar Berdasarkan Model Dimensi Belajar. Gentengkali: Jurnal 

Guruan Dasar dan Menengah. 2002. 4 (5 dan 6), h.  29-35. 
94Ibid. 
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Dalam tataran ini siswa yang sedang belajar bersifat pasif, 
menerima apa saja yang diberikan guru, tanpa diberikan 
kesempatan untuk membangun sendiri pengetahuan yang 
dibutuhkan dan diminatinya. Siswa sebagai manusia ciptaan 
Tuhan yang paling sempurna di dunia karena diberi otak, 
dibelenggu oleh guru.Siswa yang jelas-jelas dikaruniai otak 
seharusnya diberdayagunakan, difasilitasi, dimotivasi, dan diberi 
kesempatan, untuk berpikir, bernalar, berkolaborasi, untuk 
mengkonstruksi pengetahuan sesuai dengan minat dan 
kebutuhannya serta diberi kebebasan untuk belajar. 
Pemahaman yang keliru bahkan telah menjadi "mitos" bahwa 
belajar adalah proses menerima, mengingat, mereproduksi 
kembali pengetahuan yang selama ini diyakini banyak tenaga 
keguruan perlu dirubah. Jalaluddin Rakhmad dalam buku 
Belajar Cerdas, menyatakan bahwa belajar itu harus berbasis 
otak. Dengan kata lain revolusi belajar dimulai dari otak. Otak 
adalah organ paling vital manusia yang selama ini kurang 
dipedulikan oleh guru dalam pembelajaran.Pakar komunikasi 
mengungkapkan kalau kita ingin cerdas maka kita harus 
terlebih dahulu menumbangkan mitos-mitos tentang 
kecerdasan95. 

Untuk itu butuh Inovasi-inovasi yang kreatif untuk dapat 
menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik. Adapun bentuk-
bentuk inovasi Pembelajaran sangatlah banyak dan luas, tidak 
hanya terbatas pada kegiatan yang ada di kelas dan sekolah 
tetapi juga melibatkan semua pihak dari tatanan kebijakan 
Pemerintah, daerah, masyarakat dan sekolah, didalam makalah 
ini Penulis hanya ingin memfokuskan pada Pemanfaatan 
(Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam meningkatkan 
kualitas belajar, karena boleh dikatakan hampir 60% Inovasi 
Pembelajaran itu melibatkan dunia TIK ini. 

 

                                                             
95J Rahmat,. Belajar Cerdas: Belajar Berbasis Otak. (Bandung: Mizan Leraning 

Center (MLC)), 2005), h. 54. 



86 
 

B. Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan 

Ada berbagai tren yang berkembang dalam pemanfaatan 
TIK khususnya dalam konteks sekolah, tentunya dengan 
memperhatikan ketersediaan dan kemudahan akses sumber 
belajar online. Berikut ini adalah tren yang berkembang 
sebagaimana disarikan dari artikel Newer Technologies for the 
Learning Society96. 

a. Secara umum, pengintegrasian secara penuh TIK 
kedalam pendidikan masih sangat terbatas. Multimedia 
interaktif atau hypermedia belumlah dimanfaatkan secara 
meluas. Aktivitas Online melibatkan internet dan 
intranet lebih banyak digunakan untuk keperluan 
komunikasi daripada sarana pendidikan interaktif. 

b. Model pembelajaran campuran yang baru mulai 
muncul. Pembelajaran tatap muka dan aktivitas belajar 
online, video, multimedia dan sarana telekomunikasi 
menunjang berbagai proses pembelajaran, kadangkala 
dalam bentuk kombinasi dan kadangkala dalam bentuk 
yang lebih terintegrasi. 

c. Pendidikan jarak jauh sekarang disajikan dalam dua cara 
yaitu synchronous mode di mana peserta menggunakan 
TIK untuk berkomunikasi pada waktu yang bersamaan 
dan asynchronous mode di mana para peserta belajar 
atau berkomunikasi secara mandiri pada waktu yang 
berbeda kapan saja mereka online (anytime-anywhere 
learning). Dalam kenyataannya pertemuan tatap muka 
atau interakasi (synchronous) masih diperlukan untuk 
menunjang belajar mandiri dan asynchronous agar 
belajar dapat lebih efektif. TIK memfasilitasi interaksi 
tingkat tinggi antara siswa, guru, dan 
materi pembelajaran berbasis komputer. Komunikasi 
dapat dinamis dan bervariasi sesuai keinginan siswa dan 
guru, dan ia dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti 
e-mail, mailing list, chat, bulletin board, and konferensi 
komputer. 

                                                             
96Marzano. Dimensions of Thinking: A Framework for Curriculum and 

Instruction. Alexandria, Va: ASCD, 1988), h. 65. 



87 
 

d. TIK sudah menjadi suatu daya penggerak perubahan 
bidang pendidikan dan mereka adalah suatu bagian 
integratif dari kebijakan dan rencana pendidikan 
nasional. Bukti yang berkembang menunjukkan semakin 
banyak negara yang mulai melengkapi sekolah mereka 
dengan komputer untuk mencapai reformasi sekolah 
atau usaha peningkatan sekolah atau bahkan untuk 
memberi sekolah mereka suatu penampilan modern dan 
bertenologi. Bagaimanapun, dalam posisi ini banyak 
pendidik yang melihat teknologi online sebagai suatu 
jalan untuk pengajaran, pelajaran, dan praktek 
penguasaan baru, hanya mempunyai sedikit informasi 
tentang potensi dan penggunaan otentik dari ICT dalam 
pendidikan. Pengalaman menunjukkan bahwa 
pengenalan tentang teknologi di sekolah mengalami tiga 
fasa, yakni suatu tahap penggantian di mana praktek 
tradisional masih terjadi tetapi teknologi baru digunakan; 
suatu tahap transisi di mana praktek baru mulai muncul 
dan praktek lama dipertanyakan; dan suatu tahap 
transformasi di mana teknologi memungkinkan praktek 
baru dan praktek lama menjadi usang. Jika pendidik 
meminta dengan tegas atas penggunapan TIK sebagai 
pengganti praktek yang ada, mereka tidak dapat berperan 
untuk memecahkan permasalahan di bidang pendidikan 
yang saat ini mereka temui. 

e. Pengenalan TIK di sekolah telah membawa suatu sikap 
yang lebih positif terhadap sekolah pada diri siswa. 
Karena TKI dan belajar berbasis web menawarkan 
keaneka ragaman yang lebih besar dari tujuan, proyek, 
aktivitas, dan latihan dalam pembelajaran dibanding 
kelas tradisional, minat dan motivasi siswapun 
meningkat secara nyata. Para guru dan siswa terangsang 
karena pengajaran menjadi lebih dinamis yang 
memperluas visi mereka seperti halnya akses ke bahan 
belajar dan perangkat lunak bidang pendidikan yang 
bermutu tinggi. Lebih dari itu, para guru kelihatannya 
termotivasi untuk mengajar dengan lebih kreatif. 
Portal pembelajaranmenghubungkan para guru kepada 
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sejumlah racangan pelajaran, panduan guru, dan soal-
soal latihan siswa yang ditempatkan di Internet oleh 
institusi pemerintah, LSM, dan institusi pendidikan. 

f. Kelas online cenderung untuk menjadi lebih sukses jika 
TIK dikombinasikan dengan suatu ilmu pendidikan yang 
tepat. Gelanggang pendidikan dari pembelajaran online 
masih sangat muda. Saat banyak institusi yang 
menawarkan kursus online, pemahaman mendalam 
tentang isu pedagogis yang berhubungan dengan 
pendidikan online masih belum diselidiki secara 
mendalam. Banyak kursus online yang hanya halaman 
web dikombinasikan dengan e-mail dan ruangan chatting 
tanpa landasan pedagogis. Pengalaman-pengalaman 
sukses menunjukkan bahwa telah ada suatu penurunan 
dari aktivitas dipandu guru seperti halnya penurunan 
jumlah pembelajaran tatap muka dan bergerak ke arah 
aktivitas yang berbentuk proyek 
dan pembelajaran mandiri sebagai hasil pemanfaatan 
TIK. 

g. Pembelajaran online memungkinkan siswa mempunyai 
kendali lebih besar terhadap kegiatan dan 
isipembelajaran. Lingkungan online menempatkan siswa 
di tengah-tengah pengalaman belajar. 
Pada pembelajarantradisional, pengulangan digunakan 
berkali-kali dengan memperkenalkan informasi yang 
sangat serupa dalam format berbeda atau dengan 
menanyakan pertanyaan yang sama dengan cara yang 
berbeda. Padahal banyak siswa tidak suka latihan yang 
berulang-ulang. Internet mendorong siswa untuk 
menggali informasi dan contoh praktis. Hypermedia dan 
multimedia memudahkan pendekatan yang belum 
pernah terjadi pada pembelajarantradisional. Internet 
mempromosikan suatu alternatif jenis belajar dengan 
melakukan (learning by doing) di manapara siswa diminta 
untuk melakukan proyek yang berhubungan dengan 
situasi hidup nyata. Teknologi menyampaikan informasi 
dengan penekanan pada penciptaan dan explorasi aktif 
terhadap pengetahuan dibandingkan transfer informasi 
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searah, yang memungkinkan siswa tersebut untuk 
menggunakan secara penuh kemampuan kognitif mereka 
sendiri. 

h. Corak interaktif sumber belajar memungkinkan siswa 
untuk terus meningkatkan keterlibatannya dengan 
pengembangan isi dan dengan demikian berperan dalam 
suatu situasi belajar yang lebih otentik. Sebagai contoh, 
para siswa dapat mengakses perpustakaan maya di 
seluruh dunia. Dengan demikian mereka mempunyai 
akses ke sejumlah besar informasi dan sumber belajar 
yang luas yang tidak dapat dicapai dalam 
seting pembelajaranyang tunggal. Sejauh yang terkait 
dengan guru, sejumlah besar sumber belajar yang 
diletakkan di Internet telah membantu guru dalam 
menghadapi tantangan mengajar sehari-hari. Para guru 
dapat saling betukar rencanganpembelajaran, teknik 
pedagogis, dan strategi yang berhubungan dengan isu-isu 
dan permasalahan umum. 

i. Pembelajaran online menyediakan perkakas teknis yang 
membuat belajar lebih mudah. Sebagai contoh, bahasa 
yang digunakan untuk mencari informasi dan bahan 
belajar adalah segera dan intuitif. Bahasa tersebut 
tidaklah harus dipelajari oleh pemakai dan dapat 
diadopsi dengan usaha minimal. Tatabahasa Dan 
sintaksis dasar dapat digunakan sebagai instrumen untuk 
mencari dan memperoleh informasi. Pengintegrasian 
komunikasi dan authoring tools, bersama dengan alat 
penghubung clickto-connect telah berhasil dengan mantap 
mempermudah proses mengecek email, mengakses data, 
dan pengaturan atas koneksi konferensi komputer. 
Teknologi simulasi tau visualisasi dapat membantu siswa 
untuk belajar sistem yang kompleks dengan cara yang 
lebih kongkrit. Komunikasi percakapan berbasis 
komputer (Computer Mediated Chatting = CMC) dan 
bulletin board dapat melengkapi pertemuan tatap muka. 

j. Pendidikan dan pelatihan guru sekarang 
meliputi pembelajaran kolaboratif dan just-intime. TIK 
membuka suatu dunia yang utuh dari belajar sepanjang 
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hayat melalui pendidikan 
jarakjauh, pembelajaran asynchronous, dan pelatihan 
atas permintaan. TIK cukup fleksibel untuk 
memperkenalkan kursus baru sebagai jawaban langsung 
atas permintaan yang semakin meningkat. 

k. TIK membantu memecahkan isolasi profesional yang 
banyak diderita para guru. Dengan TIK, mereka dapat 
dengan mudah berhubungan dengan para profesional 
lain, rekan kerja, penasihat, sekolah dan pusat keahlian, 
dan dengan sumber belajar. Para guru kini menerbitkan 
bahan belajar yang mereka kembangkan di Internet dan 
berbagi pengalaman mengajar mereka dengan guru 
lainnya. 

l. Penggunaan jaringan komputer untuk mempromosikan 
aktivitas belajar berkelompok menjadi semakin lebih 
populer. Teknologi komputer dalam pendidikan 
bergerak dari belajar mandiri ke metode belajar jarak 
jauh berkelompok. Dengan menggunaan perangkat 
komunikasi berbasis komputer dan kelompok belajar 
berbasis web, siswa dapat menerapkan pengetahuan 
yang dimiliknya dengan mengkombinasikan usaha 
mereka untuk mengembangkan suatu aktivitas atau 
proyek. Belajar koperatif melalui komputer mempunyai 
efek positif atas kinerja tugas kelompok, prestasi 
individu, dan sikap terhadap belajar kolaboratif. 

m. Sekolah sedang memasuki fase kemitraan dengan sektor 
swasta, terutama sekali industri teknologi informasi, 
dalam rangka membantu menjaga kelangsungan hidup 
operasi dan keuangan dari program pendidikan berbasis 
TIK. Semakin banyak sekolah menyadari bahwa 
berhubungan dengan sektor bisnis tidak akan 
mengancam sistem persekolahan. Yang lain melihat 
suatu keuntungan dalam capitalising atas produk dan 
jasa pendidikan mereka. Persekutuan belajar di 
penyampaian produk dapat menawarkan berbagai 
manfaat, seperti pengurangan biaya-biaya 
pengembangan latihan, berbagi biaya-biaya penelitian 
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dan pengembangan yang bersama, atau berbagi database 
dan isi perpustakaan. 

n. TIK meningkatkan fungsi perpustakaan dan mengubah 
peran pustakawan secara hakiki. Sekolah tidak perlu 
melanjutkan penderitaan atas kelangkaan pendukung 
perpustakaan dengan memanfaatkan sumber belajar 
yang kaya yang tersedia di Internet. 
 

C. Upaya Pemberdayaan Internet untuk Pendidikan 

Saat InI dunia telah berada dalam era komunikasi instan 
atau dikenal pula sebagai era informasi.Era informasi ditandai 
oleh pesatnya perkembangan dalam bidang teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK), khususnya komputer dan internet. 
Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan 
beribu bahkan berjuta jaringan komputer (local/wide areal 
network) termasuk komputer pribadi (stand alone), yang 
memungkinkan setiap komputer yang terhubung kepadanya 
bisa saling melakukan komunikasi satu sama lain. Sebenarnya, 
internet awalnya lahir untuk suatu keperluan militer di Amerika 
Serikat.Pada awal tahun 1969 Advanced Research ProjectAgency 
(ARPA) dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, 
membuat suatu eksperimen jaringan yang diberi namaARPAnet 
untuk mendukung keperluan penelitian (riset) kalangan militer. 
Tetapi dalam perkembangan selanjutnya jaringan ini 
dipergunakan untuk keperluan riset perguruan tinggi, yang 
dimulai dengan University of California, Stanford Research 
Institute dan University of Utah97. Fasilitas aplikasi Internet 
cukup banyak sehingga mampu memberikan dukungan bagi 
keperluan militer, kalangan media massa, kalangan bisnis, 
maupun kalangan pendidikan. 

Dalam kaitan pemanfaatannya untuk pendidikan, seperti 
dikutip oleh Miarso, menyatakan bahwa dunia pendidikan telah 
memasuki revolusinya yang kelima.Revolusi pertama terjadi 
ketika orang menyerahkan pendidikan anaknya kepada seorang 

                                                             
97Drost, Reformasi Pengajaran: Salah Asuhan Orang Tua, Jakarta. Gramedia 

Widisarana, Indonesia2000. 123 
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guru.Revolusi kedua terjadi ketika digunakannya tulisan untuk 
keperluanpembelajaran.Revolusi ketiga terjadi seiring dengan 
ditemukannya mesin cetak sehingga materi pembelajaran dapat 
disajikan melalui media cetak.Revolusi keempat terjadi ketika 
digunakannya perangkat elektronik seperti radio dan televisi 
untuk pemerataan dan perluasan pendidikan.Revolusi kelima, 
seperti saat ini, dengan dimanfaatkannya teknologi komunikasi 
dan informasi mutakhir, khususnya komputer dan internet 
untuk pendidikan. Revolusi ini memberi dampak terhadap 
beberapa kecenderungan pendidikan masa depan. Beberapa ciri 
tersebut, menurut Ashby seperti dikutip oleh Miarso adalah 
sebagai berikut98: 

a. Berkembangnya pembelajaran di luar sekolah sebagai 
bentuk pendidikan berkelanjutan. 

b. Orang memperoleh akses lebih besar dari berbagai 
sumber belajar. 

c. Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar menjadi ciri 
dominant dalam sekolah. 

d. Bangunan sekolah berserak (tersebar) dari sekolah inti di 
pusat dengan sekolah satelit yang ada di tengah 
masyarakat. 

e. Tumbuhnya profesi baru dalam dalam bidang media dan 
teknologi. 

f. Tuntutan terhadap lebih banyak belajar mandiri. 
Kecenderungan lain, seperti diungkapkan oleh Ryan Etal 

adalah bahwa ada eneam kecendrungan dengan adanya 
teknologi berupa internet sebagai berikut99: 

a. Teknologi yang ada saat ini dapat mentransformasi cara 
pengetahuan dikemas, disebarkan, diakses, diperoleh dan 
diukur. Sehingga merubah cara produksi dan 
penyampaian materi dari cetak dan analog ke dalam 
bentuk digital dalam bentuk DVD, CD-ROM, maupun 
bahan belajar on-line berbasis web lainnya. 

                                                             
98Yusufhadi Miarso.. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. Jakarta: 

Pustekkom Diknas2004. 78. 
 
99Hossoubafi,Z. Develoving Creative and Critical Thinking Skills (terjemahan) .. 

Bandung: Yayasan Nuansa Cendia. 2004. 90. 
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b. Orang akan lebih memilih metode belajar yang lebih 
luwes (flexible), mudah, dan sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisinya masing-masing. Sehingga memicu terjadinya 
pergeseran pola pendidikan dari tatap muka (konvensional) 
kearah pendidikan yang lebih terbuka. Dengan adanya 
teknologi internet ini sistem penyampaian dan 
komunikasi (delivery system and communication) antara siswa 
dengan guru, guru dengan guru atau siswa dengan siswa 
dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara, baik 
secara bersamaan (synchronous) maupun (asynchronous). 
Beberapa bentuk komunikasi yang dapat dilakukan 
antara lain adalah sebagai berikut100: 

c. Dialog elektronik (chatting); dialog elektronik adalah 
percakapan berbasis teks yang dapat dilakukan secara 
online dalam waktu bersamaan (synchronous) antara dua 
atau lebih pengguna internet. Contoh aplikasi dalam 
konteks pendidikan tinggi, dialog elektronik dapat 
digunakan untuk proses komunikasi antara dosen 
dengan beberapa orang mahasiswanya dalam 
mendiskusikan suatu topik perkuliahan tertentu. 

d. Surat elektronik (e-mail); surat elektronik merupakan 
suatu bentuk komunikasi tidak bersamaan (asynchronous) 
yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara 
mahasiswa dengan dosen atau mahasiswa dengan 
mahasiswa lain melalui surat yang disampaikan secara 
elektronik melalui internet. Berbeda dengan chatting, 
dengan cara ini umpan balik yang diperoleh mungkin 
tertunda. 

e. Konferensi kelompok melalui surat elektronik (mailing 
list); Mailing list merupakan perluasan dari e-mail 
dimana seseorang dapat mengirim pesan kepada 
sekelompok orang tertentu yang telah terdaftar untuk 
bergabung dalam kelompok diskusi. Sebagai contoh, 
seorang dosen memiliki daftar mahasiswa yang 

                                                             
100Dimyati.. Landasan Keguruan Suatu Pengantar Pemikiran Keilmuan Tentang 

Kegiatan Guruan. Dirjen Guruan Tinggi.Depdiknas. 1988. 132 
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tergabung dalam kelompok mata kuliah tertentu. 
Pemberian tugas dan diskusi dapat dilakukan melalui 
fasilitas seperti ini. 

f. Konferensi jarak jauh (teleconference); konferensi jarak jauh 
dapat berupa konferensi audio maupun konferensi 
video. Kedua konferensi ini dapat dilakukan dengan cara 
"point to point" atau "multi point". Cara pertama 
dilakukan dalam dua tempat. Sedangkan cara kedua 
dilakukan dalam lebih dari dua tempat. Sebagai contoh, 
seorang guru dari sekolah tertentu dapat mendiskusikan 
suatu topik tertentu kepada siswa di beberapa sekolah 
lain dalam waktu bersamaan. 
 

D. Edukasi.Net 

Sebelum menjawab mengapa, terlebih dahulu perlu 
dijelaskan apa yang dimaksud dengan Edukasi.Net. Mengingat 
potensinya yang sangat luar biasa, seperti dijelaskan di atas, 
EdukasiNet hadir sebagai upaya memberdayakan potensi 
internet untuk kebutuhan pendidikan.Lebih tepatnya, 
Edukasi.Net hadir sebagai sebagai salah satu media jaringan 
sekolah (schoolnet) di Indonesia. Jaringan sekolah adalah suatu 
kegiatan komunitas sekolah (guru, siswa, atau tenaga pendidik 
dan kependidikan lain) yang dimediasi oleh internet sebagai 
sarana komunikasi atau bertukar informasi satu sama lain. 
Terjadinya pertukaran informasi yang mudah dan cepat tanpa 
terbatas ruang dan waktu melalui program jaringan sekolah ini 
memungkinkan terjadinya komunitas masyarakat 
informasi (knowledge-based society) dalam lingkup sekolah.Di masa 
mendatang diharapkan terjadi jaringan sekolah yang tidak hanya 
terjadi dalam skala lokal (nasional), tapi dalam skala yang lebih 
luas, yaitu regional dan internasional. Jadi,EdukasNet adalah 
program jaringan sekolah yang dikembangkan oleh Pustekkom 
yang berfungsi sebagai 1) wahana komunikasi lintas sekolah; 2) 
wadah sumber belajar; dan 3) wahana berbagi informasi antar 
sekolah di Indonesia. 

Mengapa EdukasiNet dikembangkan, Alasan pertama 
adalah untuk menjawab adanya kenyataan bahwa sampai dengan 
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tahun 2002, sulit sekali ditemukan herbagai bahan belajar 
berbasis web yang berbahasa Indonesia dan sesuai dengan 
kurikulum.Saat itu, beberapa jaringan sekolah telah 
dikembangkan diantaranya adalah "Sekolah  
Online", `guru Online’.’ Jaringan Informasi Sekolah’, dan lain-
lain. Tapi, sebagian besar belum menyediakan bahan 
belajar (content) yang sesuai dengan kurikulum.Alasan kedua, 
internet memungkinkan untuk dapat mendistribusikan 
informasi dengan cepat tanpa mengenal ruang dan waktu. Oleh 
sebab itu, pengalaman (best practices), ide, peristiwa/berita atau 
informasi lain berkaitan dengan pendidikan dan 
atau pembelajaran yang berasal dari suatu sekolah, guru, ahli 
dan lain-lain juga memungkinkan didistribusikan dengan cepat 
melalui internet. Alasan ketiga, dengan media internet, tidaklah 
mustahil antara guru dengan guru di sekolah yang berbeda, 
antara ahli, siswa dengan guru di tempat berbeda dapat saling 
berkomunikasi baik secara langsung (synchronous)  maupun  
tertunda (asynchronous) untuk mendiskusikan suatu topik/ tema 
tertentu. Sehingga pertukaran pengetahuan dapat terjadi dan 
terdistribusi dengan cepat ke banyak sasaran secara 
efisien.EdukasiNet dirancang untuk dapat melakukan hal ini. 

Terjadinya pertukaran informasi yang mudah dan cepat 
tanpa terbatas ruang dan waktu melalui program jaringan 
sekolah (EdukasiNet) ini memungkinkan terjadinya komunitas 
masyarakat informasi (knowledge-based society) dalam lingkup 
sekolah.Ketiga hal tersebut merupakan tujuan utama (ultimate 
goal) dikembangkannya EdukasiNet.Sebenarnya, EdukasiNet 
lahir setelah melalui beberapa proses kajian ilmiah sejak tahun 
2002. Pada bulan Juni tahun 2002, pengembangan EdukasiNet 
diawali dengan penggalangan ~ dukungan dari lingkungan 
Depdiknas seperti Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 
dan Direktorat Menengah Kejuruan serta dari kalangan luar 
Depdiknas seperti Divisi Risti PT. Telkom, Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi (BPPT), Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII), Jaringan Informasi sekolah (JIS), 
ICT Watch, dan media massa yang bergerak dalam bidang 
teknologi informasi. Kegiatan tersebut kemudian diikuti dengan 
serangakaian kegiatan penyelenggaraan seminar e-learning pada 
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tanggal 2 Juli 2002.Manfaat EdukasiNet dapat dijelaskan ; 
sebagai berikut:101 

a. Sebagai Sumber Bahan Belajar: 
1) guru dan siswa dapat memperoleh berbagai bahan 

belajar yang meliputi bahan belajar yang berkaitan 
dengan semua mata pelajaran untuk SD, SMP dan 
SMA, modul online, pengetahuan populer, berita 
serta artikel pendidikan dengan cara 
mengunduh (mendownload) atau memanfaatkannya 
langsung dalam kelas; 

2) siswa dapat menguji kemampuan/kompetensi semua 
mata pelajaran yang dipelajarinya secara online; 

3) guru dapat memperoleh informasi mengenai teknik 
dan tips dalam belajar dan membelajarkan siswa; 

4) guru dapat berbagi ilmu dengan guru lain dengan 
cara mengirimkan karyanya berupa bahan belajar 
berbasis web ke administrator EdukasiNet untuk di-
upload; 

b. Sebagai Sarana Komunikasi dan Kolaborasi Lintas 
Sekolah 

1) Sekolah memperoleh ruang (space) untuk 
menampilkan web site sekolahnya masingmasing 
sebagai sub domain EdukasiNet; 

2) Guru dapat mengirimkan ide, pengalaman, karya 
ilmiah atau berita pendidikan ke sekolah lain dengan 
memanfaatkan fasilitas forum siswa 

3) Siswa dapat berkomunikasi, berbagi ide dan 
pengalaman dengan sesama siswa dari 

4) Guru dapat berkomunikasi, berbagi ide dan 
pengalaman dengan sesama guru dari sekolah lain di 
Indonesia secara online dengan memanfaatkan 
fasilitas forum guru (melalui e-mail, millist atau 
chatting); 

                                                             
101Rusjdy S. Arifin.. Jejak Langkah Perkembangan Teknologi Pendidikan di 

Indonesia. (Jakarta: Pustekkom Diknas, 2005), h.  98. 
  



97 
 

5) adminstrator EdukasiNet untuk dipublish dalam 
feature artikel dan news EdukasiNet; 
Adapun Fasilitas/Feature EdukasiNet yang memiliki 

manfaat yang banyak, artinya melalui media ini bisa 
mengkses sebagai berikut. 
a. Sumber Bahan Belajar (Learning Resource) 

EdukasiNet menyediakan sumber belajar yang dirancang 
secara khusus dan dapat diakses dan atau 
di download secara gratis. Sumber belajar ini terdiri dari 
materi pokok, modul online, pengetahuan populer, serta 
teknik dan tips mengajar. 
1) Materi Pokok, yaitu bahan belajar yang meliputi 

semua mata pelajaran untuk SD, SMP, SMA atau 
yang sederajat dan sesuai dengan kurikulum yang 
berlaku. Materi pokok ini dikembangkan secara 
bertahap, antara lain mata pelajaran Matematika, 
Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris, dan mata 
pelajaran lainnya. 

2) Modul Online ini dirancang untuk siswa dan guru 
SMP-SMATerbuka dalam versi digital, sehingga 
mereka dapat mengambil/mencetak modul sesuai 
dengan kebutuhan. Namun siapapun Anda dapat 
memanfaatkan modul ini seperti mereka. 

3) Pengetahuan Populer, berisikan informasi praktis 
yang dikemas dengan gaya yang khas dan ringan. 
Topik yang disajikan dipilih yang populer dan 
bermanfaat bagi masyarakat. Topik-topik tersebut 
terhimpun dalam rubrik tertentu yang dibutuhkan 
pengguna. Di sini Anda dapat memilih rubrik yang 
menarik sesuai selera Anda. Rubrik tersebut antara 
lain Fotografi, Elektronika, Otomotif dan Teknologi 
Informasi, Lingkungan Hidup, Kesehatan, 
Fenomena Alam, Kiat Belajar, dll. Pengguna yang 
mempunyai bahan/informasi yang menarik untuk 
dimuat dalam rubrik ini dapat disampaikan kepada 
Admin EdukasiNet. 

4) Uji Kemampuan, berupa soal-soal latihan yang 
disusun berdasarkan standar kompetensi yang ada 
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pada kurikulum sekolah. Di sini pengguna 
(khususnya siswa SD, SMP dan SMA atau yang 
sederajat) dapat berlatih mencoba sejauhmana 
penguasaan materi pelajaran di sekolah. 

b. Interaksi Komunitas 
Forum komunitas ini dirancang sebagai wahana 

tukar informasi antar pengguna EdukasiNet.Guru, siswa, 
mahasiswa, orang tua, pakar/praktisi atau siapapun yang 
peduli dengan pendidikan dapat bergabung secara aktif 
di sini. Interaksi komunitas ini dapat dilakukan dalam 
berbagai bentuk sebagai berikut: 
1) Forum, Interaksi didalam forum ini dirancang untuk 

komunikasi antar guru dengan guru lain, siswa 
dengan siswa lain, guru dengan siswa dalam bentuk 
diskusi atau tukar informasi, pemikiran, saran, mata 
pelajaran, dan lainnya. Namun forum ini juga 
terbuka bagi siapapun yang peduli dengan 
pendidikan untuk aktif memberikan sumbangan 
pemikiran dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

2) Chatting Fasilitas ini memungkinkan pengguna 
dapat melakukan dialog secara elektronik (chatting) 
secara langsung dengan pengguna lain di tempat 
yang berbeda secara real time. 

3) lnfoFitur ini menyediakan layanan berupa artikel, 
news, event, dan web sekolah.  

Secara lebih rinci, berbagai layanan dalam fitur ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1) Artikel Fitur ini menyediakan layanan artikel yang 

lebih difokuskan pada topik pendidikan dan 
informasi lainnya yang terkait dengan pendidikan. 
Melalui fasilitas ini pengguna tidak hanya 
berkesempatan membacanya, tetapi juga dapat men-
downloadnya secara bebas dan gratis. Pengguna juga 
bisa menyumbangkan buah pikiran/tulisan ini dan 
dikirim melalui administrator EdukasiNet. 

2) News EdukasiNet menyediakaan fasilitas berita 
(news) yang dirancang dari, oleh, dan untuk 
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pengguna. Oleh karena itu partisipasi aktif pengguna 
sangat menentukan dinamika feature ini. 

3) Kalender Kegiatan (Event) Fitur ini menyajikan 
informasi/berita tentang kegiatan-kegiatan yang 
diselenggarakan oleh pengelola, ataupun oleh 
komunitas EdukasiNet khususnya sekolah. 

4) Web Sekolah EdukasiNet menyediakan fasilitas 
informasi tentang sekolah yang merupakan anggota 
(usermember) dari EdukasiNet. Informasi ini 
tersimpan dalam aplikasi dan server EdukasiNet 
serta dapat diisi atau diedit oleh sekolah yang 
menjadi anggota. 

c. Pola Pemanfaatan Bahan Belajar EdukasiNet di 
Sekolah 

Bahan belajar yang ada di EdukasiNet dapat 
dimanfaatkan, khususnya oleh guru dan siswa dalam 
berbagai cara/pola sesuai dengan situasi dan kondisi 
sekolah, guru maupun siswanya itu sendiri. Ada empat 
alternatif pola pemanfaatan EduaksiNet di sekolah, yatu:  
1) Pola Pemanfaatan Langsung (di Lab 

Komputer): Pola ini dapat dilakukan oleh sekolah 
yang telah memiliki lab komputer yang terhubung 
langsung A dengan internet. Siswa dapat secara 
individu (satu siswa satu komputer) dengan 
bimbingan guru mempelajari topik pelajaran 
tertentu. Bila jumlah komputer di lab tidak 
memungkinkan untuk belajar secara individu, siswa 
dapat belajar secara kelompok (antara 2 - 4 orang per 
komputer). 

2) Pola Pemanfaatan di Kelas: Apabila sekolah 
belum memiliki lab komputer, namun mempunyai 
sebuah LCD projector dan sebuah komputer 
(desktop/laptop) yang tersambung ke internet, maka 
pemanfaatannya dapat dilakukan dengan cara 
presentasi dan diskusi kelas. Bila komputer di kelas 
tidak terhubung ke internet, sebelumnya guru dapat 
men-Download terlebih dahulu topik pelajaran 
tertentu yang dibutuhkan dari EdukasiNet, 
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kemudian dipresentasikan secara offline melalui 
LCD Projector di kelas. Untuk pola yang kedua ini, 
disarankan guru terlebih dahulu mengidentifikasi dan 
mendownload topik-topik yang dibutuhkan untuk 
kemudian dimanfaatkan di kelas. Bahan belajar yang 
ada di EdukasiNet dapat didownload secara gratis oleh 
siapa saja, kapan saja dan dimana saja. 

3) Pola Penugasan: Pola ini dapat dilakukan untuk 
sekaligus mengembangkan ICT Literacy siswa. Siswa, 
baik secara kelompok maupun individual diberikan 
tugas untuk menelusuri bahan belajartertentu di situs 
EdukasiNet(http:///www.e-dukasi.net)atau situs lain, 
kemudian siswa tersebut mempresentasikan dan 
mendiskusikan hasil karyanya tersebut di kelas atau 
siswa mengumpulkan tugasnya dalam bentuk tulisan, 
gambar, grafik dan lain-lain dengan memanfaatkan 
aplikasi komputertertentu (seperti MSWord, MS 
Powerpoint, Coreldraw, dll.). Untuk pola ini, disarankan 
guru yang menugaskan telah menelusuri dan 
menentukan alamat situs yang harus dibuka oleh 
siswa. 

4) Pola Pemanfaatan Individual: Yang dimaksud 
dengan pola individual disini adalah siswa atas 
inisiatif sendiri dibebaskan mengeksplorasi semua 
bahan belajar (baik materi pokok, pengetahuan 
populer, modul online, maupun uji kemampuan) 
yang ada dalam EdukasiNet. Siswa dapat mengakses 
EdukasiNet di sekolah, Warnet, atau rumah sesuai 
dengan kondisi masing-masing. 

Ilmu pengetahuan adalah sistem berpikir tentang dunia 
empiris.Oleh karena itu pembelajaran perlu mengembangkan 
kemampuan berpikir rasional tentang dunia empiris.Dari sisi 
taksonomi berpikir, maka guruan-pembelajaran berarti 
mendidik berpikir pada tingkat kognitif tertentu.Menurut 
Dimyati salah satu unsur ilmu pengetahuan adalah items, yakni 
ilmu pengetahuan yang berwujud berpikir rasional. Realisasi 
berpikir rasional tampak pada penggunaan kata, kalimat, alenea, 
rumus pemecahan masalah, ataupun symbol-symbol. Prasyarat 
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untuk mewujudkan items tersebut adalah kemampuan individu 
untuk membaca, menulis, memikir dan melakukan observasi 
(3M+O). Dengan kata lain persyaratan dimaksud adalah 
kemampuan urtuk berpikir kritis dan kreatif. 

EdukasiNet adalah portal jaringan sekolah yang 
dikembangkan oleh Pustekkom yang berfungsi sebagai 1) 
wahana komunikasi lintas sekolah; 2) wadah sumber belajar; dan 
3) wahana berbagai informasi antar sekolah di Indonesia. 
EdukasiNet dapat diakses melalui url: http://www.e-dukasi.net. 
Sebagai portal jaringan sekolah, EdukasiNet menyediakan 1) 
bahan belajar (meliputi materi pokok, pengetahuan populer, 
modul online, dan uji kompetensi); 2) forum (meliputi forum 
diskusi untuk semua mata pelajaran, chatting dan milis; dan 3) 
informasi (yang meliputi artikel, berita, kalender kegiatan (event) 
dan web sekolah). 

Namun demikian, dalam pemanfaatannya di lapangan, 
masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi untuk dapat 
membuat portal jaringan sekolah EdukasiNet ini berjalan 
dengan baik dan dinamis.Tantanga pertama adalah belum 
adanya relawan sebagai moderator untuk forum diskusi.Forum 
diskusi ini sebenarnya dikelompokkan berdasarkan mata 
pelajaran. Misalnya, forum diskusi untuk mata pelajaran 
matematika, fisika, kimia dan mata pelajaran lain. Sampai saat ini 
diskusi yang terjadi masih belum terarah atau tidak fokus pada 
topik/ tema tertentu. Sehingga, walaupun telah terjadi diskusi 
satu sama lain, tapi apa yang didiskusikan masih tidak menentu. 
Begitu pula halnya dengan forum diskusi mata pelajaran yang 
lainnya.Tantangan kedua adalah belum banyaknya guru (user 
EdukasiNet) yang mengirimkan artikel ilmiah berkaitan dengan 
pengalaman atau hasil penelitian yang berkaitan dengan 
pendidikan atau lebih khusus berkaitan 
dengan pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu. Tantangan 
terakhir adalah kendala teknis yang klasik dihadapi seperti 1) 
sulitnya akses internet karena mahal dan kecepatan akses yang 
kurang memadai; 2) kebijakan sekolah yang belum mendukung; 
3) tenaga guru yang menguasai komputer dan internet yang 
masih rendah; serta 4) anggaran sekolah yang masih rendah. 
Akhirnya, pemanfaatan internet di sekolah belum menjadi skala 

http://www.e-dukasi.net.sebagai/
http://www.e-dukasi.net.sebagai/
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prioritas mengingat masih banyak kebutuhan lain yang lebih 
dianggap prioritas dibandingkan dengan internet dan lab 
komputer. 

Para guru perlu melakukan refleksi tentang cara 
mengajar mereka dalam mempersiapkan para siswa untuk dapat 
mempertahankan eksistensinya. Mereka tidak boleh berdiam diri 
saja. Karena, para pemuda ini kelak akan menjadi orang dewasa, 
akan menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan dan 
permasalahan. Siswa ini yang akan menjadi pemimpin di masa 
depan, mesti dipersiapkan untuk menghadapi tantangan dan 
permasalahan hidup. Tantangan dan permasalahan inilah yang 
akan dihadapi oleh ‘pemikir’. 

. 
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BAB VII 

IMPLEMENTASI INOVASI TERHADAP 

KUALITAS PEMBELAJARAN (II)  

 
Sebagaimana diamanatkan dalam Garis Besar Haluan 

Negara (GBHN) tahun 1999, misi pendidikan nasional diarahkan 
untuk mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang 
demokratis dan berkualitas. Namun demikian, upaya peningkatan 
kualitas pendidikan terlihat dalam beberapa indikator, seperti 
rendahnya indikator yang telah dilakukan selama ini belum 
memuaskan, banyaknya kritik yang terkait dengan masalah 
rendahnya kualitas disiplin, kreativitas, moral, serta sikap 
demokratis, kemampuan pengajar yang bervariasi, dan  kondisi 
lingkungan sekolah yang tidak memadai.102 

Pemecahan masalah rendahnya kualitas pendidikan harus 
difokuskan pada kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran 
yang baik membutuhkan inovasi dan menghendaki seluruh 
komponen dalam pembelajaran harus baik dan terintegrasi dalam 
suatu sistem. Komponen-komponen tersebut meliputi peserta 
didik, pengajar, materi, metode, media pembelajaran, sarana dan 
prasrana, dan biaya. Pembelajaran yang berkualitas dapat 
diwujudkan bilamana proses pembelajaran direncanakan dan 
dirancang dengan matang dan seksama melalui berbagai inovasi-
inovasi baru, tahap demi tahap, dan proses demi proses.103 

Inovasi dikatakan berhasil bilamana berdampak positif bagi 
proses pembelajaran terhadap peserta didik. Inovasi dapat 
dilakukan pada salah satu atau beberapa komponen pembelajaran. 
Inovasi yang efektif perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati. 
Inovasi yang terlalu ambisius menjadi tidak realistis sehingga 
sangat besar kemungkinannya mengalami kegagalan atau 
penolakan dari berbagai pihak yang terkait dengan upaya inovasi 
tersebut. Inovasi lebih dari mengemukakan suatu gagasan 
cemerlang melainkan bagaimana mewujudkan gagasan tersebut 
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dalam tindakan nyata yang berdampak positif bagi peningkatan 
kualitas pembelajaran. Pembelajaran sesungguhnya adalah inti dari 
pendidikan. Sebagai suatu sistem, pendidikan terdiri dari beberapa 
bagian yang saling berintraksi. Pendekatan sistem telah 
dipergunakan dalam menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi 
proses pendidikan. Pendekatan sistem ini merupakan suatu cara 
yang logis dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang terkait 
dengan pendidikan, yang meliputi berbagai komponen seperti 
standar kurikulum, pengajar, media pembelajaran, jadwal kegiatan 
pembelajaran, instrumen evaluasi, bahan ajar, media serta sarana 
dan prasarana.104 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam  (PAI) pada 
sekolah mulai dari tingkat dasar (SD) sampai tingkat menengah 
atas (SMA) baik yang berstatus negeri maupun swasta selama ini 
dikonotasikan sebagai mata pelajaran nomor II. Disebut sebagai 
mata pelajaran nomot II karena pembelajaran PAI terkesan 
membosankan, kaku dan tidak ada pembaharuan terutama dalam 
penyampaiannya. Oleh karena itu para siswa terkesan 
menomerduakan mata pelajaran ini disamping karena mata 
pelajaran PAI tidak diujikan secara nasional. Menurut Dirjen 
Kelembagaan Pendidikan Agama Islam  Departemen Agama RI 
memandang bahwa pelaksanan PAI di sekolah saat ini masih 
menekankan pada hafalan, mengajarkan doktriner masalah 
hubungan masusia dengan Tuhannya, penalaran berfikir masih 
kurang, penekanan nilai-nilai masih minim, pembelajaran kurang 
dikaitkan dengan realitas masyarakat, tujuan pendidikan masih 
formalistik, pembelajaran agama belum mampu menjadi pemicu 
kesuksesan pelajaran lain dan Belum mampu membentuk karakter 
peserta didik. 

Teknik dan metode penyampaian mata pelajaran PAI 
dalam pembelajaran turut memberikan kontribusi atas merosotnya 
pamor mapel PAI dihadapan siswa. Pembelajaran PAI di kelas 
terkesan doktriner  harus diterima bulat oleh siswa dengan 
mengesampingkan unsur dialog berfikir di dalamnya. Mapel PAI 
juga disampaikan dengan gaya penyampaian yang monoton. Guru 
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PAI di kelas lebih banyak menggunakan metode-metode klasik 
semacam ceramah dan mengesampingkan perkembangan 
teknologi yang ada.105 Dengan berkembangnya teknologi 
informatika yang sangat cepat, ada beberapa pilihan media 
pembelajaran. Salah satunya menggunakan komputer untuk 
menjadi media pembelajaran yang dipergunakan untuk siswa. 
Komputer dapat juga sebagai alat komunikasi melalui internet 
yang berfungsi untuk mancari informasi di dunia. 

Teknologi komputer merupakan sebuah penemuan yang 
memungkinkan menghadirkan beberapa atau semua bentuk 
stimulus yaitu hubungan atau interaksi manusia, realita, gambar 
bergerak atau tidak, tulisan dan suara yang direkam. Sehingga 
pembelajaran akan lebih optimal. Namun demikian masalah yang 
timbul tidak semudah yang dibayangkan. Pengajar atau guru 
merupakan orang yang mempunyai kemampuan untuk 
merealisasikan kelima bentuk stimulus tersebut dalam bentuk 
pembelajaran. Namun kebanyakan pengajar tidak mempunyai 
kemampuan untuk menghadirkan kelima stimulus itu dengan 
program komputer. 106 

 

A. Implementasi Inovasi Pendidikan Terhadap Kualitas 

Pembelajaran 

KataImplementasi menurut kamus besar bahasa 
Indonesia berarti penerapan, pelaksanaan sedangkan menurut 
para ahli adalah Implementasi sebagai suatu proses tindakan 
Administrasi dan politik. Pandangan ini sejalan dengan 
pendapat  Peter S.Cleaves dalam bukunya Solichin Abdul Wahab 
secara tegas menyebutkan bahwa “Implementasi itu mencakup 
“a process of moving toward a policy objective by means of administrative 
and political steps” Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa 
fungsi iplementasi itu adalah untuk membentuk suatu 
hubungan yang memugkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-
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sasaran kebijakan public diwujudkan sebagai outcome hasil 
akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.107 

 Sedangkan Innovation sering diterjemahkan segala hal 
yang baru/pembaharuan. Inovasi sendiri adalah suatu ide, hal-
hal yang praktis, metode, cara yang diamati atau dirasakan 
sebagai suatu yang baru bagi seseorang/masyarakat. Inovasi 
adalah an idea, practice or object that perceived as new by an individual 
or other unit adoption.  

Menurut Prof. Azis Inovasi berarti mengintrodusir suatu 
gagasan maupun teknologi baru, inovasi merupakan genus dari 
change yang berarti prubahan. Inovasi dapat berupa ide, proses 
dan produk dalam berbagai bidang .108  Kata inovasi seringkali 
dikaitkan dengan perubahan, tetapi tidak setiap perubahan 
dapat dikatagorikan sebagai inovasi. Rogers memberikan 
batasan yang dimaksud dengan inovasi adalah suatu gagasan, 
praktek, atau objek benda yang dipandang baru oleh seseorang 
atau kelompok adopter lain. Kata “baru” bersifat sangat relatif, 
bisa karena seseorang baru mengetahui, atau bisa juga karena 
baru mau menerima meskipun sudah lama tahu.109 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan 
inovasi yang diharapkan berimplikasi positif  bagi proses 
pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu: 

a. Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi pembelajaran bagi peserta didik tertentu yang 
menuntut pengajar menciptakan berbagai startegi 
pembelajaran yang sesuai dengan karaktistik peserta didik. 
Inovasi seperti ini memerlukan upaya sungguh-sungguh 
dan strategi yang jitu untuk dapat diterapkan dalam sistem 
persekolahan umum. 

b. Inovasi harus berpusat atau bertitik tolak atau diciptakan 
atas dasar kesesuaiannya bagi peserta didik sehingga 
mempunyai implikasi yang positif bagi peserta didik. 
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c. Para pakar perancang pembelajaran dan para pendidik 
yang pada umumnya mensintesa suatu sistem 
pembelajaran dari bentuk-bentuk inovasi yang tarik dari 
seluruh subsistem pembelajaran cendrung untuk 
menghasilkan inovasi pembelajaran yang komperhensip. 

d. Bentuk inovasi yang disesuaikan kemampuan institusi 
pendidikan tempat inovasi tersebut dilaksanakan cendrung 
akan menghasilkan inovasi yang persial dan seadanya. 

e. Tidak ada yang dapat mengkelaim paling benar sepanjang 
belum dapat dibuktikan efektivitas dan efisiensinya 
terhadap hasil belajar yang diharapkan oleh dan sesuai 
dengan kebutuhan peserta didik dalam kurun waktu 
tertentu. Oleh karena itu, setiap inovasi harus terus 
dilaksanakan sampai berhasil kecuali bila ditemukan 
inovasi yang lebih tepat. 

f. Inovasi selalu diwarnai dengan suasana ketidak-pastian 
mengenai efektivitasnya terhadap kualitas pembelajaran 
namun selalu menciptakan perubahan yang dinamis dari 
waktu kewaktu dan dari lingkungan budaya yang satu ke 
lingkungan budaya peserta yang lain. Dari lingkungan 
budaya yang satu kelingkungan budaya dari peserta yang 
sama. Oleh karena itu, inovasi yang berhasil di suatu 
tempat belum tentu berhasil ditempat lain. Inovasi dalam 
pembelajaran dapat dilaksanakan baik pada sektor 
pendidikan formal, pendidikan non 
formal/kursus/pelatihan, maupun pendidikan informal 
pada segala macam bentuk, jalur dan jenjang pendidikan 
yang terkait dengan berbagai bidang-bidang kehidupan. 110 
 

B. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara 
harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’ atau ‘pengantar’. Dalam 
kamus Besar Bahasa Indonesia media diartikan sebagai alat, 
sarana komunikasi seperti  koran,  majalah, radio, televisi, film, 
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poster, dan spanduk. Media juga berarti perantara, penghubung 
untuk menyampaikan sesuatu.(Association for Education and 
Communication Technology (AECT) mengartikan media sebagai 
segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran 
informasi. Sedangkan National Education Association (NEA) 
mengartikan media sebagai segala benda yang dapat 
dimanipulasikan dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan 
beserta instrumen yang dipergunakan untuk kegiatan 
tersebut.Media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi 
untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah 
sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar dan 
bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan 
sarana penyampai pesan atau media.Syarat-syarat media yang 
baik adalah sebagai berikut : 

a. media pembelajaran harus meningkatkan motivasi belajar 
b.  Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan 

motivasi kepada siswa. 
c.  Selain itu media juga harus merangsang siswa untuk 

mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan 
rangsangan belajar baru. 

d. Media yang baik juga akan mengaktifkan pembelajaran 
dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga 
mendorong siswa untuk melakukan praktek-praktek 
dengan benar. 

Dari uraian di depan dapat ditarik kesimpulan, bahwa 
media adalah segala sesuatu   ( alat atau benda ) yang dapat 
menyalurkan pesan, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 
dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya 
proses belajar pada dirinya untuk memperoleh pengalaman di 
dalam hidupnya. 

C. Penggunaan Media 

Proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi. 
Kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia 
komunikasi tersendiri dimana guru dan siswa bertukar pikiran 
untuk mengembangkan pengetahuan. Di dalam komunikasi 
sering terjadi penyimpangan sehingga komunikasi tersebut 
kurang efektif dan tidak efisien yang antara lain disebabkan 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3891417146815175805
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oleh adanya ketidaksiapan siswa, kurang minat siswa dan tidak 
menyenangkan di dalam proses belajar mengajar. 

Salah satu usaha untuk mengatasi keadaan tersebut 
dengan menggunakan media di dalam proses belajar mengajar. 
Mengingat bahwa fungsi media dalam proses ini sebagai penyaji 
stimulus dan juga untuk meningkatkan penerimaan 
informasi.Media mempuyai nilai-nilai praktis sebagai berikut : 

a. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 
dimiliki siswa. 
Pengalaman masing-masing siswa tidak sama di dalam 
kehidupan keluarga dan masyarakat sangat menentukan 
macam pengalaman yang dimiliki siswa. Dua anak yang 
hidup di dua lingkungan yang berbeda akan mempuyai 
pengalaman yang berbeda pula. Dalam hal ini media dapat 
mengatasi perbedaan ini. 

b. Media dapat mengatasi ruangan kelas 
Banyak hal yang sukar untuk dialami secara langsung oleh 
beberapa siswa di dalam kelas, seperti obyek yang terlalu 
besar atau terlalu kecil, gerakan-gerakan yang akan  diamati 
terlalu cepat. Melalui media kesukaran di atas dapat diatasi. 

c. Media memungkinkan adanya interaksi langsung dengan 
lingkungan. 
Pengetahuan yang diperoleh siswa akan secara bersama-
sama berkembang dari segi pengamatan. Misalnya saja 
mengenai pembelajaran Candi Borobudur sekolah yang 
berasal dari desa maupun yang dari kota perolehan ilmu 
yang akan diperoleh sama. Tidak ada perbedaan yang jauh 
karena menggunakan media yang sama. 

d.  Media dapat menghasilkan keseragaman 
Pengamatan yang dilakukan oleh siswa dapat secara 
bersama-sama diarahkan kepada hal-hal yang dapat 
dianggap penting sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

e.  Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, 
konkret, dan realitas. 
Penggunaan media seperti gambar, film, model, dan 
lainnya dapat memberikan konsep dasar yang benar karena 
media tersebut memberikan informasi. 

f. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru 
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Dengan menggunakan media, pengetahuan siswa 
bertambah luas, persepsi semakin tajam dan konsep-
konsep dengan sendirinya semakin lengkap. Akibatnya 
keinginan dan minat baru untuk belajar selalu timbul. 

g.  Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang 
siswa untuk belajar. 
Pemasangan gambar di papan tulis, pemutaran film dan 
mendengarkan program audio, dapat menimbukan 
rangsangan-rangsangan tertentu ke arah keinginan untuk 
belajar. 

h. Media dapat memberikan pengalaman yang integral dari 
yang konkret sampai yang abstrak integral sendiri memiliki 
arti satu kesatuan, dengan demikian pembelajaran bersifat 
kesatuan.111 

D. Kriteria Pemilihan Media 

Media adalah salah satu sarana untuk meningkatkan 
kegiatan proses belajar mengajar. Tetapi perlu diingat akan 
adanya beraneka ragaman serta masing-masing media 
mempunyai karakteristik sendiri oleh karena itu guru harus 
dengan cermat memilih sarana yang paling tepat.Adapun 
beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam memilih media 
dengan tujuan yang hendak dicapai, ketepatgunaan, keadaan 
siswa, dan biaya. 

a. Tujuan Penggunaan Media 
Media yang kita pilih hendaknya menunjang tujuan 

pengajaran yang telah dirumuskan. Masalah tujuan ini adalah 
kriteria yang paling pokok, sedangkan yang lainnya 
merupakan kelengkapan dari kriteria utama ini. Karena 
kriteria-kriteria yang lain hanyalah sebagai penjabaran dari 
tujuan di dalam mengunakan media.Bila tujuan pengajaran 
itu agar siswa dapat melafalkan kata-kata dengan baik, maka 
audio yang paling tepat, tapi tujuannya agar siswa dapat 
memahami isi bacaan, maka media cetak yang lebih tepat. 

b. Ketepatgunaan Penggunaan Media 
                                                             

111 . Supriyanto Sutatmi, Teknologi Informatika dan Komunikasi 2, Klaten: 
Yudhistira, 2005, h. 34-35. 
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Menggunakan media sesuai dengan fungsinya, 
sehingga di dalam penggunaan alat tepat misalnya saja di 
dalam materi yang dipelajari adalah bagian-bagian yang 
penting dari suatu benda, maka gambar seperti bagan, dapat 
digunakan. Sedangkan kalau yang dipelajari adalah aspek-
aspek yang menyangkut gerak, maka media film atau video 
lebih tepat. 

c. Keadaan siswa 
Di dalam menyampaikan materi pokok yang 

menggunakan media hendaknya guru lebih memperhatikan 
dalam pemilihan materi karena kesenjangan lingkungan juga 
dapat mempengaruhi. Misalnya saja guru di Kalimantan 
menjelaskan tentang alat transportasi kereta api maka tidak 
mungkin disana ada kereta api, maka kita hendaknya 
membawa miniatur atau sebuah program media yang 
mungkin cocok untuk tujuan tersebut. Disamping 
kemampuan-kemampuan dan kesiapan siswa kita yang akan 
mempergunakan media, besar kecilnya kelompok juga 
mempengaruhi peggunaan media. 

d. Biaya Penggunaan Media 
Kriteria yang tidak kalah pentingnya adalah masalah 

biaya. Biaya yang hendaknya seimbang dengan hasil yang 
dicapai. Apa bila dengan media yang lebih sederhana dapat 
dipergunakan lebih baik menggunakan media yang 
sederhana saja apa bila tujuan sudah dapat terpenuhi. 112 

Komputer adalah mesin yang dirancang khusus 
untuk memanipulasi informasi yang diberi kode, mesin 
elektronik yang otomatis melakukan pekerjaan dan 
perhitungan sederhana dan rumit. Pemanfaatan computer 
untuk pendidikan yang dikenal sering dinamakan 
pembelajaran dengan bantuan computer dikembangkan 
dalam beberapa format, antara lain drills and practice, 
tutorial, simulasi, permainan, dan discovery. 

                                                             
112. Zainuddin , Pusat Sumber Belajar, Jakarta: Depdibud, 1984, h. 34. 
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E.  Pemanfaatan Komputer Melalui Aplikasi Power Point 

Untuk Pendidikan 

a. Pengertian Microsoft Power Point 
Microsoft PowerPointadalah sebuah program 

komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh 
Microsoft di dalam paket aplikasi Microsoft Office. Aplikasi ini 
sangat banyak digunakan, kalangan perkantoran, para 
pendidik, siswa, dan trainer. Dimulai pada versi Microsoft 
Office System 2003, Microsoftmengganti nama dari 
sebelumnya Microsoft PowerPoint saja menjadi Microsoft Office 
PowerPoint. Versi terbaru dari PowerPoint adalah versi 12 
(Microsoft Office PowerPoint 2007), yang tergabung ke dalam 
paket Microsoft Office System 2007.  

Pengertian umum dari Microsoft PowerPoint 
2007 Merupakan program aplikasi untuk presentasi. Untuk 
membuat presentasi diawali dengan membuat kerangka 
atau outline, kemudian menyiapkan slide yang baik dengan 
tampilan yang menarik. Perkembangan berikutnya pada 
seri Microsoft office manampilkan Power point 2010. 

b. Fungsi Microsoft PowerPoint 
Fungsi dari Microsoft PowerPoint  atau program 

presentasi adalah untuk pengajar atau pembicara seminar 
yang biasanya membahas materi untuk 
dipresentasikan. Microsoft PowerPointdapat juga digunakan 
untuk membantu merancang dan menyajikan presentasi. 
Presentasi yang dibuat dapat berisi tampilan teks maupun 
grafis yang terbagi dalam slide. 

c. Tahap-tahap Membuat Presentasi 
Ada beberapa tahap yang harus dipersiapkan di 

dalam pembuatan presentasi yaitu : 
1) Tahap Persiapan 

Penggunaan presentasi diawali dengan membuat 
perencanaan terlebih dahulu apa yang akan 
dipresentasikan atau materi yang akan dibahas untuk 
pembuatan slide. Adapun tahap ini meliputi :  
1) Memilih tema atau konsep-konsep yang akan 

dipelajari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Siswa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Training&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Office_System_2003&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Office_System_2003&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Office_System_2007&action=edit
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3891417146815175805
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2) Mempersiapkan bahan pendukung misalnya dengan 
gambar, film, sound, dan animasi. 

2) Tahap Pelaksanaan 
Membuka aplikasi Microsoft PowerPoint pada 
komputer, pada menu star kemudian membuat slide-
slide (luncuran) yang akan ditampilkan untuk 
membantu di dalam menyampaikan materi 
pembelajaran tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan 
di dalam pembuatan slide.  
1) Pertama pembuatan slide harus runtut dalam 

penyampaian materi supaya pembelajaran tidak 
terkesan kembali ke materi awal.  

2) Kedua penggunaan background hendaknya 
pemilihan warna atau gambar yang tepat. Agar 
tulisan atau hal yang akan dijelaskan lebih terlihat.  

3) Ketiga bahan pendukung seperti sound dan animasi 
supaya diperhatikan sesuai dengan materi agar 
terlihat serasi dan indah. 

3) Tahap akhir 
Untuk melihat hasil pembuatan menggunakan slide 
show yang merupakan tampilan seluruh halaman 
atau full screen presentasi. Dalam tampilan ini semua 
efek dan komponen animasi dimainkan. Jadi tampilan 
pada slide show merupakan tampilan akhir 
presentasi.113 

Berdasarkan pembahasan tentang Pemanfaatan Komputer 
melaalui aplikasi Microsoft PowerPoint sebagai Media Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam   maka penulis menyimpulkan hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Media pembelajaran merupakan alat yang berfungsi untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah 
sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar dan 
bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan 
sarana penyampai pesan atau media. 

                                                             
113 . Christopher Lee, 2011, 175 Tip Profesional PowerPoint. 
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2.  Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk 
presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket 
aplikasi Microsoft Office. Aplikasi ini sangat banyak digunakan, 
kalangan perkantoran, para pendidik, siswa, dan trainer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Siswa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Training&action=edit
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BAB VIII 

IMPLEMENTASI INOVASI DALAM BIDANG 

TENAGA KEPENDIDIKAN (I) 

 

Manusia dalam proses pendidikan adalah inti utama. 
Realitas sejarah membuktikan pada kita bahwa pendidikan dalam 
kultur masyarakat manapun berkepentingan mengarahkan 
manusia kepada tujuan-tujuan tertentu. Selaras dengan itu, 
Nurcholis Madjid menyatakan bahwa pembicaraan seputar 
pendidikan melibatkan banyak hal yang harus direnungkan. Sebab, 
pendidikan meliputi keseluruhan tingkah laku manusia yang 
dilakukan demi memperoleh kesinam-bungan, pertahanan, dan 
peningkatan hidup. Jadi, manusia dengan pendidikan tidak dapat 
dipisahkan, karena pada dasarnya pendidikan diciptakan oleh 
manusia untuk membentuk manusia itu sendiri.114 Sederhananya, 
proses pendidikan ditujukan pada proses pemanusiaan manusia. 

Manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses 
pendidikan meli-puti dua aspek, yakni manusia secara individual 
maupun komunal (masyarakat). Salah satu ciri yang essensial dari 
individu adalah bahwa ia selalu melakukan kegiatan (berprilaku). 
Kegiatan individu merupakan manifestasi dari hidupnya, baik 
sebagai individu maupun makhluk sosial. Individu melakukan 
kegiatannya selalu dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Proses pendidikan yang bertujuan untuk memanusiakan 
manusia pada dasarnya tidak hanya fokus pada pembentukkan 
karakter seorang individu, melainkan hakikatnya adalah 
membangun masyarakat sebagai lingkungan hidupnya. Maka 
proses pendidikan tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-
persoalan lingkungan kehidupan yang dimiliki individu yang 
terlibat di dalamnya baik itu peserta didik, pendidik, dan semua 
orang/pihak yang berkecimpung dalam pendidikan.115 

Nana S. menyatakan bahwa keberhasilan belajar sangat 
di-pengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri peserta didik, baik 

                                                             
114Nurholis Majid, Pendidikan Karakter, (Jakarata; Renika Cipta, 2008), 43.  
115Zamroni, Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang System 

Pendidikan Nasional, (Jakarta; Cemerlang, 2008), 20.  
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faktor fisik maupun sosial-psikologis yang berada pada lingkungan 
keluarga, sekolah dan masyarakat.116 Berkaitan dengan lingkungan 
sekolah, disini ada dua aspek yaitu lingkungan fisik seperti sarana 
prasarana, dan lingkungan sosial yang menyangkut hubungan 
sosial dan emosional antar seluruh anasir yang ada dalam 
lingkungan sekolah, juga berkenaan dengan suasana dan 
pelaksanaan proses belajar-mengajar, kegiatan ekstra kurikuler, 
dan lainnya. Sekolah yang kaya dengan aktivitas belajar, memiliki 
sarana prasarana yang memadai, terkelola dengan baik, diliputi 
oleh suasana pembelajaran yang wajar, akan sangat mendorong 
semangat belajar para peserta didik. 

Karena pentingnya lingkungan dimana para peserta didik 
belajar, maka para ahli pendidikan bersepakat bahwa lingkungan 
individu yang terlibat dalam proses pendidikan, menjadi salah satu 
sumber belajar dalam pendidikan. Lingkungan dimana individu 
belajar secara formal dikenal dengan lingkungan sekolah, baik 
lingkungan secara fisik maupun sosial-psikologis, dan lingkungan 
dimana seorang individu tumbuh berkembang serta 
mengaplikasikan hasil belajarnya, yaitu lingkungan masyarakat. 
Baik lingkungan sekolah maupun masyarakat, keduanya memiliki 
peranan yang sangat besar dalam proses pendidikan, baik untuk 
individu, sekolah maupun masyarakat. Hal ini ada sebab pada 
dasarnya antara individu, sekolah, dan lingkungan sekitarnya 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan kaitannya dengan 
proses pembelajaran. 

A. Tenaga Kependidikan/Guru 

Tenaga Kependidikan/guru adalah anggota masyarakat 
yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 
penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan yang termasuk ke 
dalam tenaga kependidikan adalah: kepala satuan pendidikan; 
pendidik; dan tenaga kependidikan lainnya.Kepala Satuan 
Pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung 
jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut. Kepala 
Satuan Pendidikan harus mampu melaksanakan peran dan 

                                                             
116 Nana Sudjana, Media Pengajaran; (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 

2011), 3.  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Satuan_Pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Satuan_Pendidikan&action=edit&redlink=1
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tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, 
leader, inovator, motivator, figur dan mediator (Emaslim-FM). 
Istilah lain untuk Kepala Satuan Pendidikan adalah: Kepala 
Sekolah, Rektor, Direktur, serta istilah lainnya. Sedangkan 
pendidik atau di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah 
tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam 
menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai 
profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai 
kekhususannya yaitu: guru, dosen, konselor, pamong belajar, 
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, ustadz, dan sebutan 
lainnya.117 

Seorang guru harus bersungguh-sungguh dalam 
menjalankan tugasnya, dengan perhatian dan aktif. Guru yang 
malas tidak dapat diharapkan oleh muridnya. Perhatian dan 
keaktifannya juga tidak dapat diharapkan dapat membangkitkan 
jiwa berani muridnya, terutama murid yang lemah dan 
menganggap berat semua tugas ringan yang dihadapinya. Bagi 
murid seperti ini membutuhkan kasih sayang untuk 
memberanikan dan mengarahkan serta memotivasi 
kemampuan mereka yang ada, sehingga ia dapat mengatasi 
kesulitan.  

Dan dengan keaktifan, perhatian serta disiplin guru 
maka seorang murid dapat bersemangat serta termotivasi untuk 
belajar walaupun sebelumnya ia menganggap setiap pelajaran 
itu sulit. Namun dengan adanya hal-hal seperti diatas tadi, maka 
seseorang murid itu merasa berani dan sanggup mengatasi 
kesulitan dalam belajar tersebut, murid yang belajar dibantu 
oleh lingkungan belajar mengajar, kondisi psikologisnya, 
kualitas hubungan interpersonal dan pendidikanya. 

Mengajar adalah suatu upaya memberikan rangsangan, 
bimbingan pengarahan dan dorongan kepada siswa agar terjadi 
proses pembelajaran. Sedangkan belajar adalah suatu bentuk 
perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam tingkah 
laku yang baru, berkat pengalaman dan latihan.118 

                                                             
117Ibid,  h. 27. 
118Oemar Malik, Metode belajar dan Kesulitan-Kesulitan dalam Belajar, (Bandung: 

Tarsito, 1982), h. 28. 
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Adapun indikator disiplin menurut Tabrani Rusyan 
adalah, tepat waktu, tegas dan bertanggungjawab. Dari ciri-ciri 
tersebut, penulis akan menjelaskan secara singkat, yaitu sebagai 
berikut:119 

1) Jujur  
Jujur menurut Rusyan adalah tulus ikhlas dalam 

menjalankan tugasnya sebagai guru, sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, tidak pamrih dan sesuai dengan 
norma-norma yang berlaku. Sementara menurut Hamzah 
Ya’qub jujur adalah kesetiaan, ketulusan hati dan 
kepercayaan. Artinya, suatu sikap pribadi yang setia, tulus 
hati dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan 
kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun 
tugas kewajiban. Seorang yang jujur selalu menepati janji, 
tidak cepat mengubah haluan, teliti dalam melaksanakan 
tugas, berani mengakui kesalahan dan kekurangan sendiri 
dan selalu berusaha agar tindakannya tidak bertentangan 
dengan perkataannya.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami 
bahwa jujur adalah sifat benar dapat dipercaya baik dalam 
perkataan maupun dalam perbuatan dan dapat menjaga 
kepercayaan orang lain yang dibebankan kepadanya. Sifat 
jujur sudah seharusnya dimiliki oleh guru, dan diterapkan 
dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah dan 
masyarakat. Selain itu sifat jujur harus diterapkan dalam 
pembelajaran. Artinya, apa yang ia sampaikan kepada 
siswa selalu ia amalkan dalam kehidupannya. Selain itu 
juga guru harus jujur dalam menyampaikan ilmunya. 
Artinya, ia harus mengatakan yang benar itu benar dan 
yang salah itu salah. 

 
 

2) Tepat Waktu 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tepat 

mengandung arti: 1) Betul, lurus, kebetulan benar; 2) 
Kena benar; 3) Tidak ada selisih sedikitpun; 4) Betul, 

                                                             
119Ibid., h. 23. 
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cocok dan 5) Betul mengena. Sedangkan waktu adalah 
saat tertentu untuk melakukan sesuatu.6 Dengan 
demikian tepat waktu dalam mengajar berarti suatu 
aktivitas mengajar yang dilakukan sesuai dengan waktu 
yang telah ditetapkan atau sesuai dengan aturan. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa ketepatan waktu berada di sekolah untuk setiap 
guru merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 
hasil yang baik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk 
siswa. Sikap untuk selalu hadir setiap waktu ini adalah 
suatu tanda kedisiplinan untuk guru dalam mengajar.  

Disiplin waktu bagi guru dalam mengajar 
merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap 
prestasi siswa dalam belajar. Seorang guru harus menjadi 
suri tauladan bagi setiap siswanya, maka dengan demikian 
setiap siswa akan termotivasi untuk dapat belajar lebih 
giat lagi. Kalau setiap guru tidak disiplin waktu dalam 
mengajar atau selalu terlambat, maka bagaimana guru itu 
dapat menjadi suri tauladan bagi setiap siswanya. 

3) Tegas 
Daryanto mengemukakan dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia bahwa tegas mengandung arti: 1) jelas 
dan tenang benar, nyata; 2) tentu dan pasti (tidak ragu-
ragu atau tidak samar-samar dan 3) jelas.7 Setiap guru 
hendaknya memiliki sikap tegas, karena dengan memiliki 
sikap ini setiap siswa akan patuh dan taat untuk dapat 
belajar dengan baik, guru yang tegas akan mendorong 
siswa pada perbuatan yang baik dan menegur siswa 
apabila melakukan hal-hal yang melanggar aturan.  

4) Tanggung jawab 
Seorang guru harus yakin bahwa pada 

haekekatnya mengajar atau mendidik adalah amanat yang 
sangat suci dan mulia yang diberikan oleh Allah SWT. 
Dengan demikian seorang guru benar-benar menyadari 
dan menjalankan amanat tersebut dengan penuh rasa 
tanggung jawab. Setelah timbulnya rasa tanggung jawab 
pada diri seorang guru, maka akan tumbuh pula dalam 
diri seorang guru rasa disiplin akan haknya yaitu 
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menjalankan tugas.Dapat dipahami bahwa seorang guru 
hendaknya menanamkan rasa tanggung jawab terhadap 
tugasnya yang dibebankan kepadanya, yaitu mendidik, 
mengajar dan melatih. 

B. Pengertian Motivasi Guru  

Kerja guru merupakan kumpulan dari berbagai tugas 
untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian kepuasan 
dalam menjalankan   tugas merupakan aspek penting bagi 
kinerja atau produktivitas seseorang, ini disebabkan sebagian 
besar  waktu guru digunakan untuk  bekerja.  Pada umumnya 
pekerjaan guru dibagi dua yakni pekerjaan berhubungan dengan 
tugas-tugas mengajar, mendidik  dan  tugas  tugas sosial 
kemasyarakatan. 

Lingkungan  sekolah,  gurumengemban  tugassebagai 
pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar, guru memberikan 
pengetahuan, sikap dan nilai, dan keterampilan, Guru memiliki 
tugas dan tanggung jawab moral yang besarterhadap 
keberhasilan siswa, namun  demikian guru bukanlah satu-
satunya faktor penunjang keberhasilan siswa. Faktor lain yang 
tidak kalah penting adalah faktor perangkat kurikulum yang ada 
dan faktor siswa sendiri, faktor dukungan masyarakat, dan 
faktor orang tua, sekaligus faktor organisasi yang dimana sosok 
guru itu berada, sementara sebagai pendidik, guru harus 
mendidik para siswanya untuk menjadi manusia dewasa. 

Kepuasan  kerja  (job  satisfaction)  guru  merupakan  
sasaran  penting menjadi sebagai salah satu dari indikator dalam  
manajemen sumber  daya   manusia,   karena  secara   langsung  
maupun  tidak  langsung  akan  dapat memberikan  pengaruh  
terhadap  produktivitas   kerja. Suatu  gejala  yang  dapat  
membuat  rusaknya  kondisi  organisasi  sekolah  adalah 
rendahnya kepuasan kerja guru  dimana  timbul  gejala  seperti   
kemangkiran, malas bekerja,banyaknya  keluhan  guru, 
rendahnya  prestasi kerja,  rendahnya  kualitas  pengajaran, 
indisipliner guru  dan  gejala  negatif  lainnya. Sebaliknya  
kepuasan yang tinggi  dinginkan oleh  kepala sekolah  karena 
dapat  dikaitkan  dengan hasil  positif  yang  mereka  harapkan. 
Kepuasan kerja  yang  tinggi menandakan  bahwa   sebuah  
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organisasi  sekolah telah  dikelola  dengan  baik  dengan  
manajemen yang  efektif. Kepuasan kerja  yang  tinggi  
menunjukkan  kesesuaian antara  harapan guru dengan imbalan 
yang disediakan oleh organisasi. Meningkatkan  kepuasan  kerja 
bagi  guru  merupakan hal yang sangat penting, karena 
menyangkut  masalah hasil  kerja guru yang merupakan  salah 
satu langkah  dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada 
siswa. 

Motivasi berasal dari kata-kata movere  yang berarti 
dorongan dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut motivation. 
Motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha menimbulkan 
dorongan  motif  pada individu atau kelompok agar 
bertindak.120 Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, 
khususnya kepada para bawahan atau pengikut.Pendapat yang 
lain mengatakan bahwa motivasi adalah kehendak atau 
dorongan untuk melakukan sesuatu dalam rangka memenuhi 
kebutuhan yang dirasakan.121 Motivasi juga bisa diartikan 
sebagai proses yang menyebabkan tingkah laku seseorang 
menjadi bergairah, terarah, dan tidak mudah putus asa. 

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya 
mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja 
keras dengan memberikan semua kemampuan dan 
ketrampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Pada 
dasarnya jika di ibaratkan sebuah perusahaan bukan saja 
mengharapkan karyawan yang mampu, cakap dan terampil, 
tetapi yang terpenting mereka mau bekerja keras dan 
berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. 
Kemampuan, kecakapan dan ketrampilan karyawan tidak ada 
artinya bagi sebuah perusahaan, jika mereka tidak mau bekerja 
keras dengan mempergunakan segala kemampuan, kecakapan 
dan ketrampilan yang dimilikinya. Motivasi menjadi 
sangat penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap 
individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk 
mencapai produktivitas kerja yang tinggi. 

                                                             
120Mochyi Achmad Machdoero, Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Ekonomi 

Dan Sosial, (Malang : UMM Press,1993),  h.157. 
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Menurut Abdul Hamid Mursi motivasi adalah keadaan 
individu yang melahirkan kekuatan, kegairahan dan dinamika 
serta mengarahkan tingkah laku pada tujuan.122Berdasarkan 
pengertian tersebut, motivasi merupakan istilah yang 
dipergunakan untuk menunjuk pada sejumlah dorongan, 
keinginan, kebutuhan, dan kekuatan. Maka, ketika kita 
mengatakan bahwa para manajer sedang membangkitkan 
motivasi para pekerja, berarti mereka sedang melakukan 
sesuatu untuk memberi kepuasan pada motif, kebutuhan, 
keinginan para pekerja, sehingga mereka melakukan sesuatu 
yang menjadi tujuan dan keinginan para manajer. Berdasarkan 
definisi di atas, dapat dipahami bahwa motivasi mengandung 
rangsangan suatu pihak kepada individu, sehingga ia melakukan 
sesuatu yang menjadi tujuan pihak lain itu, dan pada giliranya 
juga dapat merealisasikan keinginan-keinginan individu. 

 

C. Teori-Terori Motivasi 

Terdapat 5 teori motivasi yang paling popular dan 
berpengaruh besar dalam praktek pengembangan sumber daya 
manusia dalam suatu organisasi.Pertama, Teori Efek Hawthorn, 
Penelitian oleh Elton Mayo pada perusahaan General Electric 
kawasan Hawthorn di Chicago, memilki dampak pada motivasi 
kelompok kerja dan sikap karyawan dalam bekerja. Kontribusi 
hasil penelitian tersebut bagi perkembangan teori motivasi 
adalah: 

a. Kebutuhan dihargai sebagai manusia ternyata lebih 
penting dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas 
kerja karyawan dibandingkan dengan kondisi fiisik 
lingkungan kerja. 

b. Sikap karyawan dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi baik 
di dalam maupun di luar lingkungan tempat kerja. 

c. Kelompok informal di lingkungan kerja berperan penting 
dalam membentuk kebiasaan dan sikap para karyawan. 
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d. Kerjasama kelompok tidak terjadi begitu saja, tetapi harus 
direncanakan dan dikembangkan. 

Kedua, Teori Kebutuhan, Menurut Abraham Maslow, 
pada dasarnya karyawan bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
sebagai berikut: 

a. Kebutuhan fisiologis. 
b. Kebutuhan rasa aman. 
c. Kebutuhan social. 
d. Kebutuhan harga diri. 
e. Kebutuhan aktualisasi diri. 

Kebutuhan-kebutuhan tersebut bersifat hierarkis, yaitu 
suatu kebutuhan akan timbul apabila kebutuhan dasar 
sebelumnya telah dipenuhi. Setelah kebutuhan fisiologis seperti 
pakaian, makanan dan perumahan terpenuhi, maka kebutuhan 
tersebut akan digantikan dengan kebutuhan rasa aman dan 
seterusnya. Sehingga tingkat kebutuhan seseorang akan 
berbeda-beda dalam bekerja. Seseorang yang kebutuhan hanya 
sekedar makan, maka pekerjaan apapun akan dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut. 

Ketiga, Teori X dan Y, Mc. Gregor mengemukakan dua 
model yang menjelaskan motivasi karyawan yang bekerja yaitu 
teori X dan teori Y. Teori X menganggap bahwa: a)  Karyawan 
tidak suka bekerja dan cenderung untuk menghindari kerja. b) 
Karyawan harus diawasi dengan ketat dan diancam agar mau 
bekerja dengan baik. c) Prosedur dan disiplin yang keras lebih 
diutamakan dalam bekerja. d) Uang bukan satu-satunya faktor 
yang memotivasi kerja. e) Karyawan tidak perlu diberikan 
kesempatan untuk mengembangkan diri. Sedangkan Teori Y 
menganggap bahwa: a)  Karyawan senang bekerja, sehingga 
pengawasan dan hukuman tidak diperlukan oleh karyawan. b) 
Karyawan akan memiliki komitmen terhadap pekerjaan dan 
organisasi jika merasa memuaskan. c) Manusia cenderung ingin 
belajar. d) Kreatifitas dan Imajinasi digunakan untuk 
memecahkan masalah. 

Keempat, Teori Hygine dan Motivator, Menurut 
Herzberg, faktor yang menimbulkan kepuasan kerja karyawan 
berbeda dengan faktor yang menimbulkan ketidak-puasan 
kerja. 
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Kelima, Teori Motivasi Berprestasi, David McClelland 
menjelaskan tentang keinginan seseorang untuk mencapai 
kinerja yang tinggi. Hasil penelitian tentang motivasi berprestasi 
menunjukkan pentingnya menetapkan target atau standar 
keberhasilan. Karyawan dengan ciri-ciri motivasi berprestasi 
yang tinggi akan memiliki keinginan bekerja yang tinggi. 
Karyawan lebih mementingkan kepuasan pada saat target telah 
tercapai dibandingkan imbalan atas kinerja tersebut. Hal ini 
bukan berarti mereka tidak mengharapkan imbalan, melainkan 
mereka menyukai tantangan.Ada tiga macam kebutuhan yang 
dimiliki oleh setiap individu yaitu: 

a. Kebutuhan berprestasi (Achievement motivation) yang 
meliputi tanggung jawab pribadi, kebutuhan untuk 
mencapai prestasi, umpan balik dan mengambil risiko 
sedang. 

b. Kebutuhan berkuasa (Power motivation) yang meliputi 
persaingan, mempengaruhi orang lain. 

c. Kebutuhan berafiliasi (Affiliation motivation) yang meliputi 
persahabatan, kerjasama dan perasaan diterima. 

Dalam lingkungan pekerjaan, ketiga macam kebutuhan 
tersebut saling berhubungan, karena setiap karyawan memiliki 
semua kebutuhan tersebut dengan kadar yang berbeda-beda. 
Seseorang dapat dilatihkan untuk meningkatkan salah satu dari 
tiga faktor kebutuhan ini. Misalnya untuk meningkatkan 
kebutuhan berprestasi kerja, maka karyawan dapat dipertajam 
tingkat kebutuhan berprestasi dengan menurunkan kebutuhan 
yang lain. 

D. Motivasi Kerja  

Sebelum masuk pada pemahaman motivasi, dapat 
dipahami dulu tentang kinerja. Kinerja menurut bahasa inggris  
adalah  performance.  Performance  merupakan kata benda. Salah 
satu  entry-nya  adalah  thing done yakni sesuatu hasil yang telah 
dikerjakan. Jadi arti Performance atau kinerja adalah hasil kerja 
yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam 
suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 
masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 
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bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 
dengan moral maupun etika. 

Menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja 
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya.123[7] Tinggi rendahnya kinerja seseorang 
berkaitan erat dengan sistem pemberian penghargaan yang 
diterapkan organisasi tempat mereka bekerja. Pemberian 
penghargaan yang tidak tepat dapat berpengaruh terhadap 
peningkatan kinerja seseorang. 

Menurut Sulistiyani, kinerja seseorang merupakan 
kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat 
dinilai dari hasil kerjanya.124Sedangkan menurut Rivai kinerja 
merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang 
sebagai prestasi kerja yang dihasilkan guru sesuai dengan 
perannya di sekolah.125Menurut Malayu mengemukakan bahwa; 
kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 
kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 
kesungguhan serta waktu.126 Pada umumnya, kinerja diberi 
batasan sebagai kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan 
suatu pekerjaan. Prawirosentono, mengemukakan kineja adalah 
hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 
orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai 
tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 
hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.127 
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Sementara dalam perspektif model harapan, kinerja 
merupakan fungsi dari kemampuan dan motivasi.128 Motivasi 
adalah kemauan untuk berbuat sesuatu, denagn adanya 
motivasi adanya motivasi maka pegawai memiliki kekuatan 
pendorong untuk bekerja. Seorang pegawai bias memiliki 
kinerja yang baik jika pelaksanaan kerja didukung oleh 
kemampuan yang cukup. Namun kemampuan saja tidaklah 
lengkap. Disinilah peran motivasi sebagai factor pembeda 
antara pegawai satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, 
walaupun seorang pegawai memiliki kemampuan yang cukup 
untuk melaksanakan tugas dan pekerjaanya, tetapi apabila tidak 
ditunjang oleh motivasi yang kuat maka kinerja tidak optimal. 

Selanjunya motivasi kinerja adalah dorongan untuk 
melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat 
dan bersemangat. Dengan cepat di sini dimaksudkan cepat 
yang berhati-hati. Motivasi kerja sangat penting bagi karyawan, 
manajer atau para pemimpin apalagi seorang guru yang nota 
benenya memiliki bany`k tugas. Karena dengan motivasi yang 
tinggi, maka pekerjaan  dilakukan dengan penuh semangat dan 
bergairah sehingga akan dicapai suatu hasil yang optimal  yang 
tentunya akan mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan 
dengan efisien dan efektif bagi sebuah lembaga. Untuk 
memotivasi bawahanya, seorang manajer yang dalam hal ini 
seorang kepala sekolah harus mengetahui lebih dahulu motif 
apa yang menyebabkan seorang guru berperilaku tertentu. 

Untuk memberikan motivasi pada tenaga kerja /guru 
ada dua metode yang dilakukan yaitu secara langsung (motivasi 
langsung) dan secara tidak langsung (motivasi tidak langsung). 
Motivasi langsung adalah motivasi yang diberikan secara 
langsung, jelas tegas kepada para guru baik berupa materi 
maupun non materi untuk memenuhi kebutuhan dan 
kepuasannya. Misalnya, bonus, gaji, tunjangan hari raya dan 
lain-lain. Motivasi tidak langsung adalah motivasi yang 
diberikan secara tidak langsung atau tidak secara terang-
terangan, padahal sebenarnya bertujuan memotivasi, seperti 
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misalnya lingkungan kerja yang bersih atau dapat menunjang 
semangat, gairah dan kelancaran pelaksanaan tugas, tempat 
duduk yang bagus dan empuk, adanya suara musik yang 
memberikan semangat kerja, mesin-mesin dan layout bagus, 
udara nyaman, dan lain-lain. 

Dalam prakteknya di lembaga-lembaga dan organisasi 
lainnya, kedua macam metode langsung dan tidak langsung 
sama-sama digunakan karena keduanya saling mendukung. Hal 
ini jelas bertujuan untuk membangkitkan, mempertahankan, 
meningkatkan semangat dan gairah kerja guru yang pada 
akhirnya dapat mendorong tercapainya produktifitas kerja 
optimal.129 

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan 
tentang hubungan antara motivasi, semangat kerja dan 
kegairahan kerja yaitu : motivasi adalah dorongan, kemauan, 
keadaan internal yang ada pada diri seseorang sehingga 
melahirkan kekuatan, tindakan untuk mencapai tujuan 
tertentu. Sedangkan kegairahan dan semangat adalah sifat 
tindakan yang ditentukan oleh motivasi 

E. Prinsip-prinsip pemberian Motivasi Kerja 

Daya rangsang (motivasi) dapat berbentuk materi atau 
non materi, positif atau negative. Sistem pemberian rangsangan 
yang berhasil hendaknya memenuhi beberapa kaidah ini: 

a. Seimbang antara rangsangan positif atau negatif. 
b. Adanya rangsangan material dan immaterial. 
c. Daya rangsang yang sangat efektif adalah berpengaruh 

langsung terhadap pribadi yang dapat dirasakan dan 
diterjemahkan oleh individu-individu, baik dalam bentuk 
insentif maupun sanksi hukum yang akibatnya kembali 
kepada mereka dengan segera. 

Adapun prinsip-prinsip pemberian daya rangsang kerja 
antara lain:PertamaDiantara motivasi yang terpenting agar para 
guru mau mengarahkan tenaga untuk bekerja dengan baik 
adalah rasa tenang dengan kecukupan material yang seimbang 
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dengan kebutuhan dan tuntutan hidup, dan yang harus sesuai 
dengan tingkat pendidikan dan pengalaman mereka.Kedua, 
Semakin intens perasaan para guru bahwa mereka merupakan 
bagian tak terpisahkan dari kelompok, membuat mereka 
semakin terikat dengan tujuan-tujuan lembaga. Ketentuan 
mereka untuk bekerja, menyebabkan lembaga dapat 
merealisasikan tujuan. Sangat penting menyiapkan situasi 
kondusif bagi kerja kelompok dan mengembangkan fasilitas 
kerja sama. Hal itu menyebabkan eksperimen individu menjadi 
lebih matang, sehingga terealisirlah kecenderungan dan 
kebutuhan individu untuk berpihak pada kelompok kerja, 
merasa sebagai anggota di dalamnya, dan memperoleh 
penghargaan atas kesungguhannya.Ketiga, Untuk 
mengembangkan kelompok kerja secara maksimal, harus 
diciptakan iklim yang kondusif agar para guru merasa bahwa 
gagasan-gagasan mereka sangat bermanfaat bagi lembaga, 
sehingga lembaga tidak harus menggali gagasan-gagasan dari 
pihak lain.Keempat, Tidak melupakan struktur organisasi secara 
umum dan sejauh mana struktur itu memberi peluang-peluang 
kerja yang produktif, khususnya dengan besarnya bentuk 
lembaga modern seperti sekarang yang fungsi-fungsinya telah 
ditetapkan dalam bentuk yang tidak memungkinkan hubungan 
langsung secara terus menerus antar seluruh jajaran. 

Selain itu Islam  juga memberikan peluang adanya 
rangsangan kerja baik yang bersifat positif dalam bentuk 
pemberian insentif, maupun yang berbentuk negative seperti 
sanksi. Tujuan pemberian rangsangan adalah untuk 
meningkatkan produktivitas kerja dan memperbaiki tingkat 
pelaksanaan. Selain itu rangsangan akan mengurangi 
kecerobahan bekerja serta menambah keseriusan dan efektifitas 
kerja.130 

Motivasi mempunyai peranan yang sangat penting 
dengan peningkatan produktivitas kerja karena orang yang 
termotivasi akan mempunyai produktivitas kerja yang tinggi 
dan akan mempunyai semangat kerja yang tinggi.apalagi 
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ditambah dengan motivasi dari atasan, Menurut Simanjuntak, 
memotivasi bawahan berarti menjadikan mereka merasakan 
bahwa bekerja sebagai bagian hidup yang dinikmati.131Para guru 
umumnya siap bekerja keras bila menghadapi kondisi sebagai 
berikut ini : 

a. Para guru merasa diperlukan oleh dan dalam lembaga. 
Dengan demikian mereka menyadari bahwa hasil kerjanya 
bermakna bagi lembaga dan dihargai. 

b. Para guru mengetahui dengan jelas yang diharapkan 
lembaga dari mereka. Dengan demikian mereka dapat 
berupaya dengan sungguh-sungguh memenuhi harapan-
harapan tersebut. 

c. Para guru merasa diperlukan secara adil baik antar pekerja 
maupun dalam pemberian imbalan atau penghargaan. 
Perlakuan menganak emaskan seseorang dan 
menganaktirikan yang lain, atau membedakan yang satu 
dari yang alin atas dasar suka dan tidak suka, akan 
semangat dan motivasi kereja secara keseluruhan. 
Demikian juga bila konstribusi guru tidak dihargai dengha 
imbalan yang seimbang, semangat guru akan menurun, 
palagi apabila upah tidak cukup memenuhi hidup layak 
bagi guru dan keluarganya. 

d. Para guru diberi peluang atau kesempatan yang sama untuk 
berkembang dan meningkat kemampuan, bahkan untuk 
membangun karier hingga mencapai karier yang paling 
tinggi dilingkungan organisasi atau lembaga. 

e. Para guru diberi tantangan, baik dengan menciptakan 
pekerjaan yang menarik (job entrichment)maupun dengan 
memberikan kepercayaan (trust) untuk berkreasi dan 
berinovasi. 

f. Para guru merasakan suasana kerja menyenangkan, 
termasuk hubungan lembaga dengan guru secara harmonis. 

Untuk melihat pengaruh motivasi dengan produktivitas, 
maka terlebih dahulu kita lihat pengertian menurut Mohyi 
bahwa motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha 

                                                             
131Edy Suandi Hamid, Ekonomi Indonesia Memasuki Millenium III, (Yogyakarta: 
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menimbulkan dorongan (motif) pada individu atau kelompok 
atau bertindak atau melakukan sesuatu.132 Sedangkan 
produktivitas menurut Hasibuan, produktivitas kerja adalah 
perbandingan hasil (output) dengan masukan (input) dan 
produksi yang dihasilakn harus mempunyai nilai tambah.133 

Hamid juga mengemukakan hal yang senada dengan 
pendapat-pendapat ahli dia tas, yaitu bahwa diantara hal-hal 
yang dapat digunakan sebagai penentu perbaikan produktivitas 
individu adalah motivasi sebagai factor internal.karena motivasi 
berasal dari dalam diri seorang guru untuk berprilaku 
sebagaimana yang diinginkan lembaga.134 

Dari pengertian motivasi serta produktivitas diatas 
dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja yang dimiliki oleh 
seorang guru dapat mempengaruhi terhadap meningkatkan 
produktivitas kerja mereka, dan jika suatu lembaga yang 
motivasi kerja gurunya rendah, maka hasil produktivitas 
kerjanya juga rendah, tetapi jika motivasi gurunya tinggi, akan 
memudahkan proses dalam mencapai tujuan yang ditetapkan 
lembaga. Pemahaman motivasi sangat penting karena akan 
lebih mudah untuk menemukan cara, mempengaruhi perilaku 
guru dan prilaku individualisme atau bahkan egoistic menjadi 
prilaku yang menolong, prestasi kerja yang tinggi dalam rangka 
mencapai tujuan lembaga maupun tujuan individu. 

Sedangkantenaga kependidikan lainnya ialah orang yang 
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan 
pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam 
proses pendidikan, diantaranya: 

 
a. Tenaga Administrasi Sekolah (TU) 

Manusia dalam kehidupan dan penghidupannya 
memiliki berbagai peranan. Tenaga Administrasi 
Sekolah/Madrasah (TAS/M) dalam keseharian-nya dapat 
berperan sebagai administrator ketika di sekolah/madrasah 

                                                             
132Mochyi Achmad Machdoero, Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Illu 

Ekonomi Dan Sosi, (Malang: UMM Press, 1993), h. 157. 
133 Moekijat. Dasar-Dasar Motivasi, (Bandung: Pioner Jaya, 2005), h. 95. 
134 Hamid Abdul Mursi, SDM Yang Produktif : Pendekatan Al-Qur’an Dan Sains, 

( Jakarta: Gema Insani Perss, 1997),  h. 76. 
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(S/M), mungkin berperan sebagai kepala rumah tangga 
ketika di rumah, berperan sebagai anggota ketika rapat di 
suatu organisasi, berperan sebagai pemain dalam salah satu 
cabang olah raga, dan sebagainya. Peranan itu dapat saling 
mendukung dan dapat pula saling bertentangan. Peranan 
TAS/M memiliki harapan-harapan, harapannya adalah 
kepala S/M, guru, pendidik, tenaga kependidikan, dan 
orang-orang di luar S/M yang berkepentingan dan peduli 
dengan S/M mau dan mampu memanfaatkan peranan dan 
fungsi TAS/M dengan sebaik-baiknya.135 

Peranan TAS/M sangat erat hubungannya dengan 
otoritas formal yang diberikan oleh S/M. Otoritas formal 
tersebut berupa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TAS/M. 
Pekerjaan tenaga administrasi menurut Terry (Anwar) 
meliputi: penyampaian keterangan secara lisan dan 
pembuatan surat menyurat dan laporan-laporan sebagai 
cara untuk meringkas banyak hal dengan cepat guna 
menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan kontrol 
dari pimpinan.136 Selanjutnya ditambahkan Terry (Suparno) 
bahwa tujuh kegiatan tenaga administrasi adalah: (1) 
mengetik, (2) menghitung, (3) memeriksa, (4) menyimpan, 
(5) menelpon, (6) menggandakan, (7) mengirim surat, dan 
(8) lain-lain.137 Sedangkan Mill dan Standingford (1982) 
menyebutkan delapan kegiatan tenaga administrasi yaitu: 
(1) menulis surat, (2) membaca, (3) menyalin 
(menggandakan), (4) menghitung, (5) memeriksa, (6) 
memilah (menggolongkan dan menyatukan), (7) 
menyimpan dan menyusun indeks, dan (8) melakukan 
komunikasi (lisan dan tertulis).138 Menurut The Lian Gie, 
tenaga tata usaha memiliki tiga peranan pokok yaitu: (1) 

                                                             
135 Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Panduan 

Peningkatan KetrampilanManajerial Tenaga Administrasi Sekolah, (Jakarta; Depdiknas, 
2006), h. 18. 

136 Moch. Idochi Anwar, Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya 
Pendidikan; Teori, Konsep dan Isu, (Bandung; Alfabeta, 2003), h. 18. 

137P. Suparno, Sj., Reformasi Pendidikan; Sebuah Rekomendasi, (Yogyakarta; 
Kanisius, 1998), h.  48.  

138 Peraturan Presiden RI. No. 58 Tahun 2006 tentang TunjanganTenaga 
Kependidikan, (Jakarta; tp., tth),    
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melayani pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk 
mencapai tujuan dari suatu organisasi, (2) menyediakan 
keterangan-keterangan bagi pucuk pimpinan organisasi itu 
untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang 
tepat, dan (3) membantu kelancaran perkembangan 
organisasi sebagai suatu keseluruhan. Berdasarkan 
pendapat The Lian Gie di atas, maka peranan TAS/M 
sesungguhnya hanya satu yaitu sebagai administrator 
karena ketiga peranan yang diungkapkan di atas yaitu 
melayani, menyediakan, dan membantu sama dengan 
administrasi. Jika ditinjau dari sudut asal usul kata 
(etimologis), maka administrasi berasal dari Bahasa  Latin,   
ad + ministrare. Ad berarti intensif, sedangkan ministrare 
berarti melayani, membantu, dan memenuhi atau 
menyediakan.139 

Selanjutnya dijelaskan oleh The Liang Gie, bahwa 
untuk Indonesia dapatlah kini secara lengkap tata usaha 
dirumuskan sebagai segenap rangkaian kegiatan yang 
menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, 
mengirim, dan menyimpan. Pekerjaan catat-mencatat atau 
tulis-menulis mendukung  falsafah yang digunakan dalam 
Sistem Manajemen Mutu International Standart Organization 
yaitu, ”Tulis yang Anda kerjakan dan kerjakan yang Anda 
tulis”.140 

Fungsi TAS/M adalah memberikan pelayanan 
prima di bidang administrasi. Pelayanan prima dalam hal 
ini mengandung arti sebenarnya dan arti singkatan. 
Pelayanan prima dalam arti sebenarnya menurut Anonim 
ialah pelayanan yang sesuai atau melebihi standar yang 
ada.141 Pelayanan prima sesungguhnya baru ada, apabila 
sudah ada standar pelayanan.  Pelayanan prima di 
sekolah/madrasah ialah pelayanan yang sesuai atau 
melebihi delapan standar pendidikan nasional yaitu:  (1) 

                                                             
139 H.A.R Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif 

Abad ke 21, (Jakarta; Tera Indonesia, 1998), 356. 
140 Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan UPI, Pengelolaan Pendidikan, 

(Bandung, UPI Press, 2005), 65. 
141 H.A.R Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi,…, 358. 
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standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi 
lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) 
standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) 
standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. 
Dengan adanya delapan standar  tersebut berarti S/M 
dapat melaksanakan pelayanan prima. Pelayanan prima 
dalam arti singkatan adalah: Pantas (tepat janji dalam Mutu, 
Biaya, dan Waktunya = BMW), Empati (memahami 
kebutuhan konsumen); Langsung (responsif, segera 
dikerjakan dan tidak berbelit-belit), Akurat (tepat atau teliti, 
reliabel); Yakin (kredibiltas, dapat dipercaya), Aman (resiko 
kecil, keraguan kecil), Nyaman (menyenangkan dan 
memuaskan), Alat (lengkap dan modern), Nyata 
(penampilan sarana dan parasarana, personil),  Perkataan 
(sopan santun, bersahabat, mudah berkomunikasi, mudah 
dipahami, konsisten dengan tindakan), Rahasia 
(kerahasiaan pelayanan terjamin), Informasi (penyuluhan 
jelas mudah didengar dan dipahami, objektif, valid, reliabel, 
komprehensif, lengkap, dan mutakhir); Mudah (kesediaan 
melayani, mudah dihubungi, mudah ditemui, mudah 
disuruh), dan Ahli (dikerjakan oleh orang yang benar-benar 
kompeten). 

Sebagai implementasi dari inovasi pendidikan 
khusus pada bidang tenaga administrasi ini dapat diambil 
contoh pada IAIN Mataram dalam hal pengelolaan 
administrasi akademik dan kemahasiswaan. IAIN Mataram 
dulunya dalam pelaksanaan administrasi akademik dan 
kemahasiswaan masih bersifat manual. Tapi dengan adanya 
perkembangan teknologi dan informasi suatu program 
yang diberi nama SIAKAD (Sistem Informasi Akademik 
dan Kemahasiswaan). Dalam SIAKAD ini memberikan 
kemudahan dalam mengakses data-data mahasiswa mulai 
dari penginputan data KRS hingga sampai Transkrip Nilai 
ketika mahasiswa akan menyelesaikan studinya.    

 
b. Laboran 

Laboran adalah petugas non guru yang membantu 
guru untuk  melak-sanakan kegiatan praktikum/peragaan 
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(meliputi penyiapan bahan, membantu pelaksanaan 
praktikum serta mengemasi/ membersihkan bahan dan 
alat setelah praktikum). Selain itu, Laboran adalah teknisi 
yang membantu guru dalam melaksanakan KBM yang 
berupa peragaan atau praktikum.Adapun tugas pokok 
laboran adalah; 
2) Pengaturan jadual praktikum (bersama tim kurikulum 

sekolah) dan pendaftaran praktikum (untuk siswa). 
3) Bertanggung jawab dalam penyusunan dan pengadaan 

bahan dan peralatan (bukan alat utama), termasuk 
merawat dan perbaikan alat.  

4) Mempersiapkan bahan dan alat praktikum sebelum 
praktikum dijalankan. 

5) Presensi/absensi siswa dan mengawasi jalannya 
praktikum dan memberi layanan keperluan praktikum. 

6) Mengemasi, membersihkan dan menata peralatan 
praktikum setelah praktikum selesai. 

7) Tugas tambahan: mengumpulkan laporan praktikun dan 
menyerahkan ke guru yang bersangkutan. 

Tugas dan tanggungjawab seorang laboran sangat 
besar dan memiliki andil yang cukup signifikan dalam 
menunjang kelancaran dan efektifitas pembelajaran di 
sekolah. Sehingga seorang laboran dituntut untuk memiliki 
kompetensi yang berkualitas agar mampu menunjang tugas 
dan tanggung-jawabnya. Namun realitasnya di lapangan, 
kekurangan tenaga ahli sebagai laboran yang dilibatkan di 
sekolah-sekolah menyebabkan tenaga laboran terkesan 
asal-asalan dalam rekruitmennya. Adapun kondisi umum 
kompetensi yang ada di sekolah-sekolah kaitannya dengan 
laboran sebagai berikut; 
1) Belum ada peraturan/pengaturan khusus tentang 

laboran. 
2) Belum ada pendidikan khusus sebagai laboran pada lab 

tertentu. 
3) Rekruitmen biasanya dari tamatan SMA IPA yang 

umumnya PTT/Hono-rer, bukan PNS, kecuali PNS 
administrasi yang difungsikan sebagai laboran. 
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4) Di SMU, laboran telah ada yang pernah mengikuti 
kursus khusus laboran/ teknisi spesifik laboratorium, 
tidak ada di SD maupun di SLTP. 

5) Hubungan yang erat dengan tenaga pengajar, 
menyebabkan secara teknis laboran mahir dalam 
tugasnya, meskipun tidak dicukupi oleh scientific 
backgroundnya. ”bisa karena biasa”. 

6) Tidak ada tunjangan khusus laboran, seperti halnya 
tunjangan petugas perpustakaan. 

7) Tunjangan berasal dari dana Komite dan/atau block 
grand.  

8) Ada yang mengusulkan insentif dari Dinas/Pemda tapi 
diatas-namakan sebagai tenaga administrasi dan berupa 
lemburan (di luar jam kerja). HR + tunjangan bulanan 
ada yang masih berada di bawah UMR regional.  

9) Untuk SMU tugas laboran cukup full time sehingga 
sangat perlu diper-hatikan tunjangannya. Pemerintah 
pernah merencanakan tunjangan khusus laboran yang 
hingga kini belum terealisasi. 

Dari kenyataan di atas, maka sudah selayaknya ada 
peningkatan kom-petensi untuk seorang laboran serta 
dibuatnya sistem yang baik dalam pendidikan nasional kita 
berkaitan dengan keberadaan tenaga laboran ini.  

 
c. Pustakawan 

Sebelum kita berbicara tentang pustakawan mari 
kita pahami dulu tentang pustakaan, bahwa perpustakaan 
adalah sebuah koleksi buku dan majalah.142 Walaupun 
dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, 
namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah 
koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah 
kota atau institusi, dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang 
rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas 
biaya sendiri. 
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Tetapi dengan koleksi dan penemuan baru selain 
buku untuk menyimpan informasi, banyak perpustakaan 
kini juga merupakan tempat penyimpanan akses ke map, 
cetak atau hasil seni lainnya, mikroflim, CD, LP, CD-
ROM, internet dan lain-lain. Perpustakaan juga dapat 
diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu 
pengetahuan, hiburan, rekreasi dan ibadah yang merupakan 
kebutuhan hakiki manusia.143 

Karena itu, perpustakaan modern telah 
didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses 
informasi dalam format apapun, apakah informasi itu 
disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak. 
Dalam perpustakaan modern ini, selain kumpulan buku 
tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam 
perpustakaan digital (dalam bentuk data yang bias diakses 
lewat jaringan komputer).144 

Peran perpustakaan merupakan upaya untuk 
memelihara dan meningkat-kan efesiensi dan efektifitas 
proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi 
secara baik dan sistematis, secara langsung ataupun tidak 
langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses 
belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut 
berada. Hal ini, terkait dengan kemajuan bidang 
pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar 
mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah 
penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan.145 

Adapun tujuan perpustakaan adalah untuk 
membantu masyarakat dalam segala umur dengan 
memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa 
pelayanan perpustakaan agar mereka: 
1) Dapat mendidik dirinya sendiri secara 

berkesinambunagan. 
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2) Dapat memelihara kemerdekaan berpikir yang 
konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan 
masyarakat yang lebih baik. 

3) Dapat tanggap dalam kemajuan berbagai lapangan 
pengetahuan. 

4) Dapat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif. 
5) Dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang 

bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial.146 
Ada empat model pelayanan perpustakaan 

diantaranya adalah; koleksi perpustakaan ada pada kampus 
cabang, berpusat pada layanan pinjam antar perpustakaan, 
resource sharing, dan mahasiswa dapat menggunakan 
perpustakaan afiliasi, pengiriman materi dari institusi induk 
kepada para mahasiswa, berhubungan dengan penggunaan 
teknologi untuk mengakses sumber-sumber informasi 
elektronik.147 

Beberapa inovasi yang kita lihat akhir-akhir ini 
sudah sangat nampak perubahan demi perubahan yang 
terjadi dalam dunia kepustakaan yang mana masa lalu kita 
bisa melihat penyediaan buku-buku perpustakaan yang 
sangat minim dan bahkan sulit untuk mendapatkan 
refrensi, pengelolaannya juga yang nampaknya tidak 
terurus namun saat ini sudah kelihatan ada perubahan 
seperti koleksi dan penemuan media baru selain buku 
untuk menyimpan informasi, banyak perpustakaan kini 
juga merupakan tempat penyimpanan. 

Peran pustakawan dalam meningkatkan motivasi 
belajar siswa dengan menciptakan proses belajar yang 
berkualitas yaitu menfasilitasi terjadinya belajar pada 
peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, hasil 
belajar bisa optimal sesuai dengan potensinya, bentuk 
fasilitasi adalah penyediaan sumber belajar. Sumber belajar 
terdiri atas; tenaga pendidik, media cetak, audio, audio 
visual, komputer, lingkungan.148 
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Ada beberapa masalah yang dihadapi pustakawan 
antara lain: sebagian besar sekolah belum memiliki 
perpustakaan yang memadai, perpustakaan belum 
difungsikan sebagai penyedia sumber belajar, isi buku-buku 
wajib dan penunjang belum sesuai kebutuhan belajar, luas 
ruang, meja, kursi untuk membaca juga beum 
sebandingdengan jumlah siswa, pendidik dan tenaga 
kependidikan yang ada disekolah. Walaupun demikan kita 
tetap masih punya harapan besar terhadap perpustakaan 
mampu berpungsi sebagai school learning center, 
pustakawan sebagai fasilitator terbentuknya budaya belajar 
di sekolah, pustakawan sebagai tenaga fungsional yang 
professional di sekoah, pustakawan sebagai mitra sejajar 
guru dalam pengelolaan PBM yang bermutu, memberikan 
masukan kepada kepala guru dan siswa untuk peningkatan 
mutu pebelajaran. 

Tenaga kependidikan lainnya merupakan salah satu 
elemen yang keberadaannya sangat penting bagi peningkatan 
mutu pembelajaran di sekolah, karena tugas, fungsi dan 
peranan mereka sangat menunjang bagi kelancaran proses 
pembelajaran di sekolah. Kepala satuan pendidikan dan 
pendidik memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri yang 
cukup banyak, sehingga jika dua elemen ini pun harus 
terlibat penuh dalam masalah tata usaha, laboratorium dan 
perpustakaan, maka waktu, tenaga dan pikiran mereka akan 
tersita dan habis, padahal mereka punya tupoksi tersendiri 
yang sangat penting bagi proses pembelajaran. Oleh karena 
itu, maka keberadaan tenaga administrasi, tenaga laboran, 
dan tenaga kepustakaan di sekolah-sekolah saat ini sudah 
menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa dianggap sepele 
lagi. Namun yang mesti diperhatikan adalah kompetensi 
mereka yang mengisi posisi tersebut, agar peran, tugas dan 
fungsinya bisa berjalan sebaik mungkin dan membantu 
kelancaran proses pembelajaran di sekolah. 
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BAB IX 

IMPLEMENTASI INOVASI DALAM ORGANISASI 

KEPENDIDIKAN II 

 
Setiap perubahan sosial selalu akan memunculkan 

penemuan baru (inovasi) yang akan dimanfaatkan lingkungannya. 
Demikian juga dalam dunia pendidikan yang selalu berkembang 
akan ditemukan inovasi yang kemuadian mendorong adanya 
perubahan sosial  berikutnya.149 

Selanjunya perkembangan teknologi dan informasi yang 
cepat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang 
pendidikan, merupakan suatu upaya untuk menjembatani masa 
sekarang dan masa yang akan datang dengan jalan 
memperkenalkan pembaharuan-pembaharuan yang cenderung 
mengejar efesiensi dan efektifitas.  

 Pembaharuan mengiringi perputaran zaman yang tak 
henti-hentinya berputar sesuai dengan kurun waktu yang 
ditentukan kebutuhan akan layanan individual terhadap peserta 
didik dan perbaikn kesempatan belajar bagi mereka, telah menjadi 
pendorong utama timbulnya pembaharuan pendidikan. Oleh 
karena itu pendidikan harus mampu mengantisipasi 
perkembangan tersebut dengan terus menerus mengupayakan 
suatu program yang sesuai dengan perkembangan anak, 
perkembangan zaman, situasi, kondisi, dan kebutuhan peserta 
didik.150 

A. Konsep Organisasi  

 

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk 
hidup bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi 
kegiatannya dalam mencapai suatu tujuan tetapi karena 
keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak mampu 
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mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut yang 
mendasari manusia untuk hidup dalam berorganisasi. 

Organisasi adalah suatu sistem yang stabil terdiri dari 
individu-individu yang bekerjasama untuk mencapai tujuan 
bersama melalui hirarki pangkat dan suatu pembagian 
pekerjaan.151Organisasi dibentuk untuk menangani tugas rutin 
dan untuk meminjamkan stabilitas kepada hubungan manusia. 

Organisasi artinya perkumpulan, susunan/aturan dari 
berbagai bagian.152 Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai 
tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, 
bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, 
terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan 
sumber daya (Uang, material, mesin dan lingkungan), sarana-
prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara 
efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.  

Beberapa pendapat lain dari para ahli tentang definisi 
Organisasi diantaranya sebagai berikut. Menurut Ernest Dale, 
mengatakan bahwa Organisasi adalah suatu proses perencanaan 
yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan 
suatu  struktur atau pola hubunngan kerja dari orang-orang 
dalam suatu kerja kelompok.Menurut Cyril Soffer, mengatakan 
bahwa Organisasi adalah perserikatan orang-orang yang 
masing-masing diberi peran tertentu dalam suatu system kerja 
dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci menjadi 
tugas-tugas, dibagikan kemudian digabung lagi dalam beberapa 
bentuk hasil. Menurut Kast & Rosenzweig, Organisasi adalah 
sub system teknik, sub system struktural, sub system 
pshikososial dan sub system manajerial dari lingkungan yang 
lebih luas dimana ada kumpulan orang-orang berorientasi pada 
tujuan. Secara umum dapat dikatakan bahwa organisasi adalah 
Kelompok orang yang secara bersama-sama ingin mencapai 
tujuan.  

Organisasi adalah suatu sistem yang stabil, yang 
merupakan perwujudan kerja sama antara individu-individu 

                                                             
151 Roger M., Communication of Innovation, (New York: The Free Press, 1976), 

26. 
152 Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amanah, 

1997), 344.  
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untuk mencapai tujuan bersama, dengan mengadakan jenjang 
dan pembagian tugas tertentu.153 Syarat-syarat Organisasi :  

a. Memiliki tujuan yang dirumuskan dengan jelas. 
b. Memiliki pembagian tugas yang jelas.  

Suatu organisasi pasti terdiri dari beberapa posisi yang 
semuanya mempunyai tanggungjawab dan tugas yang jelas. 
Meski memungkinkan adanya pergantian orang dalam suatu 
organisasi, namun tugas dan fungsi masing-masing posisi itu 
tidak berubah dan tetap pada tujuan organisasi.  

c. Memiliki kejelasan struktur otoritas (kewenangan).  
Tidak semua posisi dalam organisasi memiliki 

kewenangan yang sama. Dan dalam pengaturan 
kewenangannya diperjelas tentang pertanggung jawaban 
setiap posisi. 

d.  Memiliki aturan dasar/umum (tujuan, syarat susunan 
pengurus dan lain-lain) dan aturan khusus (perincian 
kegiatan, cara pembentukan pengurus dan lain-lain) atau 
biasa disebut dengan anggaran dasar dan anggaran rumah 
tangga. 

e. Pola hubungan informal. 
 Organisasi yang sangat ketat, penuh dengan birokrasi 

kaku dan sangat formal akan menghilangkan unsur 
manusiawi dalam kinerja antar anggotanya. Maka suatu 
organisasi haruslah menggunakan pola informal dalam 
hubungan antar anggotanya untuk menghilangkan 
ketegangan dan bisa lebih akrab namun tetap bertanggung 
jawab satu sama lain. 

Disini, proses inovasi dalam organisasi sasarannya 
adalah tetap pada masing-maaing individu namun tetap 
terikat pada aturan organisasi tersebut. Pemikiran 
kebanyakan orang adalah dalam upaya mempertahankan 
kestabilan organisasi, para anggota organisasi tidak terlalu 
menginginkan inovasi. Padahal pada kenyataannya suatu 
organisasi selalu berhadapan dengan inovasi dan 
sebenarnya inovasi itu adalah suatu proses kemajuan 
organisasi.  

                                                             
153 Roger M., Communication …, 28. 
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B. Partisipasi Organisasi 

Pada dasarnya partisipasi didefinisikan sebagai 
keterlibatan mental, pikiran dan emosi atau perasaan seseorang 
didalam situasi kelompok yang mendorognnya untuk 
memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha 
mencapai tujuan.Keterlibatan aktif dalam berpartisipasi bukan 
hanya berarti keterlibatan dalam jasmani semata, partisipasi 
dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran dan emosi 
atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang 
mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada 
kelompok dallam usaha mencapai tujuan serta turut 
bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. 

 

C. Ruang Lingkup Inovasi dalam Organisasi  

1. Proses Penerapan Inovasi dalam Organisasi 
Kaitannya dengan proses inovasi dalam organisasi, 

Joyce Wycoff, mengemukakan tentang 10 langkah praktis 
untuk mempertahankan kehidupan inovasi dalam suatu 
organisasi. Adapun kesepuluh langkah tersebut adalah: 

1) Hilangkan rasa takut dalam organisasi. Innovasi 
artinya melakukan sesuatu yang baru dan sesuatu yang 
baru itu mungkin akan gagal, jika orang-orang 
senantiasa diliputi ketakutan akan kegagalan. 

2) Jadikan inovasi sebagai bagian dari sistem penilaian 
kinerja setiap orang. Tanyakan kepada mereka, apa 
yang akan mereka ciptakan atau tingkatkan pada masa-
masa yang akan datang, kemudian ikuti kemajuannya. 

3) Dokumentasikan setiap proses inovasidan pastikan 
setiap orang dapat memahami peran didalamnya 
dengan sebaik-baiknya. 

4) Berikan keluasaan kepada setiap orang untuk dapat 
mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru (new 
possibilities) dan berkolaborasi dengan orang lain, baik 
yang ada dalam organisasi maupun di luar organisasi. 

5) Pastikan setiap orang dapat memahami strategi 
organisasi dan pastikan pula bahwa semua usaha 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/15/inovatif/
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inovasi benar-benar sudah selaras dengan strategi yang 
ada. 

6) Belajarkan setiap orang untuk mampu memindai 
lingkungan, seperti tentang trend baru, teknologi atau 
perubahan mindset pelanggan. 

7) Belajarkan setiap orang untuk menghargai keragaman, 
baik dalam gaya berfikir, perspektif, pengalaman 
maupun keahlian, karena keragaman seluruh aktivitas 
ini merupakan bagian yang penting dan tidak dapat 
dipisahkan dalam proses menuju inovasi. 

8) Tentukan kriteria yang terukur dengan fokus pada cita-
cita masa depan organisasi. Kriteria yang ketat hanya 
akan menghambat terhadap pencapaian cita-cita dan 
melestarikan berbagai asumsi dan mindset masa 
lampau. Curahkan waktu untuk pengembangan dan 
kesuksesan yang hendak organisasi pada masa yang 
akan datang. 

9) Team Inovasi berbeda dengan team proyek regular. 
Oleh karena itu, dibutuhkan perlengkapan dan 
mindset yang berbeda pula. Sediakanlah pelatihan yang 
cukup sehingga setiap orang dapat bekerja dalam 
inovasi secara sukses. 

10) Kembangkan sistem pengelolaan gagasan dan 
tangkaplah setiap gagasan untuk dikembangkan dan 
dievaluasi berbagai kemungkinannya.154 

Proses inovasi adalah serangkaian aktivitas yang 
dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai dari sadar 
atau tahu adanya inovasi sampai menerapkan 
(implementasi) inovasi. Dalam mempelajari proses inovasi, 
para ahli menggunakan berbagai model untuk 
mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh 
individu ataupun organisasi selama proses itu berlangsung.  

Model yang berorientasi pada organisasi: Zaltman, 
Duncam dan Holbek, dalah sebagai berikut:155a. Tahap 

                                                             
154 Joyce Wycoff .2004. Ten Practical Steps to Keep Your Innovation System Alive & 

Well. http://thinksmart.com/ diakses, 10 November 2012. 
155 Gerarld Zaltman, Duncam dan Holbek, Innovation and Organization, 

(London, 1973), 71.  

http://thinksmart.com/
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permulaan (inisiasi) (Langkah pengetahuan dan kesadaran, 
Langkah pembentukan sikap terhadap inovasi, dan 
Langkah keputusan). b. Tahap Implementasi.  

 
2. PSBG Sebagai Inovasi Dalam Organisasi Sekolah 

Pusat Sumber Belajar Gugus sebagai salah satu 
Inovasi dalam organsisasi kependidikan adalah Pusat 
Sumber Belajar Gugus ( Cluster Resource Center “CRC” ), 
PSBG sebagai sarana dan prasarana yang dapat 
mengakomodir kebutuhan serta tuntutan guru baik dilihat 
dari pengetahuan maupun keterampilan sehingga melalui 
kegiatan PSBG ini dapat memberikan kontribusi baik 
terhadap peningkatan kreativitas serta profesionalisme 
guru yang berimplikasi terhadap peningkatan mutu 
pembelajaran. 

Pusat Sumber Belajar Gugus adalah wadah 
kerjasama guru-guru dan sebagai tempat mendiskusikan 
masalah-masalah yang berkaitan dengan kemampuan 
profesional, yaitu dalam merencanakan, melaksanakan, dan 
menilai, kemajuan proses pembelajaran. Di PSBG guru-
guru dapat mendiskusikan masalah untuk meningkatkan 
mutu proses pembelajaran serta memikirkan kemungkinan 
pemecahannya berdasarkan pengalaman dan ide-ide yang 
bersumber dari guru-guru itu sendiri. Semua masalah yang 
menyangkut upaya perbaikan pembelajarab dapat dibahas 
dan dipecahkan dalam forum ini. Kegiatan-kegiatan yang 
dibahas diantaranya penyusunan program pembelajaran, 
silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, pembuatan dan 
penggunaan alat peraga, pemanfaatan sumber belajar, 
penilaian hasil belajar, penataan ruang kelas, pengelolaan 
kelas, penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar dan 
kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. 

Adapun fungsi-fungsi PSBG diantaranya adalah 
adalah sebagai berikut: (Fungsi pertemuan, PSBG 
berfungsi sebagai tempat warga gugus melaksanakan 
pertemuan-pertemuan baik rutin maupun insidental 
berkaitan dengan kegiatan profesionalnya, seperti : 
pertemuan KKG, KKKS, dan lain-lain. 
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Fungsi informasi, PSBG merupakan tempat dimana 
warga gugus dapat memperoleh informasi pendidikan dan  
pembelajaran. Berbagai informasi baik dalam bentuk nara 
sumber, materi cetak, non cetak,  maupun on-line dapat 
diperoleh atau diakses di PSGB. 

Fungsi pengembangan profesional, PSBG 
merupakan tempat dimana warga gugus dapat melakukan 
kegiatan-kegiatan  pengembangan profesional dalam 
pendidikan dan pembelajaran. Kegiatan tersebut seperti 
workshop, simulasi, diskusi, serta kegiatan lain yang 
berkaitan dengan peningkatan kreativitas  dan kemampuan 
profesinalisme.  

Fungsi produksi, PSBG kemungkinan juga 
melaksanakan fungsi produksi apabila ada di PSBG warga 
gugus dapat membuat alat bantu atau media pembelajaran 
untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah 
masing-masing. 

Pembentukan PSBG diharapkan dapat 
memfasilitasi dan mempelancar upaya peningkatan 
kemampuan kreativitas dan profesionalisme para guru, 
kepala sekolah, dalam upaya meningkatkan mutu proses 
pembelajaran bernuansa PAKEM. Sesuai dengan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan hasil 
belajar siswa dengan mendayagunakan segala sumber 
belajar yang ada berdasarkan program yang telah disusun 
dan disepakati bersama berlandaskan otonomi pengelolaan 
sekolah dari gugus. Adapun peran PSBG adalah:  

a. Sebagai sarana dan wahana pengembangan kreativitas 
dan profesionalisme guru, kepala sekolah di gugus. 

b. Memberikan fasilitas yang dapat dimanfaatkan sebagai 
wahana informasi, pengetahuan, dan keterampilan 
guru. 

c. Memotivasi guru agar kreatif dan inovatif dalam 
melaksanakan pembelajaran, sehingga mutu 
pembelajarab yang bermakna dapat tercapai. 

d. Mengembangkan kemampuan pendidik dan tenaga 
kependidikan dalam merancang dan menciptakan alat 
pembelajaran murah. 
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e. Menunjang pelatihan dan proses sinergis, untuk maju 
bersama berdasarkan mutu profesionalisme yang 
dilandasi imtaq dan iptek. 

f. Membuat proses pembelajaran menjadi mudah dan 
menyenangkan. 

Adapun ruang lingkup kinerja Pusat Sumber Belajar 
Gugus yang harus dipertanggungjwabkan yaitu : 

a. Menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dan 
kekeluargaan diantara pendidik dan tenaga 
kependidikan di gugus 

b. Pembudayakan berbagai kegiatan, yang mengacu 
terhadap peningkatan kemampuan dan sikap 
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan 
yang dilandasi pengetahuan, wawasan terhadap proses 
pembelajaran. 

c. Membantu memecahkan masalah pembelajaran yang 
dihadapi para pendidik dan tenaga kependidikan, 
anggota gugus baik yang telah dprogramkan maupun 
permasalahan yang muncul spontanitas 

d. Mengembangkan pola mekanisme pembinaan 
profesional berdasarkan program dan alat, media serta 
pendanaan yang tersedia. 

e. Memfasilitasi, serta mengelola berbagai sumber dan 
media pembelajaran yang menjadi aset gugus (PSBG), 
untuk dapat dimanfaatkan oleh setiap pendidik dan 
tenaga kependidikan dalam upaya mengembangkan 
proses pembelajaran PAKEM. 

f. Mengembangkan kerjasama, komunikasi yang baik 
antara pendidik dan tenaga kependidikan, guru dengan 
kepala sekolah, guru dengan pengawas, komite sekolah 
dengan stakeholder dengan upaya mengembangkan 
manajemen dan pengelolaan kelas dan siswa yang 
optimal. 

Inovasi dalam organisasi merupakan salah satu 
upaya dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pada 
lembaga pendidikan. Dalam mencapai tujuan tersebut 
tentunya dibutuhkan usaha dan perubahan terhadap hal 
yang baru yang bertujuan yang dimaksud. Dengan 
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demikian penting sekali suatu lembaga pendidikan secara 
umum melakukan inovasi dalam organisasi guna mencapai 
tujuan yang diharapkan, baik tujuan secara institusi 
maupun kurikuler yang ada di sebuah lembaga.  

Organisasi adalah sebagai sebuah sub system 
teknik, sub system struktural, sub system pshikososial dan 
sub system manajerial dari lingkungan yang lebih luas 
dimana ada kumpulan orang-orang berorientasi pada 
tujuan. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa 
organisasi adalah Kelompok orang yang secara bersama-
sama ingin mencapai tujuan.  

Adapun ruang lingkup dari inovasi dalam organisasi 
ini diantaranya adalah sebagai berikut; proses penerapan 
inovasi dalam organisasi yaitu Proses inovasi adalah 
serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau 
organisasi, mulai dari sadar atau tahu adanya inovasi 
sampai menerapkan (implementasi) inovasi. Ada dua 
tahapan dalam penerapan organisasi itu sendiri yaitu tahap 
permulaan dan tahan implementasi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



148 
 

BAB X 

IMPLEMENTASI INOVASI DALAM BIDANG 

KURIKULUM 

Perubahan adalah suatu bentuk yang wajar terjadi, bahkan 
para filosof berpendapat  bahwa tidak ada satupun di dunia ini 
yang abadi kecuali perubahan. Tampaknya perubahan ini 
merupakan sesuatu yang harus terjadi tetapi tidak jarang dihindari 
oleh manusia. Semua perubahan akan membawa resiko, tetapi 
strategi mempertahankan struktur suatu kurikulum tanpa 
perubahan akan membawa bencana dan malapetaka, sebab 
mengkondisikan kurikulum dalam posisi status quo menyebabkan 
pendidikan tertinggal dan generasi bangsa tersebut tidak dapat 
mengejar kemajuan yang diperoleh melalui perubahan. Dengan 
demikia n, inovasi selalu dibutuhkan, terutama dalam bidang 
pendidikan, untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak hanya 
terbatas masalah pendidikan tetapi juga masalah-masalah yang 
mempengaruhi kelancaran proses pendidikan. 

Selanjutnya Seringkali kurikulum dijadikan objek penderita, 
dalam pengertian bahwa ketidakberhasilan suatu pendidikan 
diakibatkan terlalu seringnya kurikulum tersebut berubah. Padahal, 
seharusnya dipahami bahwa kurikulum seyogyanya dinamis, harus 
berubah mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakatnya.  

Cuban, mengemukakan bahwa untuk memahami 
perubahan kurikulum perlu untuk dipahami tiga pokok pemikiran 
tentang perubahan tersebut yakni (a) rencana perubahan itu selalu 
baik, (b) harus dipisahkan antara perubahan (change) dengan 
kemantapan (stability), dan (c) apabila rencana perubahan sudah 
diadopsi maka perlu untuk dilakukan perbaikan terhadap rencana 
tersebut (improvement).156 

Pada tahun ajaran 2005/2006 setelah diberlakukannya 
kurikulum berbasis kompetensi, setahun kemudian yaitu pada 
tahun ajaran 2006/2007 di terbitkan kebijakan baru mengenai 
pemberlakuan pengorganisasian kurikulum yang dikenal dengan 
istilah KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), dengan 
batas akhir penerapan di sekolah pada tahun ajaran 2009/2010. 

                                                             
156 Cuban, (1991), 216. 
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Perkembangan terbaru saat ini adalah munculnya 
penerapan KTSP oleh lembaga penyelenggara pendidikan 
dilingkungan Dinas Pendidikan. Kehadiran KTSP tidak serta 
menjadi solusi alternatif bagi berbagai “dilema” yang menutupi 
pendidikan karena berbagai faktor. Penulis dalam hal ini 
mengidentifkasi beberapa hal yang berkaitan dengan hadirnya 
KTSP, yaitu diantaranya: 

a. KTSP muncul tidak lama setelah terbitnya kurikulum 2004, 
sehingga di lapangan menimbulkan pertanyaan apakah ini 
kurikulum baru yang merupakan revisi terhadap kurikulum 
2004. 

b. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan 
dikembangkan oleh sekolah (guru dan stakeholder lainnya), 
sementara “mereka” biasanya menerima segala sesuatu 
secara terpusat. 

c. Kesiapan data-data yang diprasyaratkan dalam KTSP belum 
sepenuhnya siap, karena dalam hal kecil guru pada 
umumnya tidak memiliki buku administrasi guru secara 
utuh. 

d. Bagaimana hubungan antara pembelajaran dengan 
menggunakan formula KTSP dengan tuntutan ujian 
nasional (UNAS)?, yang secara filosofis memang berbeda. 

e. Penyusunan dan pengembangan KTSP  melibatkan banyak 
unsur, diantaranya; guru-guru, unsur pimpinan sekolah, 
pengawas, dinas pendidikan/depag terkait, dan komite 
sekolah. Hal ini merupakan kesulitan tersendiri karena sulit 
untuk dipertemukan secara langsung. 

f. Adanya pengurangan jam pelajaran yang sangat dirasakan 
dampaknya bagi guru-guru di lembaga pendidikan swasta. 

g. Unsur standar pendukung pelaksanaan KTSP belum 
diterbitkan seluruhnya saat ini baru terbit dua standar dari 
delapan standar yang ditetapkan, yaitu SKL (santdar 
kompetensi lulusan) dan SI (standar isi). 

Terlepas dari sejumah “dilemma” yang ada sehubungan 
dengan ditetapkannya kebijakan mengenai penerapan KTSP, 
penulis dalam hal ini akan mengkaji secara khusus mengenai 
KTSP dipandang dari sudut akademik, sehingga mudah-
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mudahan akan memberikan gambaran mengenai peluang, 
harapan dan tantangan. 

 

A. Pengertian Kurikulum  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 
tentang sistem pendidikan Nasional dikatakan bahwa kurikulun 
adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan 
bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.157 

a. Secara etimlogi  
Secara etimologis kurikulum berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu Curir yang artinya pelari dan curare yang 
artinya tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari 
dunia olah raga pada zaman Romawi kuno di Yunani, 
yang mengandung pengertian suatu jaraj yang harus 
ditempuh dari garis start sampai garis finish.158 

Dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa 
diungkapakan dengan manhaj yang berarti jalan yang 
terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang 
kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan (manhaj al- 
Dirasah) dalam kamus tarbiyah adalah seperangkat 
perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh 
lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan- tujuan 
pendidikan. 

b. Secara terminologi 
Para ahli telah banyak mendefinisikan kurikulum 

diantaranya adalah sebagai berikut: 
1) Crow and crow mendefinisikan bahwa kurikulum 

adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata 
pelajaran yang disusun secara sistematis untuk 
menyelesaikan suatu program untuk memperoleh 
ijazah.159 

                                                             
157  UUD Dasar 1945. 
158  Hasan Langgulung, Manusia dan pendidikan suatu analisa psikologi pendidikan, 

(jakarta: pustaka Al-husna. 1986). 176.  
159  Crow and Crow dalam Oemar Hamalik, Pembinaan Pengembangan 

Kurikulum, (Bandung: Pustaka Martina, 1987), 2. 
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2) M. Arifin, memandang kurikulum sebagai seluruh 
bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses 
kependidikan dalam suatu sistem institusional 
pendidikan.160 

3) Zakiah Daradjat memandang kurikulum sebagai 
suatu program yang direncanakan dalam bidang 
pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai 
sejumlah tujuan- tujuan pendidikan tertentu.161 

Kalau dianalis batasan diatas ternyata kegiatan 
kurikuler tidak hanya terbatas dalam ruangan kelas saja, 
tetapi mencakup semua pengalaman belajar, karena itu 
menurut pandangan modern semua kegiatan yang 
bertujuan memberikan pengalaman belajar bagi siswa 
adalah kurikulum. 

Dengan demikian pengertian kurikulum dalam 
pandangan Modern merupakan program pendidikan yang 
disediakan oleh sekolah yang tidak hanya sebatas bidang 
study dan kegiatan belajarnya saja, akan tetapi meliputi 
segala sesuatu mempengaruhi perkembangan dan 
pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan 
pendidikan yang diharapkan sehingga dapat 
meningkatkan mutu kehidupannya yang pelaksanaannya 
bukan saja disekolah tetapi juga diluar sekolah.  

 

B. Perkembangan  Inovasi-Inovasi Kurikulum di Indonesia 

Perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan 
lahirnya berbagai inovasi pendidikan yang didalamnya terdapat 
inovasi kurikulum dan inovasi pembelajaran, yang diperkuat 
dengan berbagai kebijakan pada masa inovasi tersebut 
diterapkan. Secara spesifik makalan ini menyajikan berbagai 
inovasi kurikulum dan pembelajaran yang telah dan sedang 
dilakukan hingga saat ini.162 

                                                             
160 HM. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), Hal. 183. 
161 Zakiah Daradjat, dkk.., Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 

Hal.121. 
162 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Sebuah Panduan 

Praktis. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 20. 
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Inovasi merupakan suatu ide yang dituangkan dan 
bersifat baru, walaupun sesungguhnya tidak ada sesuatu hal 
yang baru seutuhnya tetapi merupakan penyesuaian dan 
perbaikan dari hal yang telah ada. Karakteristik suatu inovasi 
adalah; kreatif, baru, praktis, perubahan nilai, ekonomis, dan 
merupakan suatu terobosan. Dan lingkup inovasi terdiri dari 
tiga bagian yaitu inivasi struktur (SD 5 tahun), inovasi materi 
(materi teknologi informasi dan komunikasi untuk SMU tahun 
2004), dan inovasi proses (e-learning) melalui tahapan konwledge, 
persuasion, decision, implmentation, dan confirmation (Rogers)163 

Sebagai gambaran awal, berikut ini akan disajikan 
mengenai beberapa perkembangan kurikulum khususnya di 
Indonesia dimulai dari tahun 1968 hingga 2004 dan 2006 
dengan spesifikasi orientasi dari masing kurikulum-kurikulum 
tersebut, secara garis besar perkembangan tersebut disajikan 
dalam tabel 1, sebagai berikut:164 

Melihat pada isi tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa :Perubahan atau penyesuaian kurikulum tersebut  relatif 
dilakukan dalam periode  yang relatif konstan yaitu antara 8 
hingga 10 tahun,Perubahan mencakup aspek proses dan materi, 
Perkembangan terakhir menunjukkan konsentrasi pendidikan 
untuk meningkatkan mutu dan relevansinya bagi masyarakat 
dan lingkungan. 

Perkembangan terbaru dalam pendidikan dan 
kurikulum yaitu lahirnya kurikulum 2006 dengan diikuti 
populernya istilah KTSP. Persepsi masyarakat pendidikan pada 
umumnya dalam memandang KTSP sebagai model baru 
kurikulum sebagai pengganti KBK (kurikulum 2004), secara 
teoritik model pengembangan kurikulum yang sejalan dengan 
paradigma KTSP adalah model Tyler (objective model), model 
grassroot dari Hilda Taba, Model kurikulum transmisi dari 
Miller-Seller, dan lain sebagainya.Beberapa karakteristik 
pelaksanaan SBCD di Australia adalah sebagai berikut: 

                                                             
163Rogers, (1983), 164. 
164 ktsp09001.files.wordpress.com/2010/07/pertemuan3ktsp.doc/ di akses tanggal 10 

Desember 2012. 
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a. Melibatkan sekolah dan guru dalam membuat keputusan 
pengembangan dan implementasi kurikulum. 

b. Menjalin hubungan antara beberapa sekolah dalam proses 
pengembangan kurikulum. 

c. lebih berorientasi pada selective dan adaptive dari pada 
creative. 

d. Merupakan proses kontinu dan dinamis dengan 
melibatkan guru, siswa dan masyarakat. 

e. Membutuhkan dukungan dari berbagai elemen terkait. 
f. Mengubah aturan/pola guru yang tradisional (perubahan 

peran guru kearah profesionalisme). 
g. Adanya perpindahan tanggung jawab dalam pembuatan 

keputusan kurikulum daripada memutuskan hubungan 
atau jalur dengan pusat. 

Beberapa reaksi terhadap SBCD seperti ditulis Brady 
adalah: terasa berat melakukan perubahan peran guru dari 
pelaksana menjadi pengembang, lemahnya 
keahlian/kemampuan guru dan kurangnya pengalaman dan 
pengetahuan mengenai pengembangan kurikulum yang 
disediakan di sekolah, masalah usia; karena usia merefleksikan 
pengalaman mengajar, insentif; yaitu suatu upaya untuk 
memotivasi guru terlibat dalam SBCD, dan support structure; 
perlunya dukungan sekolah secara hirarkikal. 

C. Pengertian Kurikulum Satuan pendidikan (KTSP) 

KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan 
kurikulum yang diletakan pada posisi yang paling dekat dengan 
pembelajaran yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP 
merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang 
memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan 
pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses 
belajar mengajar di sekolah.165 Otonomi diberikan agar setiap 
satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam 
mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan 

                                                             
165 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan …, 21.  
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mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih 
tanggap terhadap kebutuhan setempat.166 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 
dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 
sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya 
masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Sekolah 
dan Komite Sekolah, atau Madrasah dan Komite Madrasah 
mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan 
silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar 
kompetensi kelulusan 

KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan agar 
lebih familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan 
diharapkan memiliki tanggung jawab yang 
memadai.Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan 
merupakaqn keharusan agar sistem pendidikan nasional 
tersebut selalu relevan dan kompetitive. Hal tersebut juga 
sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 
35 dan 36 yang menekankan perlunya peningkatan standar 
nasional pendidikan sebagai acuan kurikulum secara berencana 
dan berkala dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan 
nasional. 

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, 
dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan 
yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan 
memperhatikan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Pasal 36. 

 

D. Landasan dan Prinsip Pengembangan KTSP 

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dilandasi 
oleh UU dan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut:167 

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 

b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan 

                                                             
166 Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan …, 61.  
167http://budi.student.fkip.uns.ac.id/category/kbk-dan-ktsp di akses tanggal 10 

Desember 2012. 

http://budi.student.fkip.uns.ac.id/category/kbk-dan-ktsp
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c. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar Isi 

d. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang standar 
kompetensi kelulusan 

e. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan 
Permendiknas No. 22 dan No. 23 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang 
pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah 
dan komite sekolah dengan berpedoman pada Standar 
Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) serta panduan 
penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar 
Nasional Pendidikan (BSNP), dengan memperhatikan prinsip-
prinsip sebagai berikut:168 

 
a. Berpusat pada potensi, perkembangan, serta 

kebutuhan peserta didik dan lingkungannya 
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip 

bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk 
mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan 
tersebut pengembangan kompetensi peserta didik 
disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, 
dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. 
Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran 
berpusat pada peserta didik. 

 
b. Beragam dan terpadu 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan 
keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, 
jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak 
diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, 
adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan jender. Kurikulum 
meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, 

                                                             
168 ktsp09001.files.wordpress.com/2010/07/pertemuan3ktsp.doc/ di akses 

tanggal 10 Desember 2012. 
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muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta 
disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang 
bermakna dan tepat antarsubstansi. 

 
c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni 
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran 

bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang 
berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan 
isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta 
didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

 
d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan 

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan 
melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk 
menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup 
dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan 
kurikulum harus mempertimbangkan dan memperhatikan 
pengembangan integritas pribadi, kecerdasan spiritual, 
keterampilan berpikir (thingking skill), kreatifitas sosial, 
kemampuan akademik, dan keterampilan vokasional. 

 
e. Menyeluruh dan berkesinambungan 

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan 
dimensi kompetensi, bidang kajian kurikulum dan mata 
pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara 
berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan. 

 
f. Belajar sepanjang hayat 

Kurikulum diarahkan kepada proses 
pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta 
didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum 
mencerminkanketerkaitan antara unsur-unsur pendidikan 
formal, non formal, dan informal dengan memperhatikan 
kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang 
serta arah pengembangan manusia seutuhnya. 
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g. Seimbang antar kepentingan nasional dan 
kepentingan daerah. 

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan 
kepentingan global, nasional, dan lokal untuk membangun 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Kepentingan global, nasional, dan lokal harus saling 
mengisi dan memberdayakan sejalan dengan 
perkembangan era globalisasi dengan tetap berpegang pada 
motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

 

E. Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk 
memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui 
pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan 
dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan 
keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. 
Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah : 

a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan 
inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, 
mengelola dan memberdayakan sumber daya yang 
tersedia. 

b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat 
dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan 
keputusan bersama. 

c. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan 
pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan 
dicapai.169 

 

F. Komponen-Komponen Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) 

Komponen-komponen yang terdapat dalam kurikulum 
tingkat satuan pendidikan (KTSP) terdiri dari sebagai berikut 
: 170 

                                                             
169 Mulyasa, E. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan …,  22 . 
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a.  Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan 
Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan 

dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan 
umum pendidikan berikut. 
1)  Tujuan pendidikan dasar adalah meletakan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 
serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 
pendidikan lebih lanjut. 

2)   Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan 
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 
serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 
pendidikan lebih lanjut. 

3)   Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah 
meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 
akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri 
dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan 
kejuruannya. 

b. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan 
mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik 
dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan 
kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap satuan 
pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus 
dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang 
tercantum dalam struktur kurikulum 

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang 
pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI 
meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut : 

            1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. 
            2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian. 
            3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknlogi. 
            4) Kelompok mata pelajaran estetika. 

                                                                                                                                          
170 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Panduan Penyusunan Tingkat 

Satuanh Pendidikan. 2006. 



159 
 

            5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan 
kesehatan. 

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan 
melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran 
sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 pasal 7. 
Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang 
keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar 
bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu 
materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri 
termasuk ke dalam isi kurikulum 

c.   Kalender Pendidikan 
Kurikulum tingkat satuan pendidikan pada setiap 

jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti 
kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran. Kelender 
pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan 
pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang 
mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif 
belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. 
Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan 
disusun oleh masing-masing satuan pendidikan 
berdasarkan alokasi waktu pada dokumen standar isi 
dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah. 

G. Aspek-Aspek Inovatif yang Terkandung Dalam KTSP 

KTSP yang mulai diberlakukan secara nasional pada 
tahun 2006 jelas berbeda dengan kurikulum sebelumnya. 
Perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa KTSP 
merupakan produk dari penjabaran Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang bernafaskan 
Undang-undang Otonomi Daerah. Dua hal penting yang 
membedakan KTSP dengan kurikulum sebelumnya (sebagai 
dampak dari UU Otonomi Daerah) adalah (a) diberlakukannya 
kurikulum yang berdiversifikasi, dan (b) adanya standardisasi 
pendidikan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah 
negara yang heterogen, baik dilihat dari aspek geografisnya 
maupun latar belakang sosial budayanya. Heterogenitas ini 
membawa dampak bahwa terdapat perbedaan yang cukup 
bermakna antara daerah dan pusat. Dengan diberlakukannya 
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Undang-undang Otonomi Daerah maka setiap daerah 
mempunyai wewenang untuk mengatur urusan dalam 
negerinya. Dengan demikian, pada aspek pendidikan terjadi hal 
yang sama. Jika pada masa berlakunya sentralisasi saja sudah 
menyebabkan adanya perbedaan yang bermakna antara pusat 
dengan daerah, maka dapat dibayangkan apa yang akan terjadi 
dengan sistem pendidikan yang desentralisasi.171 

Untuk mengatasi perbedaan tersebut, maka kurikulum 
dikembangkan dengan mengacu kepada standar nasional, 
artinya meskipun tiap daerah bahkan tiap sekolah diberi 
kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan 
kemampuan masing-masing, tetapi tetap harus mengacu pada 
standar minimal yang sifatnya nasional. Dengan demikian 
diharapkan bahwa kurikulum yang dikembangkan (KTSP) 
dapat mengadopsi kebutuhan daerah tetapi tidak melupakan 
aspek mutu/kualitas pendidikan secara nasional.   

  

H. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  

Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP) dapat dilakukan melalui pengembangan 
komponen-komponen kurikulum, di antaranya: 

a. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan 
Visi, dan Misi Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan 

harus berorientasi ke depan, dikembangkan bersama oleh 
seluruh warga sekolah, merupakan perpaduan antara 
langkah strategis dan sesuatu yang dicita-citakan, 
dinyatakan dalam kalimat yang padat bermakna, dapat 
dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator 
keberhasilannya, berbasis nilai, dan membumi 
(kontekstual).  

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar 
adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 
kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

                                                             
171http://hanckey.pbworks.com/w/page/16454795/Inovasi%20Pendidikan/

diakses 10/10/2020. 

http://hanckey.pbworks.com/w/page/16454795/Inovasi%20Pendidikan/diakses
http://hanckey.pbworks.com/w/page/16454795/Inovasi%20Pendidikan/diakses
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Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan 
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 
pendidikan lebih lanjut. Dan khususnya tujuan 
pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan 
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 
pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

b. Struktur dan Muatan KTSP 
Struktur dan Muatan KTSP pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah seperti tertuang dalam SI meliputi 
lima kelompok mata pelajaran, yaitu; kelompok mata 
pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata 
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok 
mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, 
kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata 
pelajaranjasmani, oleh raga dan kesehatan.Keluasan dan 
kedalaman pada setiap kelompok mata pelajaran sebagai 
beban belajar bagi setiap pesera didik pada satuan 
pendidikan. 

 

I. Peluang Dan Tantangan Yang Diberikan Oleh KTSP 

KTSP memberikan peluang munculnya diversifikasi 
sekolah, sebab kurikulum yang dikembangkan dalam KTSP 
sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, hanya berisikan 
standar kompetensi/kompetensi dasar yang merupakan standar 
nasional; sedangkan pengembangan selanjutnya sangat 
ditentukan oleh kebutuhan/karakteristik sekolah atau 
masyarakat yang berada di sekitar sekolah. Peluang ini dapat 
diterjemahkan sebagai tantangan bagi pihak sekolah 
(penyelenggara pendidikan) dalam rangka mempercepat 
pembangunan bangsa. Apakah sekolah sebagai penyelenggara 
pendidikan akan jalan ditempat, “menunggu perintah 
dari  atas” sebagaimana yang selama ini dikondisikan, atau 
pihak sekolah mengadopsi peluang itu dengan tujuan untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan bangsanya. Diversifikasi ini 
memungkinkan dikembangkannya sistem persekolahan yang 
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berdaya saing tinggi, sebab pihak sekolah diberi kewenangan 
penuh untuk mengembangkan kurikulumnya sebaik dan semaju 
mungkin tetapi juga melihat pada kebutuhan dan kemampuan 
pihak penyelenggara pendidikan (sekolah). Dengan adanya 
kemungkinan diverisifikasi ini maka penyelenggara pendidikan 
tidak lagi harus seragam, sehingga diharapkan percepatan 
pembangunan bangsa dapat dicapai.  

Kemungkinan Permasalahan dalam Proses 
Implementasinya, Penerapan KTSP telah berjalan tiga tahun, 
dan sampai saat ini tampaknya apa yang dilaksanakan di 
lapangan masih belum memenuhi tuntutan kurikulum tersebut. 
Tidak sedikit pengamat pendidikan yang mempertanyakan apa 
perbedaan antara KTSP dengan kurikulum sebelumnya, 
sementara di kalangan guru masih terjadi perbedaan pendapat 
di dalam menafsirkan tuntutan kurikulum. Guru kembali 
menggunakan kebiasaan mengajar seperti sebelumnya. Di lain 
pihak para guru merasa bahwa SK/KD  tidak memberi arah 
dan tuntunan yang jelas (dan detail) sehingga mereka cenderung 
mencari “contoh silabus/RPP” yang sudah jadi dan meniru nya 
menjadi silabus/RPP yang akan digunakannya dalam 
pembelajarannya.172Hal-hal yang terjadi seperti dikemukakan di 
atas dapat diidentifikasi : 

a.   Sudah terlalu lamanya guru menggunakan gaya mengajar 
yang mengacu kepada posisi guru sebagai user kurikulum 
(segala sesuatu telah ditetapkan dari atas sehingga guru tinggal 
melaksanakannya), dan terdapat kecenderungan untuk 
mempertahankan gaya tersebut (status quo), sedangkan 
KTSP mensyaratkan guru untuk menjadi curriculum 
developer. 

b.   Kurangnya proses sosialisasi KTSP yang pada awal 
berlakunya kurikulum tersebut hanya dilakukan one-shot 
training. Bagaimana guru dapat memahami isi dan 
tuntutan kurikulum dengan baik jika pengenalan 
dilakukan hanya dalam waktu terbatas. 

                                                             
172http://hanckey.pbworks.com/w/page/16454795/Inovasi%20Pendidikan/

diakses 10 Desember 2012. 

http://hanckey.pbworks.com/w/page/16454795/Inovasi%20Pendidikan/diakses
http://hanckey.pbworks.com/w/page/16454795/Inovasi%20Pendidikan/diakses
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Kurangnya pemahaman guru terhadap orientasi 
kurikulum. Dalam hal ini orientasi kurikulum (yang merupakan 
salah satu dari landasan kurikulum) merupakan dasar 
dikembangkannya bentuk kurikulum, sehingga memahami 
orientasi kurikulum akan memudahkan untuk memahami 
kurikulum secara keseluruhan. Sebagai contoh KTSP pada 
posisi pencapaian tujuan kurikuler berkiblat pada orientasi 
Transaction yang artinya siswa sebagai pusat sebab orientasi ini 
menganggap siswa memiliki kemampuan berinteraksi dengan 
lingkungan dan proses ditekankan pada proses173  dan 
pengembangan aktivitas siswa merupakan tujuan antara dalam 
rangka mencapai tujuan kurikuler.  Dengan demikian apabila 
guru tidak memahami orientasi kurikulum yang tersirat dalam 
KTSP, maka kemungkinan yang terjadi adalah guru 
memberikan sejumlah informasi (faktual) kepada siswa, dan 
pada akhirnya siswa hanya tinggal menghafal fakta-fakta yang 
telah diberikan oleh guru tersebut (pembelajaran satu arah dan 
siswa pasif - cenderung rote learning).  

Tampaknya kelemahan dalam proses implementasi 
KTSP lebih cenderung kepada kurangnya pemahaman guru 
terhadap apa yang menjadi tuntutan kurikulum tersebut. Dalam 
hal ini masalah implementasi tersebut lebih banyak berada pada 
posisi kekurangan yang ada pada guru sebagai pengembang 
kurikulum. 

KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan 
kurikulum yang diletakan pada posisi yang paling dekat dengan 
pembelajaran yakni sekolah dan satuan pendidikan. KTSP 
merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum, yang 
memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan 
pelibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses 
belajar mengajar di sekolah. 

Perbedaan mendasar dari kurikulum 2004 dengan 
KTSP adalah khususnya dalam penyusunan dan pengembangan 
indikator pencapaian kompetensi ditentukan oleh satuan 
pendidikan dalam hal ini guru dengan mengacu pada Standar 
Isi yang ditetapkan secara nasional. Secara umum konten dan 

                                                             
173 Seller & Miller, (1985),  62-67.  
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system kompetensi pada kurikulum 2004 masih digunakan pada 
kurikulum 2006 atau KTSP, oleh karena itu penguasaan kedua 
kurikulum tersebut saling berkaitan erat. 

KTSP memberikan peluang munculnya diversifikasi 
sekolah, sebab kurikulum yang dikembangkan dalam KTSP 
sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, hanya berisikan 
standar kompetensi/kompetensi dasar yang merupakan standar 
nasional; sedangkan pengembangan selanjutnya sangat 
ditentukan oleh kebutuhan/karakteristik sekolah atau 
masyarakat yang berada di sekitar sekolah. Peluang ini dapat 
diterjemahkan sebagai tantangan bagi pihak sekolah 
(penyelenggara pendidikan) dalam rangka mempercepat 
pembangunan bangsa. Apakah sekolah sebagai penyelenggara 
pendidikan akan jalan ditempat, “menunggu perintah 
dari  atas” sebagaimana yang selama ini dikondisikan, atau 
pihak sekolah mengadopsi peluang itu dengan tujuan untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan bangsanya. 
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BAB XI 

REKONSTRUKSI METODE PEMBELAJARAN 

ABAD XXI  

 
Terbitnya undang-undang  No 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa,Pendidikan adalah usaha 
sadar dan terencana untuk mewujutkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta  didik secara  aktif  mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual, keagamaan, 
pengendalian diri,kepribdian, kecerdasan,akhlak  mulia serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan 
Negara.Adanya penyempurnaan kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) khususnya maka perlu ada perubahan 
paradigma baru (Pola fakir) guru baik kemampuan menejemen 
maupun profesioanlitas agar mampu menjadi fasilitator dan mitra 
belajar bagi para peserta didiknya.Paradigma sebagai 
aliran,falsafah,atau pola pemikiran dalam mendidik sangatlah 
penting.pada masa ini paradigma belajar berpotensi untuk 
mengubah paradigma pendidikan menuju ke paradigma 
belajar.tetapi sebelum paradigma  ini di terapkan ,ada dua 
paradigma terdahulu yang tetap ada yaitu paradigma mengajar dan 
paradigma pembelajaran.paradigma mengajar merupakan 
paradigm tertua yang menjadikan guru sebagai tokoh sentral 
dalam proses belajar mengajar (PBM) dalam hal ini keberhasilan 
peserta didik bertumpu pada kehadiran pengajar.paradigma 
mengajar menyebabkan sikap ketergantungan peserta didik atas 
kehadiran pengajar.peserta didik dapat belajar karena adanya peran 
pengajar yang dominan.acuan kegiatan belajar mengajar di kelas 
adalah profesi mengajar.karena informasi atau materi ajar adalah 
penjelasan pengajar.seiring dengan kemajuan zaman dan tehnologi 
paradigma mengajar mulai berlahan-lahan di tinggalkan dengan 
bebagai alasan.174 

Pergeseran dan peralihan paradigma diatas bersifat evolusi 
menurut Prawiradilaga dalam modul “Pembaruan 

                                                             
174.Dewi Salma Prawiradilaga,Prinsip Desain pembelajaran 

(Jakarta:Kencana,2007),4. 
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Pembelajaran”(Fakultas keguruan Ilmu Pendidikan (Universitas 
Terbuka, 2006) menyebutkan peralihan paradigm mengajar ke 
para digma pembelajaran,paradigm ini mengembangkan 
pengertian bawa dalam kegiatan belajar mengajar KBM) peserta 
didik yang menjadi focus perhatian (learner centered) pengajaran 
hanyalah salah satu factor eksternal pembelajaran.175 

Sebelum melaksanakan kegian belajar –mengajar  seorang 
guru,dosen,dan widiaswara di tuntut terlebih dahulu harus 
mempersiapkan  strategi yang  akan di pergunakan  Strategi 
merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan  dan 
keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan 
strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities 
designed to achieves a particular educational goal (J. R. David, 1976).  

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai 
perencanaan,metode yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 
didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi 
pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) 
termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber 
daya yang  atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk 
mencapai tujuan  tertenu. Dalam hal ini adalah tujuan 
pembelajaran.Pada mulanya istilah strategi banyak dipergunakan 
dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan 
seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. 
Sekarang, istilah strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang 
dan kegiatan yang bertujuan memperoleh kesuksesan atau 
keberhasilan dalam mencapai tujuan. Misalnya seorang manajer 
atau pimpinan perusahaan yang menginginkan keuntungan dan 
kesuksesan yang besar akan menerapkan suatu strategi dalam 
mencapai tujuannya itu, seorang pelatih tim basket akan 
menentukan strategi yang dianggap tepat untuk dapat 
memenangkan suatu pertandingan. Begitu juga seorang guru yang 
mengharapkan hasil baik dalam proses pembelajaran juga akan 
menerapkan suatu strategi agar hasil belajar siswanya 
mendapatkan prestasi yang terbaik.Strategi pembelajaran adalah 
suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa 
agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.  

                                                             
175 .Ibid,4 
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Dengan demikian dari paparan singkat diatas sesungguhnya 
banyak hal yang harus di kuasi oleh seorang pengajar agar dapat 
mencapai hasil pembelajaran  yang maksimal diantaranya adalah 
metode.Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan  
rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang 
telah disusun secara optimal. Metode digunakan untuk 
merealisasikan strategi yang telah di tetapkan. Strategi menunjuk 
pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu,sedangkan 
metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan 
strategi. Dengan demikian suatu strategi dapat dilaksanakan 
dengan berbagai metode.176 

 

A. Pengertian Rekonstruki Metode Pembelajaaran 

Istilah rekonstruksi dalam kamus bahasa inggris berasal 
dari kata “construction”berarti membangun,atau menyusun. 
sedangkan reconstruction memiliki arti membangun kembali 
atau menyusun kembali,177.  

Menurut . Piaget dengan Teori Konstruktivismenya 
menyatakan Bahwa belajar adalah proses membangun 
pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Belajar 
bukan proses teknologisasi (robot) bagi siswa melainkan proses 
membangun penghayatan terhadap suatu materi yang 
disampaikan. Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat terlibat 
langsung dalam melakukan kegiatan, aktif dalam berpikir. Siswa 
lebih diutamakan untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuan 
mereka melalui asimilasi dan akomodasi dan guru hanya sebagai 
fasilitator atau moderator.Adapun metode secara etimologis, 
berasal dari kata 'met' dan 'hodes' yang berarti melalui. Menurut  
istilah metode adalah jalan atau cara yang harus ditempuh 
untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga 2 hal penting yang 
terdapat dalam sebuah metode adalah : cara melakukan sesuatu 
dan rencana dalam pelaksanaan.178 

                                                             
176 Direktorat Tenaga PendidikanPeningkatan Mutu Pendidikan Tenaga 

Kependidikan(Jakarta:Departmen Pendidikan Nasional2008),10. 
177 .wojo wasito Kamus Lengkap Bahasa Inggris ,(Bandung:Hasta 1980),31 
178http://carapedia.com/pengertian_definisi_pembelajaran_menurut_para_a

hli di akses 07/05/2012 

http://carapedia.com/pengertian_definisi_pembelajaran_menurut_para_ahli
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Definisi lain menyebutkan Metodemerupakan upaya 
untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 
dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 
secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi 
yang telah di tetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah 
perencanaan untuk mencapai sesuatu,sedangkan metode adalah 
cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. 
Dengan demikian suatu strategi dapat dilaksanakan dengan 
berbagai metode.179 

Menurut Wina Senjaya (2008). metode adalah “a way in 
achieving something yaitu diartikan sebagai cara yang digunakan 
untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun 
dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang 
dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi 
pembelajaran, diantaranya: (1) ceramah; (2) demonstrasi; (3) 
diskusi; (4) simulasi,dan sebagainya.180 

Sedangkan Pembelajaran atau pengajaran pada dasarnya 
merupakan kegiatan guru atau dosen menciptakan sitwasi agar 
siswa atau mahasiswa belajar.tujuan utama dari pembelajaran 
agar siswa atau mahasiswa belajar.181 

Dari pengertian di atas dapat di tarik pengertian bahwa 
yang di maksudkan dengan  rekonstruksi metode pembelajaran 
adalah usaha untuk membangun atau menyusun kembali cara 
untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang sudah 
disusun dalam kegiatan yang nyata agar tujuan yang telah 
disusun bisa tercapai secara optimal.dimana siswa diharapkan 
dapat terlibat langsung dalam melakukan kegiatan, aktif dalam 
berpikir. Siswa dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuan 
mereka melalui asimilasi dan akomodasi dan guru hanya sebagai 
fasilitator atau moderator. 

                                                             
179 Hamalik, Oemar.. Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar.(Bandung: 

Tarsito1990),43. 
180 Wina SenjayaStrategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan. 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group. . 2008),24. 
181 . Tim pengembang Ilmu pendidikan(fakultas Ilmu Pendidikan) Universitas 

pendidikan Indoesia,Ilmu dan Aplikasi pendidikan,(Jakarta:PT.Imperial Bhakti Utama ),1. 
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Belajar dan mengajar merupakan dua hal yang tidak bisa 
terpisahkan ibarat sebuah mata uang yang bermata 
dua.bagaimanapun baiknya guru atau dosen mengajar,apabila 
tidak terjadi proses belajar pada siswa/mahasiswa maka 
pengajarannya tidak baik dan di anggap tidak berhasil 
sebaliknya apabila cara atau metode yang di gunakan guru atau 
dosen sangat sederhana,tetapi dapat mendorong  para 
siswa/atau mahasiswa belajar maka pengajaran itu di anggap 
cukup berhasil.melalui proses belajar tersebut terjadi perubahan 
,perkembangan ,kemajuan,baik dalam asfek-asfek fisik,intelek 
sosial-emosional maupun sikap dan nilai.makin besar atau 
makin tinggi perubahan atau perkembangan itu di peroleh oleh 
siswa maka makin baik pula proses belajar yang akan di 
hasilkan.proses belajar mengajar di sisni adalah dalam rangka 
pendidikan,dan di dalam pendidikan semua aktivitas dan 
perubahan atau perkembangan mengarah kepada yang 
baik,perkembangan kearah yang tidak baik bukanlah 
pendidikan.182 

Mengajar atau membelajarkan bukanlah pekerjaan yang 
mudah. Kegiatan mengajar membutuhkan kesungguhan, 
semangat, pengetahuan, keterampilan, dan seni mengajar yang 
sama sekali berbeda dengan keterampilan yang lain. Berbeda 
dengan membuat kursi,atau berternak ayam,kayu sebagai bahan 
kursi dan ayam memiliki sejumlah sifat akan tetapi sederhana 
dan statis mudah untuk di pahami.berbeda dengan 
membelajarkan siswa/mahasiswa mereka adalah manusia yang 
memiliki karekteristik yang berbeda-beda satu sama lainnya. 

 

B. Dasar-dasar pemilihan Model atau Metode Pembelajaran 

Agar tercipta suasana pembelajaran yang efektif perlu di 
gunakan pendekatan,model atau metode pembelajaran yang 
tepat.pemilihan pendekatan,model atau metode 
mengajar/pembelajaran hendaknya di dasarkan atas dasar 
pertimbangan anatara lain: 

                                                             
182 .Ibid.125 
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a. Tujuan pembelajaran yang ingin di capai,tujuan akan 
memberikan arah terhadap semua kegiatan dan bahan yang 
di sajikan.tujuan di sini meliputi asfek kognetif,afektif atau 
fisikomotor. 

b. Karekteristik mata pelajaran.dimana tiap bidang ilmu dan 
profesi memiliki karekteristik yang berbeda satu saama 
lainnya.bidang pelajaran umum akan berbeda dengan 
bidang pelajaran agama dan seterusnya. 

c.  Kemampuan siswa/i.yang merupakan subyek  atau pelaku 
dalam pembelajaran.pembelajaran di arahkan agar siswa 
belajar.melalui kegiatan belajar ini potensi-
potensi,kecakapan dan karekteristik siswa dapat di 
kembangkan. 

d. Kemampuan guru atau dosen,meskipun guru atau seorang 
dosen seharusnya seorang pendidik profesional,tetapi 
dalam kenyataannya kemampuan profesionalnya masih 
terbatas.terbatas karena latar belakang 
pendidikan,pengalaman pembinaan yang belum 
intensif.atau karena hal-hal yang besifat internal.183 

Dengan demikian metode yang kita pergunakan tidak 
terlepas dari bentuk dan muatan materi dalam pokok bahasan 
yang disampaikan kepada siswa. Dalam pengelolaan 
pembelajaran terdapat beberapa prinsip yang harus diketahui di 
antaranya: 

a.  Interaktif. Proses pembelajaran merupakan proses interaksi 
baik antara guru dan siswa, siswa dengan siswa atau antara 
siswa dengan lingkungannya. Melalui proses interaksi 
memungkinkan kemampuan siswa akan berkembang baik 
mental maupun intelektual. 

b. Inspiratif.Proses pembelajaran merupakan proses yang 
inspiratif, yang memungkinkan siswa untuk mencoba dan 
melakukan sesuatu. Biarkan siswa berbuat dan berpikir 
sesuai dengan inspirasinya sndiri, sebab pengetahuan pada 
dasarnya bersifat subjektif yang bisa dimaknai oleh setiap 
subjek belajar. 
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c. Menyenangkan.Proses pembelajaran merupakan proses 
yang menyenangkan. Proses pembelajaran menyenangkan 
dapat dilakukan dengan menata ruangan yang apik dan 
menarik dan pengelolaan pembelajaran yang hidup dan 
bervariasi, yakni dengan menggunakan pola dan model 
pembelajaran, media dan sumber-sumber belajar yang 
relevan. 

d. Menantang.Proses pembelajaran merupakan proses yang 
menantang siswa untuk mengembangkan kemampuan 
berpikir, yakni merangsang kerja otak secara maksimal. 
Kemampuan itu dapat ditumbuhkan dengan cara 
mengembangkan rasa ingin tahu siswa melalui kegiatan 
mencobaoba, berpikir intuitif atau bereksplorasi. 

e. Motivasi.Motivasi merupakan aspek yang sangat penting 
untuk membelajarkan siswa. Motivasi dapat diartikan 
sebagai dorongan yang memungkinkan siswa untuk 
bertindak dan melakukan sesuatu. Seorang guru harus 
dapat menunjukkan pentingnya pengalaman dan materi 
belajar bagi kehidupan siswa, dengan demikian siswa akan 
belajar bukan hanya sekadar untuk memperoleh nilai atau 
pujian akan tetapi didorong oleh keinginan untuk 
memenuhi kebutuhannya. Alokasi Waktu dan Sarana 
Penunjang Waktu yang tersedia dalam pemberian materi 
pelajaran satu jam pelajaran 45 menit, maka metode yang 
dipergunakan telah dirancang sebelumnya, termasuk di 
dalamnya perangkat penunjang pembelajaran, perangkat 
pembelajaran itu dapat dipergunakan oleh guru secara 
berulang-ulang, seperti transparan, chart, video 
pembelajaran, film, dan sebagainya.184 

C. Macam-Macam Metode Pembelajaran dan Ciri-cirinya 

Di era modern seperti saat ini, banyak  tenaga  pendidik 
yang meyakini bahwa pembelajaran yang bersifat kontekstual 
lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran 
tradisional.Karakteristik model pembelajaran kontekstual 
sangat transparan. Sistem pembelajaran kontekstual 
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mengembangkan metode di mana siswa secara aktif terlibat 
dalam proses pembelajaran sehingga terjadi feed back antara 
pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran kontekstual 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dari teman 
melalui kerja kelompok, diskusi, saling mengoreksi. Biasanya 
pembelajaran kontekstual selalau berusaha mengaplikasikan apa 
yang telah didapatkan dalam proses pembelajaran ke dalam 
kehidupan nyata mengingat perilaku manusia dibangun dari 
kesadaran diri setiap pribadi masing-masing. 

Di lain pihak, model pembelajaran tradisional masih 
menjadi idola bagi pendidik yang berada di desa ataupun daerah 
terpencil. Kemungkinan, pendidik melakukan hal tersebut 
dikarenakan minimnya fasilitas yang dapat digunakan dan 
minimnya informasi tekhnologi yang dipeeroleh dari  sekolah 
mengingat letaknya yang  terpencil. Meskipun demikian, model 
pembelajaran tradisional memiliki beberapa ciri khas. 
Pembelajaran tradisional cenderung menjadikan peserta didik 
sebagai penerima informasi. Gaya belajar siswa juga individual 
bukan bersifat kelompok karena siswa hanya di posisikan 
sebagai penerima informasi. Metode pembelajaran  tradisional 
hanya cocok terhadap pembelajaran yang bersifat teoritis tidak 
pada tataran praktis. 

Pembelajaran kontekstual memiliki perbedaan dengan 
pembelajaran konvensional, tekanan perbedaannya yaitu 
pembelajaran kontekstual lebih bersifat student centered  (berpusat 
kepada peserta didik) dengan proses pembelajarannya 
berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan peserta didik 
belajar dan mengalami. Sedangkan pembelajaran konvensional 
lebih cenderung teacher centered (berpusat kepada pendidik), yang 
dalam proses pembelajarannya siswa lebih banyak menerima 
informasi bersifat abstrak dan teoritis. Pada dasarnya semua 
kembali pada pendidik.Apakah akan menerapkan metode 
kontekstual ataupun metode tradisional. Semoga pendidik 
dapat memilih yang terbaik sehingga pendidikan yang di negeri 
ini menjadi maju.185 
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Salah satu contoh metode pembelajaran tradisional 
adalah pembelajaran dengan menggunakan metode 
Sorogan.Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 
pengertian metode sorogan beberapa peneliti menjelaskan 
diantaranya : Menurut Zamakhsyari Dhofier metode sorogan 
adalah “sistem pengajian yang disampaikan kepada murid-
murid secara individual”.186.Dalam buku sejarah pendididkan 
Islam  dijelaskan, metode sorogan adalah “metode yang santrinya 
cukup men-sorog-kan (mengajukan) sebuah kitab kepada kyai untuk 
dibacakan di hadapannya.187 

Dari pengertian-pengertian tentang metode sorogan di 
atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode sorogan adalah : 
Cara penyampaian bahan pelajaran dimana kyai atau ustazd 
mengajar santri seorang demi seorang secara  bergilir dan 
bergantian, santri membawa kitab sendiri-sendiri. Mula-mula kyai 
mebacakan kitab yang diajarkan kemudian menterjemahkan 
kata demi kata serta menerangkan maksudnya, setelah itu santri 
disuruh membaca dan mengulangi seperti apa yang tela 
dilakukan kyai, sehingga setiap santri menguasainya. 

 Metode sorogan yang biasa disebut dengan  pengajaran 
individual ini memberikan kebebasan kepada para santri (siswa) 
sekaligus, untuk mengikuti pelajaran menurut prakarsa dan 
perhitungan sendiri, menentukan bidang dan tingkat kesukaran 
buku pelajaranya sendiri serta mengatur intensitas belajar 
menurut kemampuan menyerap dan memotifasinya 
sendiri.Dalam pengajaran yang memakai metode sorogan ini 
kadang ada pengulangan pelajaran ataupun pertayaan yang 
dilakukan oleh kedua pihak dan setiap pelajaran biasanya 
dimulai dengan bab baru. Semua pelajaran ini diberikan oleh 
kyai atau pembantunya yang disebut badal    (pengganti) atau 
qori’ (pembaca) yang terdiri dari santri senior. Kenaikan kitab 
ditandai dengan bergantinya kitab yang dipelajari. Sedangkan 
evaluasi dilakukan sendiri oleh santri yang bersangkutan, 

                                                             
186 Zamachsari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, ( 

Jakarta, LP3ES.1983), h.28 
187 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta:Raja Grafindo 

Persada 1995), h 26. 
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apakah ia cukup menguasai bahan yang telah dipelajari dan 
mampu mengikuti pengajian kitab berikutnya. 

Dalam mengikuti pelajaran santri mempuyai kebebasan 
penuh baik dalam kehadiran, pemilihan pelajaran, tingkat 
pelajaran, dan sikapnya dalam mengikuti pelajaran. Tentang hal 
ini Abdurrahman Wahid juga mengemukakan hepotesa bahwa : 
“sistem pendidikan di pesantren pun memiliki watak mandiri 
seperti itu, bila dilihat secara keseluruhan. Bermula dari 
pengajaran sorogan”.188 

Adapun pembelajaran di Abad ke-21 atau sering di 
sebut dengan abad moderen seperti sekarang ini hendaknya 
pembelajaran dapat di sesuaikan dengan kemajuan dan tuntutan 
zaman. Salah satu metode pembelajaran yang mungkin dapat 
dilakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa 
(student centred). Sebagaimana yang telah di sebutkan di 
atas.Pembelajaran yang berpusat pada siswa berbeda dengan 
pola pembelajaran tradisional yaitu pembelajaran yang berpusat 
pada guru (teacher centered). Sebagaimana contohnya Pada 
awalnya pendidikan Islam  tampak sangat tradisional yang 
berbentuk halaqoh-halaqoh. apalagi bila meruntut ke belakang 
mulai dari zaman Nabi S.A.W diawali dengan pelaksanaan 
pendidikan di rumah (informal), kuttab (lembaga pendidikan 
yang di dirikan dekat masjid, tempat untuk belajar membaca 
dan menulis Al-Quran), kemudian pendidikan di masjid dengan 
membentuk halaqoh-halaqoh (lingkaran kecil, saling berkumpul 
dan transfer ilmu), sallon (sanggar-sanggar seni ; kemudian 
berkembang menjadi tepat tukar menukar keilmuan, transfer 
pengetahuan), dari masjid berubah menjadi madrasah .189 

 
a. Ciri-ciri Metode Pembelajaran Tradisional  

Ciri-ciri yang sangat menonjol dalam pendidikan 
dan pembelajaran tradisional antara lain adalah lebih 
betumpu perhatiannya terhadap ilmu-ilmu keagamaan 
semata dengan mengabaikan ilmu-ilmu modern,sedangkan 
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sistem pendidikan modern lebih  menitik beratkan kepada 
ilmu-ilmu modern dengan mengabaikan Ilmu-ilmu 
keagamaan.sedangkan di lihat dari segi Metode Mengajaran 
atau pembelajaran yang biasa di pergunakan adalah metode 
ceramah. Metode ini paling dominan digunakan dengan 
diselingi dengan metode imla’, mencatat. Dominannya 
metode ini disebabkan oleh beberapa hal, pertama 
perkembangan pendidikan belum semodern sekarang, 
kedua sarana prasarana masih sangat sederhana, ketiga saat 
itu metode ini sangat effektif dan efesien, keempat tidak 
memerlukan waktu untuk persiapan mengajar tergantung 
kelihaian guru. 

Metode ceramah adalah dengan cara penyampaian 
informasi berupa ilmu pengetahuan melalui penuturan 
secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Banyak 
sekali di dalam Al-Qur’an yang mengemukakan hal ini, 
diantaranya dalam surat An-Nahl 64 :  

تَا ََ ِلتُبَي َِن لَُهُم الَِّذي اْختَلَفُوا فِيِه َوُهدًى َوَرْحَمةً ِلقَْوٍم يُْؤِمنُونََوَما أَْنَزْلنَا َعلَيْ  ِِ َك الْ
 إِّلَّ 

Artinya : Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al 
Kitab (Al Qur’an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan 
kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi 
petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.190 

b. Ciri-ciri Metode pembelajaran abad ke-21 atau abad 
Moderen 

Ciri-ciri metode pembelajaran abad ke-21 yang 
sering disebut sebagai 4C, yaitu: 
1. Communication 

Pada karakter ini, siswa dituntut untuk memahami, 
mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif 
dalam berbagai bentuk dan isi secara lisan, tulisan, dan 
multimedia. Siswa diberikan kesempatan menggunakan 
kemampuannya untuk mengutarakan ide-idenya, baik itu 
pada saat berdiskusi dengan teman-temannya maupun 
ketika menyelesaikan masalah dari gurunya. 
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2. Collaboration 
Pada karakter ini, siswa menunjukkan 

kemampuannya dalam kerjasama berkelompok dan 
kepemimpinan; beradaptasi dalam berbagai peran dan 
tanggungjawab; bekerja secara produktif dengan yang 
lain; menempatkan empati pada tempatnya; 
menghormati perspektif berbeda. Siswa juga 
menjalankan tanggungjawab pribadi dan fleksibitas 
secara pribadi, pada tempat kerja, dan hubungan 
masyarakat; menetapkan dan mencapai standar dan 
tujuan yang tinggi untuk diri sendiri dan orang lain; 
memaklumi kerancuan. 

3. Critical Thinking and Problem Solving 
Pada karakter ini, siswa berusaha untuk memberikan 

penalaran yang masuk akal dalam memahami dan 
membuat pilihan yang rumit; memahami interkoneksi 
antara sistem. Siswa juga menggunakan kemampuan 
yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri, siswa 
juga memiliki kemampuan untuk menyusun dan 
mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan 
masalah. 

4. Creativity and Innovation 
Pada karakter ini, siswa memiliki kemampuan untuk 
mengembangkan, melaksanakan, dan menyampaikan 
gagasan-gagasan baru kepada yang lain; bersikap terbuka 
dan responsif terhadap perspektif baru dan berbeda.191 

Salah satu kegiatan yang sangat penting dalam dunia 
pendidikan adalah kegiatan pembelajaran, karena pembelajaran 
bukan sekedar membaca, menulis atau mendengarkan apa yang 
di sampaikan oleh guru terhadap siswa oleh karena itu sebelum 
melaksanakan tugas pebelajaran  guru di tuntut untuk  dapat 
mengorganisir segala sesuatu yang dapat menciptkan kegiatan 
dan suasana pembelajaran yang di harapkan 
seperti:mempersiapkan bahan ajar,alokasi waktu yang 
tersedia,media pembelajaran,strategi pembelajaran demikian 
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pula metode pembelajaran sebagaimana yang di bahas dalam 
makalah di atas.dilihat dari bentuknya menurut analisa 
pemakalah terdapat dua model metode yang di pergunakan 
dalam pembelajaran antara lain: metode klasik/tradisional  dan 
metode moderen sebagaimana yang di sebutkan dalam contoh 
makalah di atas. 

Sejalan dengan dinamika pendidikan yang terus berjalan 
guru di tuntut untuk dapat meningkatkan kompetensinya dalam 
melaksanakan tugasnya di sekolah yang di bina,termasuk dapat 
menguasai dan merekonstruki metode pembelajaran agar 
rencana-rencana pembelajaran  yang telah tersusun dapat di 
implementasikan dengan baik sebagaimana yang di harapkan. 

 Rekonstruksi metode pembelajaran adalah salah satu 
upaya yang dapat di lakukan oleh sekolah hususnya guru untuk 
dapat menciptakan suasan pembelajaran yang  hidup dimana 
pokus pembelajaran di arahkan kepada siswa (student centered) 
dan bukan kepada guru (theacer  centered) usaha ini di lakukan 
untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang sudah 
disusun dalam kegiatan yang nyata agar tujuan yang telah 
disusun bisa tercapai hasilnya secara optimal. 
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