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BAB I 

KONSEP DASAR PENDIDIKAN 

 

Manusia telah dianugerahi akal, pikiran, cipta, rasa, dan 

karsa oleh Sang Pencipta, maka dari itu manusia adalah 

makhluk hidup yang lebih tinggi derajatnya dibanding makhluk 

hidup yang lain. Akal, pikiran, cipta, rasa, dan karsa 

berkembang menjadi kebudayaan dan peradaban manusia 

yang sangat kompleks. Dalam perkembangan kebudayaan dan 

peradaban manusia,  pendidikan merupakan salah satu 

kebutuhan bagi manusia agar kehidupannya menjadi lebih 

baik.  akal, pikiran, cipta, rasa, dan karsa manusia dapat 

memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan untuk selalu 

berkembang dan menjadi lebih baik, pendidikan menjadi salah 

satu syaratnya. 

 

A. Definisi Pendidikan 

Definisi pendidikan dapat kita lihat pada berbagai literatur 

dan gagasan yang disampaikan oleh banyak ahli dari dalam 

negeri maupun luar negeri.  

1. Ki Hajar Dewantara (1889 – 1959) 

Menurut Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ini 

pendidikan adalah “Pendidikan umumnya berarti daya 

upaya untuk memajukan budi pekerti ( karakter, kekuatan 
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bathin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak selaras 

dengan alam dan masyarakatnya. 

2. John Dewey (1859-1952, bapakpendidikanAmerika) 

Pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna 

pengalaman, hal ini mungkin akan terjadi di dalam 

pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan 

orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan 

dilembagakan untuk untuk menghasilkan kesinambungan 

social. Proses ini melibatkan pengawasan dan 

perkembangan dari orang yang belum dewasa dan 

kelompok dimana dia hidup.  

3. Ibnu Muqaffa (106 H- 143 H, sastrawanmuslim) 

Pendidikan itu ialah yang kita butuhkan untuk 

mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua 

indera kita seperti makanan dan minuman, dengan yang 

lebih kita butuhkan untuk mencapai peradaban yang tinggi 

yang merupakan santaan akal dan rohani.” Ibnu Muqaffa 

yang menyampaikan definisi pendidikan tersebut adalah 

pengarang Kitab Kalilah dan Daminah.  

4. John Stuart Mill (1806-1873 M, Filosof Inggris) 

Pendidikan itu meliputi segala sesuatu yang 

dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau yang 

dikerjakan oleh orang lain untuk dia, dengan tujuan 

mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan.  
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5. Edgar Dalle 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh 

keluarga, masyarakat, dan pemerintah  kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di 

sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk 

mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan 

peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap 

untuk masa yang akan datang.  

6. Plato (429 SM-346 M, Filosof Yunani) 

Pendidikan itu ialah membantu perkembangan 

masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang 

memungkinkan tercapainya kesemurnaan.  

7. Kohnstamm dan Gunning (1995) 

Pendidikan adalah pembentukan hati nurani. 

Pendidikan adalah proses pembentukan diri dan penetuan-

diri secara etis, sesuai denga hati nurani. 

8. Stella van Petten Henderson 

Pendidikan merupakan kombinasai dari pertumbuhan 

dan perkembangan insani dengan warisan sosial. 

9. H. Home  

Pendidikan adalah proses yang terus menerus (abadi) 

dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia 

yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang 

bebas dan sadar kepada tuhan, seperti termanifestasi 

http://mbegedut.blogspot.com/
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dalam alam sekitar intelektual, emosional dan 

kemanusiaan dari manusia. 

10. Thompson 

Pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap 

individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang 

tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sifatnya.  

11. Thedore Brameld (1904-1987) 

Istilah pendidikan mengandung fungsi yang luas dari 

pemelihara dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, 

terutama membawa warga masyarakat yang baru 

mengenal tanggung jawab bersama di dalam masyarakat. 

Jadi pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas 

daripada proses yang berlangsung di dalam sekolah saja. 

Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang 

memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang. Di 

dalam masyarakat yang kompleks, fungsi pendidikan ini 

mengalami spesialisasi dan melembaga dengan 

pendidikan formal yang senantiasa tetap berhubungan 

dengan proses pendidikan informal di luar sekolah). 

12. Carter V. Good 

Pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan 

seseorang dalam bentuk sikap dan prilaku yang berlaku 

dalam masyarakatnya. Proses sosial dimana seseorang 

dipengaruhi oleh sesuatu lingkungan yang terpimpin 
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(khususnya di sekolah) sehingga iya dapat mencapai 

kecakapan sosial dan mengembangkan kepribadiannya. 

13. M.J. Langeveld (1905-1989) 

Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa 

membimbing manusia yang belum dewasa kepada 

kedewasaan. 

Sedangkan menurut UU RI No.  20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 1, Pendidikan adalah  usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan  

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari berbagai 

penjelasan yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa definisi pendidikan secara umum adalah segala 

perbuatan yang etis, kreatif, sistematis dan intensional dibantu 

oleh metode dan teknik ilmiah, diarahkan pada pencapaian 

tujuan pendidikan tertentu. Pendidikan merupakan gejala insani 

yang fundamental dalam kehidupan manusia untuk 

mengantarkan anak manusia ke dunia peradaban. Pendidikan 

juga merupakan bimbingan eksistensial manusiawi dan 

bimbingan otentik, agar anak belajar mengenali jatidirinya yang 

unik, bisa bertahan hidup, dan mampu memiliki, melanjutkan 
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mengembangkan warisan-warisan sosial generasi yang 

terdahulu. 

B. Unsur-Unsur Pendidikan 

1. Peserta Didik 

Peserta didik berstatus sebagai subjek 

didik.Pandangan modern cenderung menyebutkan demikian 

oleh karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang 

otonom, yang ingin diakui keberadaannya. 

Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik 

ialah: 

a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, 

sehingga merupakan insan yang unik. 

b. Individu yang sedang berkembang. 

c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan 

perlakuan manusiawi. 

d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.    

2. Orang yang membimbing (pendidik) 

Yang dimaksud pendidik adalah orang yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan 

dengan sasaran peserta didik.Peserta didik mengalami 

pendidikannya dalam tiga lingkunga yaitu 

lingkungankeluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masayarakat.Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan ialah orang tua, guru, pemimpin program 

pembelajaran, latihan, dan masyarakat. 
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3. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi 

edukatif) 

Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi 

timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang 

terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan 

pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses 

berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta 

alat-alat pendidikan. 

4. Ke arah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan) 

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai 

yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk 

kehidupan.Pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan 

arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan 

sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan 

pendidikan. Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan 

pendidikan menduduki posisi pentng diantara komponen 

pendidikan-pendidikan lainnya. Dapat dikatakan bahwa 

segenap komponen dari seluruh kegiatan pendidikan 

dilakukan semata-mata terarah kepada atau ditujukan untuk 

pencapaian tujuan tersebut. Tujuan pendidikan itu bersifat 

normatif, yaitu mengandung unsur norma yang bersifat 

memaksa, tetapi tidak bertentangan dengan hakikat 

perkembangan peserta didik serta dapat diterima oleh 

masyarakat sebagai nilai hidup yang baik. 
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Sehubungan dengan fungsi tujuan yang demikian 

penting itu, maka menjadi keharusan bagi pendidikan untuk 

memahaminya. Kekurang pahaman pendidik terhadap 

tujuan pendidikan dapat mengakibatkan kesalahan di dalam 

melaksanakan pendidikan. Gejala demikian oleh Langeveld 

disebut salah teoritis. 

Tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat 

nilai-nilai yang sifatnya bastrak. Tujuan yang demikian 

bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas 

sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. 

Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang 

ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, 

tempat tertentu, dan waktu tertentu. 

Di dalam praktek pendidikan khususnya pada sistem 

persekolahan, di dalam rentangan antara tujuan umum 

dengan tujuan yang sangat khusus terdapat sejumlah tujuan 

antara. Tujuan antara berfungsi untuk menjembatani 

pencapaian tujuan umum dari sejumlah tujuan rincian 

khusus. Umumnya ada 4 jenjang tujuan di dalamnya 

terdapat tujuan antara, yaitu : tujuan umum, tujuan 

institusional, tujuan kurikuler dan tujuan intruksional. 

a) Tujuan umum pendidikan nasional Indonesia ialah 

Manusia Pancasila. 

b) Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari 

lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. 



Inovasi Solusi Edukasi 

9 

Misalnya tujuan pendidikan tingkat SD berbeda dari 

tujuan pendidikan tingkat menengah, dan seterusnya. 

Tujuan pendidikan pertanian tidak sama dengan tujuan 

pendidikan teknik. Jika semua lembaga (institusi) dapat 

mencapai tujuannnya berarti tujuan nasional tercapai, 

yaitu terwujudnya manusia Pancasila yang memiliki bekal 

khusus sesuai dengan misi lembaga pendidikan dimana 

seseorang menggem-bleng diri. 

c) Tujuan Kurikuler yaitu tujuan bidang studi atau tujuan 

mata pelajaran misalnya tujuan IPA, IPS atau 

Matematika. 

d) Tujuan Intruksional 

Materi kurikulum yang berupa bidang studi-bidang studi 

terdiri dari pokok-pokok bahasan dan sub pokok 

bahasan. Tujuan pokok bahasan dan subpokok bahasan 

disebut tujuan intruksional, yaitu penguasaan materi 

pokok bahasan/subpokok bahasan.  

5. Konteks yang Mempengaruhi Pendidikan 

a) Alat dan Metode 

Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu 

yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk 

mencapai tujuan pendidikan.Secara khusus alat melihat 

jenisnya sedangkan metode melihat efisiensi dan 

efektifitasnya. Alat pendidikan dibedakan atas alat yang 

preventif dan yang kuratif. 
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1) Yang bersifat Preventuf, yaitu yang bermaksud 

mencegah terjadinya ha;-hal yang tidak dikehendaki 

misalnya larangan, pembatasan, peringatan bahkan 

juga hukuman. 

2) Yang bersifat kuratif, yaitu yang bermaksud 

memperbaiki, misalnya ajakan, contoh, nasehat, 

dorongan, pemberian kepercayaan, saran, penjelasan 

bahkan juga hukuman. 

Untuk memilih dan menggunakan alat pendidikan 

yang efektif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

yaitu: 

1) Kesesuaiannnya dengan tujuan yang akan dicapai. 

2) Kesesuaiannya dengan peserta didik. 

3) Kesesuaiannya dengan pendidik sebagai pemakai. 

4) Kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi saat 

digunakannya alat tersebut. 

Persyaratan-persyaratan tersebut perlu diperhatikan agar 

jangan sampai salah. Sebab kesalahan pemakaian alat 

dan metode menjadikan peserta didik frustasi dan 

mungkin salah arah. 

b) Tempat Peristiwa Bimbingan Berlangsung 

(lingkungan pendidikan) 

Manusia memilikinnsejumlah kemampuan yang 

dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman 

itu tejadi karena interaksi manusia dengan 



Inovasi Solusi Edukasi 

11 

lingkungannya, baik lingkunagn fisik maupun lingkungan 

sosial manusia secara efisien dan efektif itulah disebut 

lingkuagn pendidikan. Lingkungan pendidikan biasanya 

disebut tri pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

1) Keluarga 

Keluarga merupakan pengelom-pokan primer 

yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena 

hubungan semenda dan sedarah. Meskipun ibu 

merupakan anggota keluarga yang mula-mula paling 

berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, namun 

pada kahirnya seluruh anggota keluarga itu ikut pula 

mampengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti 

kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan 

perumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, 

tumbub kemabang anak dipengaruhi oleh keseluruhan 

situasi dan kondisi keluarganya. 

Fungsi dan peranan keluarga, disamping 

pemerintah dan masyarakat, dalam Sisdiknas 

Indoesia tidak terbatas hanya pada pendidikan 

keluarga saja, akan tetapi keluarga ikut serta dalam 

bertanggunag jawab terhadap pendidikan lainnya. 

Khususnya untuk pendidikan keluarga, terdapat 

beberapa ketentuan dalam UU RI No. 2 Tahun 1989 

tentang Sisdiknas yang menegaskan fungsi dan 
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peranan keluarga dalam pencapaian tujuan 

pendidikan yakni membangun manusia indonesia 

sutuhnya. 

Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan 

keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya 

untuk melakukan orang-seorang (pendidikan 

individual) maupun pendidikan sosial. Keluarga itu 

tempat pendidikan yang sempurna sifat dan wujudnya 

untuk melangsungkan pendidikan ke arah 

pembentukan pribadi yang utuh, tidak saja bagi 

kanak-kanak tapi juga bagi remaja (Ki Hajar 

Dewantoro, 1962; dari Wayan Ardhana. 1986: Modul 

4/5-6). 

Lingkungan keluarga sungguh-sungguh 

merupakan pusat pendidikan yang penting dan 

menentukan, karena itu tugas pendidikan adalah 

mencari cara, membantu para ibu dalam setiap 

keluarga agar dapat mendidik anak-anaknya dengan 

optimal. Keluarga juga mambina dan engembangkan 

perasaan sosial anak seperti hidup hemat, 

menghargai kebenaran, tenggang rasa, menolong 

orang lain dan sebagainya. Jelaslah bahwa 

lingkungan keluarga bukannya tempat penananman 

dasar pendidikan watak pribadi saja, tetapi pendidikan 
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sosial. Di dalam keluargalah tempat menanam dasar 

pembentukan watak anak-anak. 

2) Sekolah 

Di antara tiga pusat pendidikan, sekolah 

merupakan sarana yang secara sengaja dirancang 

untuk melaksanakan pendidikan. Sekolah diharapkan 

mampu melaksanakan fungsi pendidikan secara 

optimal, yaitu mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia 

indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. 

Tujuan nasional tersebut diupayakan pencapaiannya 

melalui pembangunan nasional, dengan demikian 

kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas 

manusia indonesia dalam mewujudkan masyarakat 

yang maju, adil, dan makmur, serta memungkinkan 

para warganya mengembangkan diri baik berkenaan 

dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah 

berdasarkan pancasila dan UUD 1945 (UU RI No. 2 

Tahun 1989 butir menimbang ayat b). 

 Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai 

dengan situasi dna kondisi sekolah, antara lain:  

(1) Pengajaran yang mendidik, yakni pengajaran 

yang secara serentak memberi peluang 

pencapaian tujuan intruksional bidang studi dan 

tujuan-tujuan umum pendidikan lainnya. 
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(2) Peningkatan dan pemantapan pelaksanaan 

program bimbingan dan penyuluhan (BP) di 

sekolah, agar program edukatif ini tidak sekadar 

suplemen tetapi menjadi komplemen yang setara 

dengan program pengajaran serta program-

program lainnya. 

(3) Pengembangan perpustakaan sekolah menjadi 

suatu pusat sumber belajar (PSB), yang 

mengelola bekan hanya bahan pustaka tetapi juga 

sumber belajar lainnya, baik sumber belajar yang 

dirancang maupun yang dimanfaatkan. 

(4) Peningkatan dan pemantapan program 

pengelolaan sekolah, khususnya yang terkait 

dengan peserta didik, pengelola sekolah sebgai 

pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya 

merupakan refleksi dari suatu masyarakat 

pancasila sebagaimana yang dicita-citakan dalam 

tujuan nasional. 

3) Masyarakat 

Kaitan masyarakat  dan pendidikan dapat ditinjau dari 

tiga segi, yakni: 

(1) Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, 

baik yang dilembagakan (jalur sekolah dan jalur 

luar sekolah) maupun yang tidak 

dilembagakan(jalur luar sekolah). 
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(2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau 

kelompok sosial di masyarakat, baik langsung 

maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran 

dan fungsi edukatif. 

(3) Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber 

belajar, baik yang dirancang maupun yang 

dimanfaatkan. Perlu pula diiingat bahwa manusia 

dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu 

berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman 

hidupnya itu untuk meningkatkan dirinya. Dengan 

kata lain, manusia berusaha untuk mendidik 

dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-

sumber belajar yang tersedia di masyarakat ya 

dalam bekerja, bergaul dan sebagainya.  

Pengaruh Timbal balik antara tripusat pendidikan 

terhadap perkembangan peserta didik dikaitkan dengan 

tiga poros kegiatan utama pendidikan (membimbing, 

mengajar, dan melatih seperti tersebut ayat 1 pasal 1 UU 

RI No. 2/1989).  

Dari bagan diatas tersebut dilukiskan bahwa setiap 

pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi 

yang besar dalm kettiga kegiatan pendidikan, yaitu: 

1) Pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang 

berbudaya. 

2) Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. 
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3) Pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. 

5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi 

pendidikan) 

Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah 

diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana 

pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun 

materi lokal. Materi ini bersifat nasional yang mengandung 

misi pengendalian dan persatuan bangsa. Sedangkan 

muatan lokal misinya adalah mengembangkan kebhinekaan 

kekayaan budaya sesuai dengan kondisi ingkungan. 

Dengan demikian jiwa dan semangat Bhineka Tunggal Ika 

dapat ditumbuhkembangkan. 
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BAB II 

PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA 

 

Pada dasarnya saat ini gelombang globalisasi dirasakan 

kuat dan terbuka. Kemajaun teknologi dan perubahan yang 

terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi 

berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang 

baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan 

kehidupan dengan Negara lain. Adanya ketertinggalan di dalam 

mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Dan 

hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan 

Negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang 

dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk 

pembangunan bangsa. Oleh karana itu, kiata seharusnya dapat 

meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak 

kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara 

lain. 

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat 

memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data 

UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengem-bangan 

Manusia (Human Development Index). Di antara 174 negara di 

dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 
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(1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Berikut adalah grafik 

kualitas pendidikan di Indonesia. 

 

Grafik 2.1 

Peringkat Pendidikan Indonesia dari 174 Negara di Dunia 

 

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant 

(PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan 

ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah 

Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum 

Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, 

yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang 

disurvei di dunia. Dan masih menurut survai dari lembaga yang 

sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan 

sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. 

Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara 

lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi 

pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di 

Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus 

80
100
120

tahun 
1996

tahun 
1997

tahun 
1998

tahun 
1999

peringkat pendidikan 
Indonesia dari 174 negara 

di dunia

peringkat 
pendidikan 
Indonesia dari 174 
negara di dunia



Inovasi Solusi Edukasi 

19 

dalam dunia pendidikan yaitu: (1) Rendahnya sarana fisik, (2) 

Rendahnya kualitas guru, (3) Rendahnya kesejahteraan guru, 

(4) Rendahnya prestasi siswa, 

Di bawah ini akan diuraikan beberapa penyebab rendahnya 

kualitas pendidikan di Indonesia secara umum, yaitu: 

A. Efektifitas Pendidikan Di Indonesia 

Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang 

memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan 

mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan sesuai 

dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik 

(dosen, guru, instruktur, dan trainer) dituntut untuk dapat 

meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran 

tersebut dapat berguna. 

Efektifitas pendidikan di Indonesia sangat rendah. 

Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survey 

ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya 

tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan 

pendidik tidak tahu “goal” apa yang akan dihasilkan sehingga 

tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses 

pendidikan. Jelas hal ini merupakan masalah terpenting jika 

kita menginginkan efektifitas pengajaran. Bagaimana 

mungkin tujuan akan tercapai jika kita tidak tahu apa tujuan 

kita. 
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B. Efisiensi Pengajaran Di Indonesia  

Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektifitas dari 

suatu tujuan dengan proses yang lebih „murah‟. Dalam 

proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita 

memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa 

melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang 

kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Kita kurang 

mempertim-bangkan prosesnya, hanya bagaimana dapat 

meraih standar hasil yang telah disepakati.  

Beberapa masalah efisiensi pengajaran di dindonesia 

adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan 

dalam proses pendidikan, mutu pegajar dan banyak hal lain 

yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di 

Indonesia. Yang juga berpengaruh dalam peningkatan 

sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik. 

Sistem pendidikan yang baik juga berperan penting 

dalam meningkatkan efisiensi pendidikan di Indonesia. 

Sangat disayangkan juga sistem pendidikan kita berubah-

ubah sehingga membingung-kan pendidik dan peserta didik. 

C.  Standarisasi Pendidikan di Indonesia 

Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia, kita juga berbicara tentang standardisasi 

pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati 

proses untuk menentukan standar yang akan diambil. 



Inovasi Solusi Edukasi 

21 

Peserta didik Indonesia terkadang hanya memikirkan 

bagaiman agar mencapai standar pendidikan saja, bukan 

bagaimana agar pendidikan yang diambil efektif dan dapat 

digunakan. Tidak perduli bagaimana cara agar memperoleh 

hasil atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh, yang 

terpentinga adalah memenuhi nilai di atas standar saja. 

Hal seperti di atas sangat disayangkan karena berarti 

pendidikan seperti kehilangan makna saja karena terlalu 

menuntun standar kompetensi. Hal itu jelas salah satu 

penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. 

Dalam kasus UAN yang hampir selalu menjadi 

kontrofesi misalnya. Kami menilai adanya sistem evaluasi 

seperti UAN sudah cukup baik, namun yang kami sayangkan 

adalah evaluasi pendidikan seperti itu yang menentukan 

lulus tidaknya peserta didik mengikuti pendidikan, hanya 

dilaksanakan sekali saja tanpa melihat proses yang dilalu 

peserta didik yang telah menenpuh proses pendidikan 

selama beberapa tahun. Selain hanya berlanhsug sekali, 

evaluasi seperti itu hanya mengevaluasi 3 bidang studi saja 

tanpa mengevaluasi bidang studi lain yang telah didikuti oleh 

peserta didik. 

Selain beberapa penyebab rendahnya kualitas 

pendidikan di atas, berikut ini akan dipaparkan pula secara 

khusus beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya 

kualitas pendidikan di Indonesia. 
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D. Rendahnya Kualitas Sarana Fisik 

Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan 

perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan 

dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan 

tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, 

pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan 

sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak 

memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak 

memiliki laboratorium dan sebagainya. 

 

 

Gambar 2.1 

Potret Kondisi Ruang Kelas 

sumber: google 

 

Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebut-kan untuk 

satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang menampung 

25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari 

seluruh ruang kelas tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% 
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berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami kerusakan 

ringan dan sebanyak 201.237 atau 23,26% mengalami 

kerusakan berat. Kalau kondisi MI diperhitungkan angka 

kerusakannya lebih tinggi karena kondisi MI lebih buruk 

daripada SD pada umumnya. Keadaan ini juga terjadi di 

SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK meskipun dengan 

persentase yang tidak sama. 

E. Rendahnya Kualitas Guru 

Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. 

Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang 

memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut 

dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan 

pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian 

masyarakat. 

Bukan itu saja, sebagian guru di Indonesia bahkan 

dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut 

kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai 

satuan pendidikan sbb: untuk SD yang layak mengajar 

hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 

54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% 

(negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak 

mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta). 
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Kelayakan mengajar itu jelas berhubungan dengan 

tingkat pendidikan guru itu sendiri. Data Balitbang Depdiknas 

(1998) menunjukkan dari sekitar 1,2 juta guru SD/MI hanya 

13,8% yang berpendidikan diploma D2-Kependidikan ke 

atas. Selain itu, dari sekitar 680.000 guru SLTP/MTs baru 

38,8% yang berpendidikan diploma D3-Kependidikan ke 

atas. Di tingkat sekolah menengah, dari 337.503 guru, baru 

57,8% yang memiliki pendidikan S1 ke atas. Di tingkat 

pendidikan tinggi, dari 181.544 dosen, baru 18,86% yang 

berpendidikan S2 ke atas (3,48% berpendidikan S3). 

F. Rendahnya Kesejahteraan Guru 

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran 

dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. 

Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen 

Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang 

guru menerima gaji bulanan serbesar Rp 3 juta rupiah. 

Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar 

Rp 1,5 juta. guru bantu Rp, 460 ribu, dan guru honorer di 

sekolah swasta rata-rata Rp 10 ribu per jam. Dengan 

pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpaksa 

melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di 

sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang 

ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang 

pulsa ponsel, dan sebagainya (Republika, 13 Juli, 2005). 
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Tetapi hal ini bukan permasalahan yang begitu rumit, 

karena pemerintah sudah mulai memperhatikan 

kesejahteraan guru yaitu dengan adanya sertifikasi guru bagi 

guru- guru yang sudah kompeten. Sehingga kesejahteraan 

guru sudah mulai membaik pada masa sekarang ini. 

G. Rendahnya Prestasi Siswa 

Dengan keadaan yang demikian itu (rendahnya sarana 

fisik, kualitas guru, dan kesejahteraan guru) pencapaian 

prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Sebagai misal 

pencapaian prestasi fisika dan matematika siswa Indonesia 

di dunia internasional sangat rendah. Menurut Trends in 

Mathematic and Science Study (TIMSS) 2003 (2004), siswa 

Indonesia hanya berada di ranking ke-35 dari 44 negara 

dalam hal prestasi matematika dan di ranking ke-37 dari 44 

negara dalam hal prestasi sains. Dalam hal ini prestasi siswa 

kita jauh di bawah siswa Malaysia dan Singapura sebagai 

negara tetangga yang terdekat. 

Selain itu, hasil studi The Third International 

Mathematic and Science Study-Repeat-TIMSS-R, 1999 (IEA, 

1999) memperlihatkan bahwa, diantara 38 negara peserta, 

prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan 

ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk Matematika. Dalam dunia 

pendidikan tinggi menurut majalah Asia Week dari 77 

universitas yang disurvai di asia pasifik ternyata 4 universitas 
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terbaik di Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-

61, ke-68, ke-73 dan ke-75. 

Dalam buku Mubiar (2011: ) terdaftar beberapa 

masalah belajar siswa diantaranya: 

1. Perilaku menyontek di kalangan siswa berstatus remaja 

2. Siswa sering mengalami kejenuhan dalam belajar 

3. Motivasi belajar siswa yang kurang 

4. Bakat luar biasa yang tertutupi 

5. Masalah kesulitan belajar anak berkebutuhan khusus 

H. Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan 

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas 

pada tingkat Sekolah Dasar. Data Balitbang Departemen 

Pendidikan Nasional dan Direktorat Jenderal Binbaga 

Departemen Agama tahun 2000 menunjukan Angka 

Partisipasi Murni (APM) untuk anak usia SD pada tahun 

1999 mencapai 94,4% (28,3 juta siswa). Pencapaian APM ini 

termasuk kategori tinggi. Angka Partisipasi Murni Pendidikan 

di SLTP masih rendah yaitu 54, 8% (9,4 juta siswa). 

Sementara itu layanan pendidikan usia dini masih sangat 

terbatas. Kegagalan pembinaan dalam usia dini nantinya 

tentu akan menghambat pengembangan sumber daya 

manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan 

kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat 

untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. 
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I. Rendahnya Relevansi Pendidikan Dengan Kebutuhan 

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang 

menganggur. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan 

sejak tahun 1990 menunjukan angka pengangguran terbuka 

yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, 

Diploma/S0 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, 

sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan 

kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat 

pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data 

Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta 

anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup 

sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. 

Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan 

kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang 

materinya kurang funsional terhadap keterampilan yang 

dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. 

J. Mahalnya Biaya Pendidikan 

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering 

muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus 

dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku 

pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-

Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat 
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masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak 

bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. 

 

Gambar 2.2 

Ilustrasi Mahalnya Biaya Pendidikan di Indonesia 

sumber: 

 

Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, 

atau tepatnya, tidak harus murah atau gratis. Tetapi 

persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya? 

Pemerintahlah sebenarnya yang berkewajiban untuk 

menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan 

menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan 

pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah 

justru ingin berkilah dari tanggung jawab. Padahal 

keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi 

Pemerintah untuk “cuci tangan”. 
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Gambar 2.3 

Keseimbangan antara pendidikan dengan biaya pendidikan 

Sumber: 
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BAB III 

INOVASI DALAM DUNIA PENDIDIKAN 

 

Inovasi merupakan suatu hal yang sering didengar dan 

tidak asing lagi bagi masyarakat modern. Masyarakat modern 

memiliki gaya hidup yang komplek. Kompleksitas gaya hidup 

manusia tidak akan lepas dengan kompleksitas permasalahan 

dalam kehidupan manusia sekarang ini. Pada saat itu pula 

manusia harus berfikir dan melakukan inovasi untuk 

menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Zaman yang 

serba mudah dan canggih menuntut masyarakatnya untuk 

selalu melakukan inovasi. Inovasi identik dengan sesuatu yang 

baru dan dapat membuat segalanya menjadi lebih mudah. 

Untuk lebih jelasnya akan diulas konsep dasar dari kata 

inovasi. 

A. APA ITU INOVASI? 

Sebelum dibahas dalam-dalam mengenai konsep 

inovasi perlu diketahui definisi, karakteristik, dan atribut dari 

kata inovasi itu sendiri. Berikut kajiannya: 

1. Pengertian Inovasi Secara Epistemologi 

Kata inovasi berasal dari kata latin innovation yang 

berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerja dari kata 

tersebut adalah innovo yang berarti memperbarui atau 

merubah. Dari arti asal katanya inovasi berarti suatu 
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perubahan dari sesuatu yang dianggap lama menjadi 

sesuatu yang baru, dimana perubahan itu dilakukan untuk 

memperbaiki sesuatu. Tentunya inovasi dilakukan secara 

berencana dan disengaja karena inovasi dilakukan 

mengacu pada sesuatu yang lama agar inovasi tersebut 

berbeda dengan suatu hal yang lama. 

2. Pengertian Inovasi Secara Terminologi  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) 

disebutkan bahwa inovasi sebagai pemasukan atau 

pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang 

berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal 

sebelumnya baik berupa gagasan, metode atau alat. Dari 

pengertian ini inovasi yang dilakukan adalah berupa 

gagasan, metode atau alat. Hasil dari inovasi tersebut 

hanya sebatas sesuatu yang baru atau berbeda dengan 

yang sudah ada tanpa ada maksud atau tujuan 

pengenalan hal-hal yang baru tersebut.  

Thompson dan Eveland (1967) berpendapat bahwa 

inovasi sama dengan teknologi, yaitu suatu desain yang 

digunakan untuk tindakan instrumental dalam rangka 

mengurangi ketidakteraturan suatu hubungansebab akibat 

dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini 

menunjukkan bahwa inovasi menjadi alat untuk mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu disebutkan bahwa 

inovasi sama dengan teknologi, karena teknologi identik 
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dengan alat untuk membantu manusia dalam memenuhi 

kebutuhan manusia. 

Rogers dan Shoemaker (1971) mengartikan inovasi 

sebagai ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau objek-

objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru 

oleh individu atau masyarakat sasaran. Pengertian inovasi 

yang diungkapkan olehRogers dan Shoemaker tidak jauh 

berbeda dengan pengertian inovasi dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. Inovasi yang dihasilkan berupa ide 

atau gagasan, praktek atau teknik, dan objek atau benda. 

Di sini juga tidak disebutkan tujuan dilakukannya inovasi. 

Jadi, inovasi adalah suatu ide, produk, informasi 

teknologi, alat/media, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, atau 

praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima, 

dan digunakan/diterapkan oleh sebagian besar warga 

masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat 

mendorong terjadinya perbaikan mutu yang signifikan bagi 

individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang 

bersangkutan. 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai arti dari 

kata inovasi, dapat dikaji karakteristik dari inovasi itu sendiri. 

Karakteristik dapat mewakili arti keseluruhan. Berikut 

merupakan beberapa karakteristik inovasi menurut Evert M. 

Rogers (1993): 



Inovasi Solusi Edukasi 

33 

 

Bagan 3.1 

Karakteristik Inovasi Menurut Rogers (1993) 

 

1. Triabilitas, yaitu dapat diujicobakan atau tidak oleh 

penerima atau masyarakat sasaran. Masyarakat sasaran 

atau penerima merupakan faktor terpenting yang 

mempengaruhi kualitas dari suatu inovasi. Maka dari itu 

dalam menciptakan suatu inovasi perlu adanya ujicoba 

yang mengikutsertakan masyarakat penerima sebagai 

partisipan utama dalam proses ujicoba suatu inovasi. 

2. Kompleksitas, yaitu bagaimana tingkat kesukaran untuk 

memanfaatkan sebuah inovasi. Praktis dan tidak rumit 

merupakan salah satu tuntutan masyarakat penerima 

dalam menggunakan suatu produk dari sebuah inovasi. 

Artinya kualitas suatu inovasi salah satunya ditentukan 

oleh kerumitan penggunaannya. Selain itu inovasi 

INOVASI

Triabilitas

Kompleksitas

Keunggulan 
relatif

Kompatibel
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diharapkan untuk mempermudah manusia dalam 

memenuhi tuntutan hidupnya bukan untuk menambah 

masalah atau semakin mempersulit masyarakat 

penerima. 

3. Keunggulan relatif, yaitu sejauh mana sebuah inovasi 

memiliki tingkat keuntungan dan keunggulan bagi 

masyarakat. Semakin banyak kegunaan atau manfaat 

dari suatu inovasi bagi masyarakat penerima, maka 

kualitas inovasi tersebut semakin tidak diragukan lagi. 

Masyarakat modern menuntut adanya inovasi yang 

multifungsi sehingga dapat membuat gaya hidup 

manusia menjadi lebih efektif dan efisien. 

4. Kompatibel, yaitu tingkat kesesuaian inovasi terhadap 

pengalaman dan kebutuhan masyarakat.Kebutuhan dan 

masalah masyarakat modern sangatlah komplek. Inovasi 

hadir sebagai solusi dari masalah-masalah yang dihadapi 

oleh masyarakat penerima. Maka dari itu dalam membuat 

suatu inovasi perlu diperhatikan kebutuhan masyarakat 

penerima agar inovasi tersebut dapat bermanfaat. Selain 

itu inovasi harus sesuai dengan pengalaman yang dimiliki 

oleh masyarakat penerima, agar inovasi dapat diterima 

dan digunakan secara optimal.  

Karakteristik tersebut harus ada di dalam produk hasil 

inovasi karena mempengaruhi kualitas dari inovasi tersebut. 

Berbicara mengenai kualitas dari suatu inovasi perlu 
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diperhatikan atribut inovasi yang berhubungan dengan cepat 

atau lambatnya penyebaran dan penerimaan suatu inovasi. 

Menurut Zaltman (1973) terdapat 15 atribut inovasi, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pembiayaan.Cepat lambatnya penerimaan inovasi 

dipengaruhi oleh pembiayaan. Pembiayaan pada awal 

maupun untuk pembiayaan untuk selanjutnya. Biaya 

tidak akan lepas dengan pembuatan suatu produk. 

Begitu juga dengan inovasi yang membutuhkan biaya 

dalam pembuatannya dari persiapannya sampai 

penyebarannya kepada masyarakat penerima. 

2. Balik modal. Salah satu indikasi cepat lambatnya 

penerimaan inovasi oleh masyarakat penerima adalah 

kembalinya modal awal untuk membuat inovasi. 

Semakin cepat tertutupnya biaya modal berarti semakin 

inovasi tersebut tersebar. 

3. Efisiensi. Inovasi akan cepat diterima oleh masyarakat 

penerima jika ternyata pelaksanaan atau penerapan 

inovasi dapat menghemat waktu dan juga terhindar dari 

berbagai masalah. 

4. Resiko dari ketidakpastian.Inovasi akan cepat diterima 

jika mengandung resiko yang sekecil-kecilnya bagi 

masyarakat. Karena masyarakat menggunakan inovasi 

untuk menyelesaikan masalahnya bukan untuk 

menambah masalahnya. 
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5. Mudah dikomunikasikan. Semakin mudah proses 

komunikasi dalam penyebaran inovasi, maka semakin 

cepat penerimaan inovasi oleh masyarakat penerima. 

Karena komunikasi merupakan salah satu faktor penting 

dalam penyebaran inovasi kepada masyarakat 

penerima. 

6. Kompatibilitas. Inovasi yang cepat diterima oleh 

masyarakat penerima adalah inovasi yang sesuai 

dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat penerima. 

7. Kompleksitas. Semakin mudah penggunaan inovasi 

oleh masyarakat penerima, semakin cepat penyebaran 

inovasi. Karena kompleksitas berhubungan dengan 

efektifitas dan efisiensi dari suatu inovasi. Kompleksitas 

inovasi dapat dilihat dari praktis atau tidaknya 

penggunaan inovasi tersebut. 

8. Status Ilmiah. Inovasi akan cepat menyebar jika inovasi 

mudah dipahami oleh masyarakat penerima, inovasi 

yang sulit dipahami maka semakin sulit penyebaran 

inovasi tersebut. 

9. Kadar keaslian. Inovasi yang dihasilkan benar-benar 

baru dan sebelumnya tidak ada, inovasi tersebut akan 

cepat diterima oleh masyarakat penerima. Masyarakat 

lebih tertarik dengan inovasi yang original bukan hasil 

imitasi. 
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10. Dapat dilihat manfaatnya. Masyarakat penerima akan 

puas dan tertarik dengan inovasi dapat menunjukkan 

manfaatnya secara langsung dapat dilihat dan dirasakan 

oleh masyarakat penerima. Tentunya hal ini 

mempengaruhi cepat atau lambatnya proses 

penyebaran inovasi. 

11. Dapat dilihat batas sebelumnya. Semakin nampak batas 

perbedaan inovasi dengan sesuatu yang lama, semakin 

cepat penyebaran inovasi kepada masyarakat 

penerima. Karena batas-batas perbedaan yang nampak 

dapat menunjukkan secara langsung perbedaan antara 

hal baru yang ditawarkan dengan hal yang sebelumnya 

sudah ada. Secara langsung hal ini mempengaruhi 

ketertarikan masyarakat penerima terhadap inovasi 

yang ditawarkan.  

12. Keterlibatan sasaran perubahan. Sasaran perubahan di 

sini tentunya adalah masyarakat penerima. Inovasi 

diciptakan untuk merubah kehidupan masyarakat 

penerima menjadi lebih mudah. Agar tingkat 

kepercayaan masyarakat penerima tinggi, diperlukan 

keterlibatan secara langsung masyarakat penerima 

dalam penggunaan atau penerapan inovasi 

13. Hubungan interpersonal. Proses komunikasi antar 

individu penerima satu dengan yang lain dipengaruhi 

oleh hubungan yang baik diantara individu penerima. 
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Hal ini dapat merubah persepsi buruk seseorang 

terhadap inovasi menjadi persepsi yang positif, 

sehingga inovasi dapat diterima oleh banyak individu. 

14. Kepentingan umum atau pribadi. Jika inovasi itu dapat 

digunakan untuk kepentingan umum, maka 

penyebarannya lebih cepat dibandingkan dengan 

inovasi yang hanya dapat digunakan oleh 

penerima/indivudu tertentu saja. 

15. Penyuluh inovasi. Dibutuhkan penyuluh inovasi yang 

handal dalam prosessosialisasi inovasi kepada 

masyarakat penerima. Karena sosialisasi merupakan 

langkah awal untuk menyadarkan masyarakat penerima 

tentang keberadaan inovasi yang akan disebarluaskan. 

 

B. PERAN INOVASI DALAM DUNIA EDUKASI 

Berdasarkan uraian mengenai makna dari inovasi 

dapat dikatakan bahwa inovasi merupakan hal baru yang 

digunakan untuk memperbaiki mutu. Hal baru di sini 

mengandung makna yang luas begitu juga dengan 

perbaikan mutu, keduanya memiliki arti hal yang tidak 

terbatas. Dari pernyataan ini peran dari inovasi adalah alat 

(segala wujud) untuk memperbaiki hal-hal (segala bidang) 

yang perlu diperbaiki sebelumnya. Tentunya inovasi muncul 

karena ada masalah yang ingin diperbaiki, agar masalah itu 

dapat diminimalisir atau dihilangkan.  
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Terkait dengan kajian mengenai permasalahan 

pendidikan, inovasi menjadi salah satu jalan keluar dari 

problematika edukasi. Dengan berbagai problematika, 

tuntutan, dan tantangan yang dihadapi pendidikan, inovasi 

diharapkan dapat mengatasi semua rintangan tersebut, 

demi perbaikan mutu pendidikan, inovasi tersebut disebut 

sebagai inovasi pendidikan. Dalam buku Udin Syaefudin 

(2011: 6-7) disebutkan bahwa inovasi pendidikan adalah 

suatu perubahan yang baru, dan kualitatif berbeda dari hal 

yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk 

meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu 

dalam pendidikan. Inovasi pendidikan juga dapat diartikan 

sebagai usaha mengadakan perubahan dengan tujuan 

untuk memperoleh hal yang lebih baik dalam bidang 

pendidikan.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa inovasi pendidikan 

memiliki peran penting dalam memperbaiki mutu pendidikan 

dengan meminimalisir atau menghilangkan problematika 

dalam dunia pendidikan. Selain itu inovasi pendidikan 

merupakan suatu usaha untuk memperbaiki mutu 

pendidikan. Usaha merupakan tindakan/kegiatan yang 

mengoptimalkan tenaga dan pikiran. Dari analisis tersebut 

dapat dikatakan bahwa selain memperbaiki mutu 

pendidikan, inovasi dapat mengoptimalkan dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
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C. PENERAPAN INOVASI PENDIDIKAN 

Peran inovasi dalam dunia pendidikan yang begitu 

besar, menuntut adanya tindakan riil yang berupa 

penerapan inovasi pendidikan. Dalam penerapan inovasi 

pendidikan perlu diketahui  bagaimana tahapan berinovasi 

agar dapat diketahui cara untuk mencetuskan sebuah 

inovasi. Setelah mencetuskan suatu inovasi perlu adanya 

strategi untuk mengkomunikasikan inovasi kepada khalayak 

umum. Strategi tersebut memperhatikan apa yang disebut 

difusi dan desiminasi, serta tahapan penerimaan. Agar lebih 

riil, inovasi perlu diterapkan langsung di lapangan, dalam 

kajian ini dibahas penerapan inovasi pendidikan di lembaga 

pendidikan. 

1. Tahapan Berinovasi 

Dalam penerapannya, banyak sekali macam pola 

tahapan melakukan inovasi. Banyaknya pola tersebut 

membuat klasifikasi menjadi sangat sulit untuk dilakukan. 

Namun secara kronologis ada 4 (empat) tahap yang 

sering digunakan dalam berinovasi, yaitu desain, 

kesadaran dan perhatian, evaluasi, dan percobaan (Udin 

Syaefudin, 2011: 11). Agar semakin lengkap 

ditambahkan adanya masalah sebelum dibuat suatu 

desain inovasi. 
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Bagan 3.2 

Tahapan Berinovasi 

 

a. Masalah 

Tujuan utama diadakannya suatu inovasi adalah 

untuk meminimalisir atau menghilangkan 

permasalahan. Permasalahan dianggap dapat 

menurunkan mutu dari suatu hal, maka dari itu inovasi 

dilakukan untuk memperbaiki mutu dengan 

meminimalisir atau menghilangkan permasalahan yang 

ada. Agar inovasi dapat dioptimalkan dengan baik 

(kompatible) perlu kesadaran terhadap adanya suatu 

permasalahan. Setelah menemukan permasalahan 

ditelisik bagaimana solusi untuk memecahkannya. 

Tahap ini dapat dilakukan dengan cara observasi atau 

penelitian.  

b. Desain 

Ditemukannya suatu inovasi dengan perencanaan 

penyebarannya berdasarkan suatu penelitian dan 

observasi atau hasil penilaian terhadap pelaksanaan 

Masalah Desain
Keasadaran 

dan 
Perhatian

Evaluasi Percobaan
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suatu sistem yang sudah ada. Pada tahap ini terdapat 

beberapa kegiatan, yaitu penemuan inovasi, 

perancangan inovasi, dan perencanaan penyebaran 

inovasi.  

c. Kesadaran dan Perhatian 

Setelah inovasi didesain sedemikian rupa, inovasi 

mulai disosialisasikan kepada sasaran inovasi. Faktor 

yang sangat menunjang berhasilnya inovasi adalah 

adanya kesadaran dan perhatian sasaran inovasi akan 

perlunya inovasi. Karena tujuan dari sosialisasi inovasi 

adalah untuk mendapatkan perhatian dari sasaran 

inovasi. Berawal dari perhatian, sasaran akan sadar 

untuk ikut menggunakan atau menerapkan inovasi 

yang disosialisasikan. 

d. Evaluasi 

Maksud dari evaluasi di sini adalah penilaian dari 

sasaran terhadap inovasi yang dikenalkan. Setelah 

adanya kesadaran dan perhatian inovasi dari sasaran 

inovasi, inovasi yang dikenalkan akan dinilai oleh 

sasaran inovasi. Penilaian sasaran inovasi terhadap 

inovasi meliputi kemampuannya untuk mencapai 

tujuan, kemungkinan dapat terlaksananya sesuai 

dengan kondisi situasi, pembiayaan, dan sebagainya. 
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e. Percobaan 

Sasaran inovasi akan mencoba untuk 

membuktikan apakah benar inovasi yang dinilai baik itu 

dapat diterapkan seperti yang diharapkan. Tahap ini 

menjadi ujung tombak dari tahapan berinovasi. Jika 

inovasi bisa membuktikan keunggulannya kepada 

sasaran inovasi, maka inovasi akan diterima dan 

terlaksana dengan sempurna sesuai rencana dan 

tujuan diadakannya inovasi. 

2. Difusi dan Desiminasi 

Dalam proses penyebaran inovasi tidak bisa lepas 

dengan istilah difusi dan desiminasi. Dalam proses 

penyebaran inovasi terdapat jarak antara proses 

mengetahui adanya inovasi dan menerapkannya serta 

menggunakan atau menerapkan inovasi tersebut. Jarak 

tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah 

penyebaran inovasi. Semakin besar jarak itu, semakin 

lama proses penyebaran, dan tentunya akan semakin 

banyak masalah di dalamnya. Maka dari itu, untuk 

menghindari masalah itu, difusi dan desiminasi dipilih 

sebagai solusi. 

a. Difusi 

Dalam buku Udin Syaefudin (2011: 28-29) difusi 

adalah proses komunikasi inovasi antara warga 

masyarakat dengan menggunakan saluran tertentu 
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dalam waktu tertentu. Komunikasi yang dilakukan oleh 

warga sasaran dapat mempengaruhi cepat lambatnya 

penyebaran inovasi. Maka dari itu dibutuhkan 

kerjasama antar pihak, strategi, metode, dan teknik 

penyebaran yang efektif dan efisien. 

Rogers membagi sistem difusi menjadi dua sistem 

yaitu sistem difusi sentralisasi dan sistem difusi 

desentralisasi. Sistem difusi sentralisasi dilakukan oleh 

pihak agen yang memunculkan inovasi. Sedangkan 

sistem difusi desentralisasi dilakukan oleh masyarakat 

penerima atau client. Akan semakin mudah 

penyebaran jika sistem difusi desentralisasi 

berkembang dengan baik karena masyarakat penerima 

itu sendiri yang bertanggungjawab terjadinya difusi 

inovasi. 

b. Desiminasi 

Maksud dari desiminasi adalah proses penyebaran 

inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola 

(Udin Syaefudin, 2011: 29). Desiminasi dilakukan 

secara terencana, sedangkan difusi dilakukan secara 

spontan. Selain itu dalam proses desiminasi dapat 

direncanakan adanya difusi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa difusi 

dan desiminasi mempunyai peranan yang sangat urgent 

dalam keberhasilan proses penyebaran inovasi. Maka 
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proses ini tidak boleh disepelekan karena menentukan 

keberhasilan penerapan suatu inovasi. 

3. Tahapan Penerimaan 

Menurut Roger, proses keputusan inovasi terdiri dari 

5 tahap, yaitu knowledge (pengetahuan), persuation 

(bujukan), decision (keputusan), implementation 

(penerapan), dan, confirmation (konfirmasi). 

(http://plbupi2009.wordpress.com). 

a. Tahap Pengetahuan (Knowledge) 

Tahap pada saat seseorang menyadari adanya 

suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi 

disebut tahap pengetahuan. Tahap di mana sasara 

inovasi menyadari dalam hal ini bukan memahami 

tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi. 

b. Tahap Bujukan (Persuation) 

Pada tahap persuasi, sasaran inovasi 

membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi 

terhadap inovasi. Pada tahap persuasi yang berperan 

utama adalah bidang afektif atau perasaan. Seseorang 

tidak dapat menyenangi inovasi sebelum ia tahu lebih 

dulu tentang inovasi. 

c. Tahap Keputusan (Decision) 

Tahap keputusan dari proses inovasi 

berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang 

mengarah untuk menetapkan menerima atau menolak 
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inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan 

menerapkan inovasi. Menolak inovasi berarti tidak 

akan menerapkan inovasi. 

d. Tahap Implementasi (Implementation) 

Tahap implementasi dari proses keputusan 

inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. 

Dalam tahap impelemntasi ini berlangsung keaktifan 

baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerima 

gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. 

Sasaran akan mencoba untuk menerapkan inovasi 

sesuai dengan apa yang diketahui, dirasakan, dan apa 

yang menjadi pandangan sasaran terhadap inovasi. 

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 dalam waktu yang tak terbatas. 

4. Strategi Penerapan Inovasi Pendidikan 

Sebelum diterapkannya inovasi pendidikan di 

lapanagan, perlu adanya strategi untuk memikat atau 

mengajak sasaran untuk mebgikuti dan mendukung 
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tujuan inovasi yang diharapkan. Berikut merupakan 

beberapa strategi inovasi pendidikan menurut Zaltman 

(1977): 

a. Strategi Fasilitatif 

Pelaksanaan program inovasi pendidikan dengan 

strategi ini memiliki karakteristik bahwa untuk 

mencapai tujuan inovasi diutamakan penyediaan 

fasilitas dengan maksud agar program inovasi 

tersebut dapat terealisasikan dengan lancar.  

b. Strategi Pendidikan 

Strategi ini dilakukan dengan cara 

menyampaikan fakta dengan maksud orang akan 

menggunakan fakta atau informasi itu untuk 

melakukan tindakan yang akan dilakukan. Upaya yang 

dilakukan dalam strategi ini adalah membuat sasaran 

memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai inovasi 

yang ingin direalisasikan.Dengan adanya 

pengetahuan awal terhadap inovasi, diharapkan 

sasaran mau berpartisipasi dalam mensukseskan 

tujuan inovasi yang diharapkan. 

c. Strategi Bujukan 

Strategi ini dilakukan dengan cara membujuk 

atau merayu sasaran agar mau mengikuti inovasi 

yang direncanakan. Strategi ini membutuhkan teknik 

dan hubungan personal yang cukup tinggi. Hendaknya 
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strategi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai 

pendekatan yang disesuaikan dengan sasaran, 

sehingga sasaran mau menerima inovasi yang 

ditawarkan.  

d. Strategi Paksaan 

Strategi ini dilakukan dengan cara memaksa 

sasaran untuk mencapai tujuan inovasi yang 

diharapkan.Strategi ini memerlukan hubungan kontrol 

antara pelaksana perubahan (inovasi) dengan 

sasaran inovasi yang cukup baik. Selain itu 

dibutuhkan beberapa hal seperti ketergantungan client 

terhadap pelaksana inovasi, tersedianya alternatif 

untuk mencapai tujuan, dan adanya apresiasi 

terhadap client yang mau mengikuti perubahan 

(inovasi). 

Dalam buku yang ditulis J. Loyd Trum dan William 

Geogiades yang disebutkan dalam buku Udin Syaefudin 

(2011: 71-82) terdapat beberapa langkah dalam 

menerapkan inovasi pendidikan, yaitu sebagai berikut: 

a. Membuat rumusan yang jelas tentang inovasi yang 

akan diterapkan 

b. Menggunakan metode atau cara yang memberi 

kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

usaha merubah pribadi maupun sekolah 
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c. Menggunakan berbagai macam alternatif pilihan untuk 

mempermudah penerapan inovasi 

d. Menggunakan 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 kemanfaatan dari pengalaman sekolah 

atau lembaga yang lain 

g. Melakukan metode yang positif untuk mendapatkan 

kepercayaan 

h. Menerima tanggungjawab pribadi 

i. Mengusahakan adanya pengorganisasian kegiatan 

yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang 

efektif 

j. Mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar 

tentang inovasi di sekolah. 
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BAB IV 

INOVASI PENDIDIKAN DI INDONESIA 

 

Dewasa ini, pendidikan di Indonesia turut mendukung 

adanya inovasi dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan 

khususnya di Indonesia, umumnya pendidikan di dunia. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya berbagai inovasi yang sudah 

tersosialisasi, bahkan beberapa diantaranya sudah 

direalisasikan. Berikut beberapa inovasi pendidikan yang ada di 

Indonesia dewasa ini: 

A. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atauKurikulum 

2004,adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di 

Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2004 walau 

sudah ada sekolahyang mulai menggunakan kurikulum ini 

sejak sebelum diterapkannya. Secara materi, sebenarnya 

kurikulum ini tak berbeda dari Kurikulum 1994, 

perbedaannya hanya pada cara para muridbelajar di kelas. 

Dalam kurikulum terdahulu, para murid dikondisikan 

dengan sistem caturwulan.Sedangkan dalam kurikulum baru 

ini, para siswa dikondisikan dalam sistem semester.Dahulu 

pun, para murid hanya belajar pada isi materi pelajaran 

belaka, yakni menerima materi dari guru saja. Dalam 

kurikulum 2004 ini, para murid dituntut aktif 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
http://id.wikipedia.org/wiki/2004
http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kurikulum_1994&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Murid
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Caturwulan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Semester&action=edit&redlink=1
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mengembangkan keterampilan untuk menerapkan IPTek 

tanpa meninggalkan kerja sama dan solidaritas, meski 

sesungguhnya antar siswa saling berkompetisi. Jadi di sini, 

guru hanya bertindak sebagai fasilitator, namun meski 

begitu pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk 

semua.Dalam kegiatan di kelas, para siswa bukan lagi 

objek, namun subjek.Dan setiap kegiatan siswa ada 

nilainya. 

Sejak tahun ajaran 2006/2007, diberlakukan kurikulum 

baru yang bernama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 

yang merupakan penyempur-naan Kurikulum 2004. 

B. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Inovasi pendidikan di Indonesia yang sedang 

diimplemen-tasikan pada saat ini adalah Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan yang disingkat KTSP.KTSP adalah 

sebuah kurikulum operasional kuriku-lum pendidikan yang 

disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan 

pendidikan diIndonesia. 

KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun 

ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) 

dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_Tingkat_Satuan_Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Undang-Undang_Nomor_20_Tahun_2003&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Undang-Undang_Nomor_20_Tahun_2003&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2005&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2005&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_19_Tahun_2005&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Nasional_Pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Nasional_Pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Nasional_Pendidikan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahun_ajaran_2007/2008&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahun_ajaran_2007/2008&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tahun_ajaran_2007/2008&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Isi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Standar_Kompetensi_Lulusan&action=edit&redlink=1
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dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing 

Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta 

Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan 

oleh BSNP. 

Pada prinsipnya, KTSP merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari SI, namun pengembangannya diserahkan 

kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu 

sendiri.KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan 

pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.Pelaksanaan 

KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 

2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL. 

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat 

kompetensi yang dituangkan dalam persyaratan kompetensi 

tamatan, kompetensi bahan kajian kompetensi mata 

pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi 

peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

Standar isi merupakan pedoman untuk pengembangan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan yang memuat: 

1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum, 

2. Beban belajar, 

3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan 

di tingkat satuan pendidikan, dan 

4. Kalender pendidikan. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=BSNP&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Permendiknas_Nomor_24_Tahun_2006&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Permendiknas_Nomor_24_Tahun_2006&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Permendiknas_Nomor_24_Tahun_2006&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan#jenjang_pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan#jenis_pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/Belajar
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SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam 

penentuan kelulusan peserta didik dari satuan 

pendidikan.SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata 

pelajaran atau kelompok mata pelajaran.Kompetensi lulusan 

merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan 

standar nasional yang telah disepakati. 

Pemberlakuan KTSP, sebagaimana yang ditetapkan 

dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 

2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL, ditetapkan oleh 

kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari 

komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP 

sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, dalam arti tidak 

ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen 

Pendidikan Nasional.Penyusunan KTSP selain melibatkan 

guru dan karyawan juga melibatkan komite sekolah serta 

bila perlu para ahli dari perguruan tinggi setempat. Dengan 

keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP maka 

KTSP yang disusun akan sesuai dengan 

aspirasi masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan dan 

kebutuhan masyarakat. 

C. Sekolah Standar Nasional (SSN)/Sekolah Kategori 

Mandiri (SKM) 

Sekolah Kategori Mandiri (SKM)/Sekolah Standar 

Nasional (SSN) adalah sekolah yang hampir atau sudah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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memenuhi standar nasional pendidikan.Standar Nasional 

Pendidikan adalah kriteria minimal tentang 

sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.Standar Nasional Pendidikan 

terdiri dari delapan standar yaitu   standar isi, standar, 

kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, 

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar 

penilaian pendidikan.  

Berdasarkan   penjelasan PP No. 19 Tahun 2005   

Pasal 11 ayat (2) bahwa ciriSekolah Kategori 

Mandiri/Sekolah Standar Nasional adalah terpenuhinya 

standar nasional pendidikan dan mampu menjalankan 

sistem kredit semester. Penerapan Sistem  Kredit  Semester 

(SKS)  perlu  memperhatikan  beberapa  ketentuan, antara 

lain sebagai berikut : 

1. Kebulatan kurikulum dan beban belajar peserta didik 

dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS). 

2.  Kurikulum terdiri atas tiga kelompok mata pelajaran, 

yaitu pokok, pilihan wajib dan pilihan bebas. 

3. Mata  pelajaran  pokok  harus  diambil  oleh  semua  

peserta  didik karena mendasari pembentukan 

kemampuan umum yang diperlukan untuk 

kehidupan sehari-hari dan mendasari pembentukan 

kemampuan akademik/profesional  yang akan menjadi 
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karir sebagai sumber penghidupan. Mata pelajaran wajib 

mencakup: Agama, Bahasa Indonesia, PPKn, 

Matematika, IPA, IPS dan Olah Raga (pembentukan 

moral beragama, berkomunikasi, matematik, IPA 

dan IPS). 

D. Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) 

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau 

disingkat RSBI, adalah suatu program pendidikan yang 

ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3, yang 

menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu 

pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk 

dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertarif 

internasional.Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) 

adalah Sekolah Standar Nasional (SSN) yang menyiapkan 

peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) Indonesia dan bertaraf Internasional sehingga 

diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing 

internasional. 

RSBI/SBI adalah sekolah yang berbudaya Indonesia, 

karena Kurikulumnya ditujukan untuk Pencapaian indikator 

kinerja kunci minimal sebagai berikut: 

1. Menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP); 
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2. Menerapkan sistem satuan kredit semester di 

SMA/SMK/MA/MAK; 

3. Memenuhi Standar Isi; dan 

4. Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan. 

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan 

pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai 

berikut: 

1. Sistem administrasi akademik berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di mana setiap saat 

siswa bisa mengakses transkripnya masing-masing; 

2. Muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari 

muatan pelajaran yang sama pada sekolah unggul dari 

salah satu negara anggota OECD  (Organization for 

Economic Co-operation and Development) dan/ atau 

negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan 

tertentu dalam bidang pendidikan; dan 

3. Menerapkan standar kelulusan sekolah/ madrasah yang 

lebih tinggi dari Standar Kompetensi Lulusan. 

E. Sekolah Berstandar Internasional (SBI) 

Sekolah Berstandar Internasional (SBI) merupakan 

kelanjutan dari Rintisan Sekolah Berstandar intrernasional 

(RSBI).SBI adalah merupakan sebuah 

jenjang sekolah nasional di Indonesia dengan standar 

mutu internasional. Proses belajar mengajar di sekolah ini 

menekankan pengembangan daya kreasi, inovasi, dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Internasional
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kreasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Inovasi
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eksperi-mentasi untuk memacu ide-ide baru yang belum 

pernah ada. Pengembangan SBI di Indonesia didasari 

oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 50 Ayat 3.Dalam ketentuan ini, 

pemerintah didorong untuk mengembangkan satuan 

pendidikan yang bertaraf internasional. Standar 

internasional yang dituntut dalam SBI adalah Standar 

Kompetensi Lulusan, Kurikulum, Prosees Belajar 

Mengajar, SDM, Fasilitas, Manajemen, Pembiayaan, dan 

Penilaian standar internasional. Dalam SBI proses belajar 

mengajar disampaikan dalam dua bahasa yaitu bahasa 

Inggris dan bahasa Indonesia. 

F. Sekolah Gratis 

Maksud dari Sekolah Gratis adalah mengupayakan/ 

memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan layak, 

bermutu, bagi setiap warga masyarakat di Indonesia 

khususnya yang hidup dibawah garis kemiskinan. Tujuan 

dari sekolah gratis adalah memberi pendidikan minimal bagi 

warga masyarakat Tanjung Jabung Barat untuk dapat 

mengembangkan dirinya, potensi, keterampilan yang 

dimilikinya agar dapat hidup mandiri ditengah masyarakat 

atau dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih 

tinggi tanpa dipungut biaya. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum
http://id.wikipedia.org/wiki/SDM
http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
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G. Sekolah Satu Atap 

 Konsep sekolah satu atap merupakan suatu model 

pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dengan 

menyatukan sekolah-sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, 

sampai dengan SMA maupun beberapa diantara jenjang 

sekolah yang ada pada satu wilayah tertentu.Sekolah satu 

atap merupakan model pendidikan berbeda jenjang TK dan 

SD, SD dan SMP yang pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajarnya berlangsung pada satu tempat. Model ini di 

desain untuk mendekatkan lembaga pendidikan ke tempat 

yang paling mudah dijangkau olehmasyarakat. Harapannya 

tidak lagi ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah 

hanya karena jarak tempuh ke sekolah yang jauh. 

H. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program 

pemerintah yang padadasarnya adalah untuk penyediaan 

pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan 

pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. 

Namun demikian, adabeberapa jenis pembiayaan investasi 

dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengandana 

BOS. Secara umum program BOS bertujuan untuk 

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan 

pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang 

bermutu. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD 

dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) 
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dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang 

diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun 

swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar 

Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari 

programBOS ini 

I. Sertifikasi Guru dan Dosen 

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, UU No. 14tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

dan PP No. 19 tahun 2005 tentang StandarNasional 

Pendidikan mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik 

profesional. Seorangguru atau pendidik profesional harus 

memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana(S1) atau 

diploma empat (D4), menguasai kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmanidan rokhani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk 

peningkatan mutu guru sejalan dengan peningkatan 

kesejahteraan guru, berfungsi untuk meningkatkan martabat 

dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan 

terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak 

pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutupendidikan 

secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan guru.  

Untuk melaksanakan amanat UU No. 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, pemerintah melalui Depdiknas, 

dalam hal ini Direktorat Jenderal Peningkatan MutuPendidik 
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dan Tenaga Kependidikan akan melaksanakan sertifikasi 

guru dalam jabatansecara bertahap yang dimulai pada 

tahun 2007 sebanyak190.450 orangguru.  

J. Home Schooling 

Istilah homeschooling sendiri berasal dari bahasa 

Inggris berarti sekolah rumah.Homeschooling berakar dan 

bertumbuh di Amerika Serikat. Homeschooling dikenal juga 

dengan sebutan home education, home based learning atau 

sekolah mandiri. Pengertian umum homeschooling adalah 

model pendidikan dimana sebuah keluarga memilih untuk 

bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan 

menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Memilih 

untuk bertanggungjawab berarti orangtua terlibat langsung 

menentukan proses penyelenggaraan pendidikan, 

penentuan arah dan tujuan pendidikan, nilai-nilai yang 

hendak dikembangkan, kecerdasan dan keterampilan, 

kurikulum dan materi, serta metode dan praktek belajar.  

Gambar 4.1 Home Schooling 

sumber: google 
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Peran dan komitmen total orangtua sangat dituntut. 

Selain pemilihan materi dan standar pendidikan sekolah 

rumah, mereka juga harus melaksanakan ujian bagi anak-

anaknya untuk mendapatkan sertifikat, dengan tujuan agar 

dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.Banyak 

orang tua Indonesia yang mempraktekkan homeschooling 

mengambil materi pelajaran, bahan ujian dan sertifikat 

sekolah rumah dari Amerika Serikat.Sertifikat dari negeri 

paman Sam itu diakui di Indonesia (Departemen Pendidikan 

Nasional) sebagai lulusan sekolah Luar Negeri. 

K. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 

Sejak beberapa waktu terakhir, kita dikenalkan dengan 

pendekatan inovatif dalam manajemen sekolah yang 

dinamai sebagai manajemen berbasis sekolah (school 

based management) atau disingkat MBS.Di mancanegara, 

seperti Amerika Serikat, pendekatan ini sebenarnya telah 

berkembang cukup lama. Pada 1988 American Association 

of School Administrators, National Association of 

Elementary School Principals, and National Association of 

Secondary School Principals, menerbitkan dokumen 

berjudul School Based Management, a strategy for better 

learning. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan 

atau kegerahan para pengelola pendidikan pada level 

operasional  atas  keterbatasan   kewenangan   yang 
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mereka   miliki   untuk   dapat mengelola sekolah secara 

mandiri.  

Umumnya dipandang bahwa para kepala sekolah 

merasa tak berdaya karena terperangkap dalam 

ketergantungan berlebihan terhadap konteks 

pendidikan.Akibatnya, peran utama mereka sebagai 

pemimpin pendidikan semakin dikerdilkan dengan rutinitas 

urusan birokrasi yang menumpulkan kreativitas berinovasi. 

Di Indonesia, gagasan penerapan pendekatan ini 

muncul belakangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai paradigma baru dalam pengoperasian 

sekolah. Selama ini, sekolah hanyalah kepanjangan tangan 

birokrasi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan 

politik pendidikan. Para pengelola sekolah sama sekali tidak 

memiliki banyak kelonggaran untuk mengoperasikan 

sekolahnya secara mandiri. Semua kebijakan tentang 

penyelenggaran pendidikan di sekolah umumnya diadakan 

di tingkat pemerintah pusat atau sebagian di instansi vertikal 

dan sekolah hanya menerima apa adanya. 

L. Badan Hukum Pendidikan (BHP) 

Badan hukum pendidikan (disingkat BHP) 

merupakan suatu bentuk badan hukum lembaga 

pendidikanformal di Indonesia yang berbasis pada otonomi 

dan nirlaba. BHP dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_formal
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 

tanggal 17 Desember 2008. Bagi pendidikan tinggi, BHP 

merupakan perluasan dari status badan hukum milik 

negara (BHMN) yang dianggap cenderung sangat komersil 

dalam penyelenggaraannya. Pada tahun 2010, bentuk BHP 

telah dihapuskan sesuai dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 

31 Maret 2010 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2009. 

UU BHP kini tepatnya tanggal 31 Maret 2010, telah 

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

dalam perkara yang diajukan oleh Aep, Cs dalam perkara 

Nomor 11/VII-PUU/2009 dengan Gatot Goei, SH sebagai 

salah satu kuasa di antara kuasa hukum dalam perkara 

lainnya. Alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU 

BHP adalah karena secara yuridis UU BHP tidak sejalan 

dengan UU lainnya dan subtansi yang saling bertabrakan. 

kedua UU BHP tidak memberikan dampak apapun terhadap 

peningkatan kualitas peserta didik dan ketiga UU BHP 

melakukan penyeragaman terhadap nilai-nilai kebhinekaan 

yang dimiliki oleh badan hukum pendidikan yang telah 

berdiri lama di Indonesia, seperti yayasn, perkumpulan, 

badan wakaf dan lain-lain. Oleh karena itu UU BHP 

bertentangan dengan UUD 1945 dan batal demi hukum. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_hukum_milik_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_hukum_milik_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_hukum_milik_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia
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M. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan 

mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang 

mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan 

akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan 

seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan.Melalui 

pendidikan karakter diharapkan peserta didik SMP 

mampusecara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta 

mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia 

sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

 

Gambar 4.2 Pendidikan Karakter 

sumber: google 

 

Pendidikan  karakter pada tingkatan institusi mengarah 

pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang 

melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan 
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simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, 

dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah 

merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah 

tersebut di mata masyarakat luas. 

Sasaran pendidikan karakter adalah seluruh Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) di Indonesia negeri maupun 

swasta.  Semua warga sekolah, meliputi para peserta didik, 

guru, karyawan administrasi, dan pimpinan sekolah menjadi 

sasaran program ini. Sekolah-sekolah yang selama ini telah 

berhasil melaksanakan pendidikan karakter dengan baik 

dijadikan sebagai best practices, yang menjadi contoh untuk 

disebarluaskan ke sekolah-sekolah lainnya. 

Melalui program ini diharapkan lulusan SMP memiliki 

keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, berkarakter mulia, kompetensi akademik 

yang utuh dan terpadu, sekaligus memiliki kepribadian yang 

baik sesuai norma-norma dan budaya Indonesia.Pada 

tataran yang lebih luas, pendidikan karakter nantinya 

diharapkan menjadi budaya sekolah. 

Keberhasilan program pendidikan karakter dapat 

diketahui melalui pencapaian indikator oleh peserta didik 

sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi Lulusan 

SMP, yang antara lain meliputi sebagai berikut: 

1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai 

dengan tahap perkembangan remaja; 
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2. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri; 

3. Menunjukkan sikap percaya diri; 

4. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam 

lingkungan yang lebih luas; 

5. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, 

dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional; 

6. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan 

sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan 

kreatif; 

7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, 

dan inovatif; 

8. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri 

sesuai dengan potensi yang dimilikinya; 

9. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari; 

10. Mendeskripsikan gejala alam dan sosial; 

11. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab; 

12. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi 

terwujudnya persatuan dalam negara kesatuan 

Republik Indonesia; 

13. Menghargai karya seni dan budaya nasional; 

14. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan 

untuk berkarya; 
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15. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan 

memanfaatkan waktu luang dengan baik; 

16. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan 

santun; 

17. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain 

dalam pergaulan di masyarakat; Menghargai adanya 

perbedaan pendapat; 

18. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis 

naskah pendek sederhana; 

19. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris sederhana; 

20. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk 

mengikuti pendidikan menengah; 

21. Memiliki jiwa kewirausahaan. 

N. Pendidikan untuk Semua (Education for All)/Pendidikan 

Inklusif 

Pendidikan Inklusif (Education for All) yaitu pendidikan 

yang dilaksanakan di sekolah / kelas reguler dengan 

melibatkan seluruh peserta didik tanpa kecuali, meliputi : 

anak yang memiliki perbedaan bahasa, beresiko putus 

sekolah karena sakit, kekurangan gizi, tidak berprestasi, 

anak yang berbeda agama, penyandang HIV/ AIDS, dan 

sebagainya. Mereka dididik dan diberikan layanan 

pendidikan yang sesuai dengan cara yang ramah dan penuh 
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kasih sayang tanpa diskriminasi.Mengapa pendidikan 

inklusif diperlukan? 

1. Mutu pendidikan masih belum memuaskan 

(belum: cageur, bageur, bener, tur singer vs kecerdasan 

intelektual, sosial, emosional, spiritual, fisikal) 

2. Masih banyak anak usia sekolah belum mendapat 

layanan pendidikan yang baik. 

3. Pendidikan masih diskriminatif. 

4. Pembelajaran masih teacher centre 

5. Proses Belajar Mengajar (PBM) belum mengakomodasi 

kebutuhan siswa 

6. Lingkungan pendidikan masih belum ramah anak 

7. Pembelajaran masih belum berbasis learning style siswa. 

8. PBM belum dilaksanakan dengan aktif, kreatif, dan 

menyenangkan. 

9. Pembelajaran belum menghargai keberagaman. 

Adapun Pembelajaran Ramah Anak: 

1. Metode yang digunakan guru bervariasi, sehingga siswa 

tidak jenuh; 

2. Pembelajaran dilaksanakan didalam dan diluar kelas; 

3. Guru memiliki kesadaran tinggi pentingnya menggunakan 

alat peraga; 

4. Tata ruang kelas di desain ramah anak dengan pajangan 

hasil karya siswa; 

http://dedekusn.com/pendidikan/pentingnya-pendidikan-inklusif/
http://dedekusn.com/pendidikan/pentingnya-pendidikan-inklusif/
http://dedekusn.com/pendidikan/pentingnya-pendidikan-inklusif/
http://dedekusn.com/pendidikan/pentingnya-pendidikan-inklusif/
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5. Kemandirian siswa dikembangkan melalui berbagai 

kegiatan belajar; 

6. Pembelajaran berbasis potensi siswa: intelektual, sosial, 

emosional, dan spiritual. 

7. Memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler untuk 

pengembangan kecerdasan siswa; 

8. Pengembangan Basic Competences (reading, writing, 

speaking, accounting) untuk menumbuh-kembangkan 

sikap life long learning. 

9. Penekanan pembelajaran bergeser dari memorandum 

kepada stadium. 

Pendidikan inklusif yang ramah anak dapat 

memanjakan emosi anak, belajar dengan nyaman, sehingga 

disadari atau tidak mereka akan memotret apa yang mereka 

dengar, lihat, dan rasakan sehingga mempengaruhi emosi 

positif dan mempermudah untuk tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

O. Akreditasi Sekolah/Perguruan Tinggi 

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian 

(asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif 

melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal 

(visitasi) untuk menentuksn kelayakan dan kinerja sekolah. 

Dasar hukum akreditasi sekolah utama adalah : Undang 

Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, Peraturana 

Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 & 87 dan Surat 

http://dedekusn.com/pendidikan/pentingnya-pendidikan-inklusif/
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Keputusan Mendiknas No. 87/U/2002. Akreditasi sekolah 

bertujuan untuk : (a) menentukan tingkat kelayakan suatu 

sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dan 

(b) memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah. Prinsip – 

prinsip akreditasi yaitu : (a) objektif, informasi objektif 

tentangg kelayakan dan kinerja sekolah, (b) efektif, hasil 

akreditasi memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar 

dalam pengambilan keputusan, (c) komprehensif, meliputi 

berbagai aspek dan menyeluruh, (d) memandirikan, sekolah 

dapat berupaya meningkatkan mutu dengan bercermin pada 

evaluasi diri, dan (d) keharusan (mandatori), akreditasi 

dilakukan untuk setiap sekolah sesuai dengan kesiapan 

sekolah. 

P. Pendidikan Guru dalam Jabatan 

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional,  Undang-undang RI Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 19 Tahun  2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 

74 Tahun 2008 Tentang Guru menyatakan guru  adalah 

pendidik professional. Guru yang dimaksud meliputi guru 

kelas, guru mata pelajaran, guru  bimbingan dan 

konseling/konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan 

pengawas satuan pendidikan. Guru  profesional  

dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik  yang relevan 
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dengan mata pelajaran yang diampunya  dan menguasai 

kompetensi sebagai-mana dituntut oleh Undang-undang 

Guru dan Dosen. Pengakuan guru sebagai pendidik 

profesional dibuktikan  dengan  sertifikat pendidik yang  

diperoleh melalui suatu proses sistematik yang disebut 

sertifikasi.Sertifikasi  bagi guru dalam jabatan  sebagai  

salah satu  upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat 

meningkatkan mutu  pendidikan  pada satuan pendidikan 

formal secara berkelanjutan.  Guru dalam jabatan yang telah 

memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui: 

(1)  Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), 

(2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan  Latihan Profesi Guru 

(PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG). Untuk 

sertifikasi guru dalam jabatan melalui PPG diatur dalam 

buku panduan  tersendiri. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. 

Q. Ujian Nasional 

UAN merupakan penilaian pada akhir proses 

pembelajaran di sekolah.Penilaian merupakan serangakaian 

kegiatan untuk memperoleh, menganalisis,dan menafsirkan 

data tentang proses dan hasil belajar siswa yang 

dilakukansecara sistematis dan berkesinambungan 

sehingga menjadi informasi yangbermakna dalam 

mengambil keputusan.  Penilaian pada akhirproses 
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pembelaja-ran dilakukan ujian untuk mendapatkan 

data.Informasi obyektif sebagai hasil. Hasil ujian di suatu 

sekolah akan memberikan informasi tingkatkeberhasilan 

pencapaian siswa dari tujuan pembelajaran atau 

intruksional. Tingkat keberhasilan ini akan mengambarkan 

kemampuansiswa yang sebenarnya. Hasil ujian tersebut 

dapat digunakansebagai dasar penyempurnaan program 

pembela-jaran (Haribowo,1994). Dengandemikian hasil ujian 

akan bermanfaat sebagai bahan umpan balik dalam 

prosespembelajaran dan hasil ujian digunakan untuk 

mengetahui efektivitas dantingkat pencapaian atau 

keberhasilan suatu program kegiatan terutama 

programpengajaran. UAN sebagai alat kontrol sekolah pada 

era otonomi masih diperlukansepanjang tidak digunakan 

sebagai penentu kelulusan namun berfungsi 

layaknyainstrumen penelitian. Tetapi mapel UAN diperluas. 

Dari data yang diperoleh bisa digunakan sebagai bahan 

rekomendasi terhadap Depdiknas dalampengambil 

kebijakan pendidikan untuk meningkatkan mutu. Dari hasil 

tersebutbisa juga diperoleh peringkat kedudukan sekolah 

yang satu dengan yang lain.Akibatnya sekolah secara moral 

tetap terikat komitmen pada standar baku yangdibuat oleh 

Pemerintah Pusat. 
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R. Pembelajaran Bilingual 

Tahun 2006 Depdiknas menetapkan kebijakan wajib 

menyelenggarakan pembelajaran bilingual.Bahasa asing 

yang dianjurkan adalah bahasa Inggris.Mata pelajaran yang 

diprioritaskan menggunakan  pengantar bilingual adalah 

Ilmu Pengetahan Alam (Fisika, Kimia, Biologi) dan 

Matematika. 

Kebijakan ini wajib diterapkan pada sekolah 

penyelenggara program rintisan sekolah bertaraf 

internasional (RSBI).Namun demikian SMA dan SMP yang 

merintis menjadi sekolah standar nasional (SSN) juga 

banyak yang menyelenggarakan pembe-lajaran bilingual. 

Kebijakan ini selanjutnya menjadi kontro-versial karena 

sebelum aksi kebijakan dilaku-kan, sekolah maupun 

pemerintah belum memper-siapkan guru yang 

terlatih.Keinginan besar tersebut menimbulkan masalah 

karena kebijakan itu sendiri tidak dapat diimplementasikan 

dalam kelas, namun sekolah telah mempromosikan secara 

luas kepada masyarakat bahwa sekolahnya 

menyelenggarakan pembelajaran bilingual yang tentu saja 

berbiaya lebih mahal. 

Permasalahan semakin meluas karena ketersediaan 

guru MIPA yang fasih berbasa Inggris di luar kota-kota 

besar sangat terbatas.Ketika pembelajaran bilingual 
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dipaksakan diterapkan, maka efektivitas pembelajaran 

menurun. 

Merespon permasalahan yang semakin serius karena 

kebijakan yang tidak efektif, maka dalam peraturan 

Kemetrian Pendidikan Nomor 78 tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional 

menetapkan kebijakan bahwa sekolah dapat menggunakan 

bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, namun tetap 

menetapkan standar konpetensi yang wajib siswa dan guru 

kuasai dengan standar yang tinggi. 

S. Pembelajaran Inovatif 

Pembelajaran inovatif juga mengandung arti 

pembelajaran yang dikemas oleh guru atau instruktur 

lainnya yang merupakan wujud gagasan atau teknik yang 

dipandang baru agar mampu menfasilitasi siswa untuk 

memperoleh kemajuan dalam proses dan hasil belajar. 

Model pembelajaran inovatif  sekarang yang banyak 

dikembangkan  adalah model-model pembelajaran yang  

kegiatannya berpusat pada siswa (student centered 

approach ) dengan  kurang lebih 80% – 90% waktu 

pembelajaran  merupakan aktivitas siswa, sedangkan guru 

 berperan sebagai fasilitator,  moderator, mitra belajar dan 

pengorkestra  pembelajaran .Model-model pembelajaran 

inovatif yang sangat banyak dan berkembang diantaranya 

adalah  Model Cooperatif learning  dengan berbagai tipe, 
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model problem based learning, model debat, model diskusi, 

model inquiri,  model Contextual Teaching and Learning,  

dan banyak lagi yang lainnya. (Sugito.2009) 

Pembelajaran melalui teknologi informasi saat ini juga 

menjadi  ciri pembelajaran inovatif, mengandung  arti 

penerapan ICT dalam proses pembelajaran  dengan 

melibatkan siswa untuk terus aktif  menggunakan dan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komukasi dengan 

istilah E-Learnig, atau Blended Learning dan lainnya.Secara 

garis besar, pembelajaran inovatif dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

1. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang 

mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka 

dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. 

2. Guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai 

cara dalam membangkitkan semangat, termasuk 

menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk 

menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan 

cocok bagi siswa 

3. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan 

bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan 

„pojok baca‟ 

4. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif 

dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. 
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5. Guru mendorong siswa untuk menemukan caranya 

sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk 

mengungkapkan gagasannya, dan melibatkan siswa 

dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. 

T. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. 

UU RI no 20 tahun 2003  pasal  45 menjelaskan  

bahwa  setiap satuan pendidikan  formal dan nonformal  

menyediakan sarana dan prasarana  yang memenuhi 

keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan  dan 

perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, 

emosional, dan kejiwaan peserta  didik. Sedangkan  dalam 

UU Ri no 19 tahun 2005 pasal 42 s/d 48 mengisyaratkan  

pada setiap satuan pendidikan  wajib  memiliki sarana  yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan, serta wajib memiliki prasarana  

yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran  

yang teratur dan berkelanjutan.Kewajiban memiliki sarana 

seperti perabot, peralatan pendiidkan, media pendidikan, 

buku dan sumber belajar lainnya, dll  yang diperlukan untuk 

menunjang proses belajar  yang teratur dan berkelanjutan,  

serta  prasarana seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan 

satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, 

Laboratorium, perpustakaan  dan ruang-ruang  lain yang  

diperlukan untuk proses pembelajaran yang teratur dan 

berkesinambungan,  seperti yang teruraikan dalam pasal 42 
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s/d 48 itu sangat banyak, laus  dan terinci semuanya 

membutuhkan dana yang sangak banyak. 

Demikian beberapa inovasi yang sudah bisa dirasakan 

di Indonesia, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat 

kendala namun seiring dengan berjalannya waktu inovasi akan 

selalu diusahakan demi lancarnya pelaksanaan pendidikan 

yang lebih baik lagi.  
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