
INOVASI / PEMBAHARUAN PENDIDIKAN

Imam Gunawan



• Inovasi ialah permasalahan / pengenalan hal-hal

yang baru.

• Inovasi adalah penemuan baru yang berbeda dari

yang sudah ada atau yang sudah dikenal

sebelumnya (gagasan, metode, atau peralatan).

• Inovasi Pendidikan ialah suatu perubahan yang

baru dan bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang

ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk

meningkatkan kemampuan dalam rangka

pencapaian tujuan pendidikan.

A. Pengertian Inovasi / Pembaharuan Pendidikan



• Perkembangan IPTEK.

• Pertambahan Penduduk.

• Meningkatnya animo masyarakat memperoleh

pendidikan yang lebih baik.

• Menurunnya kualitas pendidikan.

• Kurangnya relevansi pendidikan.

• Belum mekarnya alat organisasi yang efektif.

B. Masalah-masalah yang Menuntut Inovasi /

Pembaruan Pendidikan



• Visi terhadap pendidikan.

• Faktor pertambahan penduduk.

• Perkembangan ilmu pengetahuan.

• Tuntutan adanya proses pendidikan yang

relevan.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inovasi

/ Pembaharuan Pendidikan



• Sebagai tanggapan baru terhadap

masalah pendidikan.

• Sebagai upaya mengembangkan

pendekatan yang lebih efektif dan

ekonomis.

D. Tujuan Inovasi / Pembaruan Pendidikan



• Cara pemerataan dan peningkatan kualitas.

• Cara memperluas pelayanan pendidikan.

• Dengan cara meningkatkan keserasian

pendidikan dengan pembangunan.

• Dengan cara meningkatkan keefektifan dan

efisiensi sistem penyajian.

• Dengan cara melancarkan sistem informasi

kebijakan.

E. Cara-cara Pencapaian Inovasi / Pembaharuan

Pendidikan



• Guru / pendidik

• Siswa / peserta didik

• Sarana dan prasarana pendidikan

• Program / tujuan / rencana pendidikan

• Kurikulum

F. Faktor-faktor yang Wajib diperhatikan

dalam Inovasi / Pembaharuan

Pendidikan



Perubahan bukanlah 

menerapkan teknologi, 

metode, struktur, atau 

manajer-manajer baru.

Perubahan adalah mengubah 

cara manusia dalam berpikir 

dan berperilaku.

REHAT:



Satu kata yang terpenting adalah Change!

Dua kata terindah di hati manusia, Terima Kasih.

Tiga kata yang menghimpit di hati, Negeriku Sulit Berubah.

Empat kata yang membunuh, Negeriku Tidak Bisa Berubah.

Lima kata yang memanggil, Negeriku Butuh Aku untuk Berubah.

Banyak kata yang perlu diwaspadai, … Mereka yang Berubah-

ubah Terus dan yang Tak Mau Berubah Sama Sekali (Kasali,

2007)

Spirit Perubahan
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