


 Perubahan – terjadi pada pendidikan formal dan non  Perubahan – terjadi pada pendidikan formal dan non 
formal – sejak jaman penjajahan hingga saat ini 

 Perubahan – sistem atau komponen pend.
 Perubahan – tujuan tertentu – dianggap tepat untuk 

setiap jaman
 Perubahan  pendidikan = educational change Perubahan  pendidikan = educational change
 Pembaharuan pendidikan = inovasi pendidikan = 

innovation in education



 Reformasi pendidikan = educational reform Reformasi pendidikan = educational reform
 Revolusi pendidikan = educational revolution
 Istilah di atas pengertiannya sama
 Ada perbedaan gradasi
 Inovasi = secara harafiah memiliki dua pengertian:
 Kata sifat = pengenalan terhadap sesuatu yang baru Kata sifat = pengenalan terhadap sesuatu yang baru



 Kata benda = ide baru, cara/tindakan baru atau  Kata benda = ide baru, cara/tindakan baru atau 
penemuan  baru (benda-benda/objek)

 Inovasi = ide, cara, objek yang dianggap baru oleh 
individu atau organisasi dan sistem sosial (Dr. 
Purwanto, 2000.  Difusi Inovasi)

 Inovasi – penyebab terjadinya perubahan sosial –
inovasi pendidikan - menyebar ke dalam masyarakat inovasi pendidikan - menyebar ke dalam masyarakat 
kependidikan akan menimbulkan perubahan pada 
masyarakat pendidikan khususnya dan masyarakat 
luas pada umumnya.



 Pembaharuan pendidikan = perbaikan yang terencana  Pembaharuan pendidikan = perbaikan yang terencana 
dalam sistem pendidikan yang ditujukan pada 
pelaksanaan pendidikan/pengajaran, pemanfaatan 
sumber belajar dan pengorganisasian pengajaran yang 
tujuannya mengupayakan peningkatan hasil belajar 
siswa

 Ciri-ciri inovasi:
- Lebih nyata



 Ciri-ciri inovasi: Ciri-ciri inovasi:
- Lebih nyata
- Ada nama
- Pelaksanaannya terjabar secara teknis
- Dilaksanakan dalam kawasan yang terbatas
- Meningkatan hasil belajar peserta didik pada - Meningkatan hasil belajar peserta didik pada 

khususnya dan peningkatan kualitas pendidikan pada 
umumnya



 Reformasi pendidikan = kumpulan  dari sejumlah  Reformasi pendidikan = kumpulan  dari sejumlah 
inovasi pendidikan yang berusaha mengatasi suatu 
masalah yang cukup besar dalam pendidikan dan 
mungkin juga di luar pendidikan, dilaksanakan secara 
luas, dapat meliputi keseluruhan sistem pendidikan.



 Latar Belakang Pembaharuan pendidikan Latar Belakang Pembaharuan pendidikan
 - timbul karena permasalahan – pembaharuan –

mengatasi masalah 
 Sumber masalah:
 - kondisi yang belum pernah dihadapi – cara baru 

untuk menghadapinyauntuk menghadapinya
 - tuntutan yang lebih tinggi (didorong adanya 

penemuan baru), sehingga cara, pendekatan lama 
dianggap tidak memadai, tidak memuaskan



 Contoh-contoh: Contoh-contoh:
 Pada zaman penjajahan, penduduk negara jajahan 

tidak didorong untuk memasuki sekolah. Masyarakat 
pedesaan sudah puas tidak bersekolah, secara 
tradisional tidak mengenal sekolah.

 Ketika merdeka, pemerintah baru tidak dapat 
membiarkan masyarakat tetap bodoh – wajib belajar –membiarkan masyarakat tetap bodoh – wajib belajar –
dengan adanya keputusan ini – ternyata menimbulkan 
sederet permasalahan.



 Masalah : Masalah :
 - kurangnya jumlah sekolah
 - kurangnya guru
 - kurangnya administrator dan tenaga teknis
 - sarana pendidikan 
 - diperlukan dana yang sangat besar dan tidak  - diperlukan dana yang sangat besar dan tidak 

mencukupi



 Kesimpulan Contoh di atas: pembaharuan pendidikan  Kesimpulan Contoh di atas: pembaharuan pendidikan 
muncul karena adanya tuntutan baru

 Zaman penjajah – batu tulis – pendapat baru bahwa 
batu tulis dapat menularkan penyakit – ditinggalkan 
dan digantikan dengan buku tulis – masalah muncul 
karena ada pendapat baru, sehingga ada tuntutan 
baru, yang memandang alat tulis lama kurang baru, yang memandang alat tulis lama kurang 
memenuhi syarat. Pada waktu itu orang tidak 
memikirkan masalah itu.

 -



 Contoh 3:  Contoh 3: 
 Setelah didorong agar sekolah – kebutuhan masuk 

sekolah meningkat – orang tua was-was  anaknya tidak 
mendapat tempat di sekolah sesuai dengan 
keinginannya. Kebutuhan sekolah merembet dari 
memerlukan SMP< SMA< dan berlanjut ke perguruan 
tinggi. tinggi. 



 Permasalahan baru muncul karena berkembangan  Permasalahan baru muncul karena berkembangan 
kebutuhan baru – berlangsungnya pembangunan –
rakyat memilih sekolah yang baik kualitasnnya

 Contoh 4: TV, HP, internet – peserta didik lebih 
banyak mengakses dari media baru ini – masalah baru 
dalam pendidikan.

 ??????????????????????? ???????????????????????



Pengertian-pengertian yang terkait
dengan pembaharuan
 Inovasi = inovation = hal yang baru = pembaharuan Inovasi = inovation = hal yang baru = pembaharuan
 Inovasi = penemuan = discovery atau invention = 

modernisasi.
 Diskoveri = suatu penemuan sesuatu yang sebenarnya 

benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada, tetapi 
belum diketahui orang

 Invensi: suatu penemuan yang benar-benar baru = 
benda atau hal yang ditemukan itu benar-benar 
sebelumnya belum ada, diadakan dengan hasil kreasi 
baru



 Inovasi = suatu ide, barang, kejadian, metode yang  Inovasi = suatu ide, barang, kejadian, metode yang 
dirasakan atau diamati sebagai suatu yang baru bagi 
seseorang atau sekelompok orang baik itu hasil 
invensi maupun diskoveri 

 Inovasi – untuk mencapai tujuan tertentu –
memecahkan masalah tertentu

 Pendidikan – sistem – inovasi pendidikan  mencakup  Pendidikan – sistem – inovasi pendidikan  mencakup 
hal-hal yang berhubungan dengan komponen system 
pendidikan : sekolah, perguruan tinggi atau lembaga 
pendidikan ; sistem pendidikan nasional



 Inovasi bermanfaat untuk memecahkan masalah – Inovasi bermanfaat untuk memecahkan masalah –
inovasi  diterima dan diterapkan oleh para penerima 
inovasi – perlu peranan wahan pembaharu (change 
agent)


