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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Bersyukur kepada yang Sang Pemberi Rahmat, atas 

ridha-Nya buku ini dapat diselesaikan. Buku ini diberi judul 

Strategi Inovatif: Gaya Guru Sukses dalam Dunia Pendidikan. 

Buku berfokus pada persoalan guru di satuan pendidikan, 

khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. 

Hadirnya buku ini memiliki catatan yang panjang. Buku 

ini semacam rangkuman refleksi guru selama dan ketika 

menjalankan tugas kependidikannya. Ada banyak catatan yang 

diperoleh penulis dalam melakukan penelusuran sehingga 

informasi tersebut dituangkan dalam sebuah buku yang ada 

bersama Anda. 

Buku ini terdiri dari dua puluh bab. Isinya membeberkan 

strategi inovatif yang dilakukan guru untuk mensukseskan 

penyelenggaraan pendidikan. Guru yang inovatif berupaya 

melakukan langkah kreatif dalam menjalankan tugasnya. 

Langkah-langkah ini dirangkum dalam bab sepuluh hingga bab 

delapan belas. 

Kesembilan bab tersebut memberikan penjelasan 

tentang cara guru di satuan pendidikan menguasai informasi, 

membangun dan membina kepribadian, berpikir produktif, 

melakukan manajerial dalam menjalankan tugas, pemberdayaan 

teknologi, pemahaman dan realisasi kurikulum, pelaksanaan 

pembelajaran, melakukan rekayasa media pembelajaran, dan 

penataan tugas.  

Strategi yang dilakukan guru tersebut sebagai tindakan 

inovatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. 

Dalam sudut pandang yang singkat, pendidikan dikatakan 

sukses apabila tujuan-tujuannya dapat dicapai dengan baik dan 

efektif. Bagi guru sangat penting memikirkan dan 

mempertimbangkan berbagai target tujuan tersebut. 
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Bab-bab lain merupakan penjelasan tambahan yang 

dapat membantu pembaca dalam memahami persoalan inovasi 

pendidikan. Rangkuman ini sebagai bentuk inovasi pendidikan 

yang diselenggarakan di satuan pendidikan tingkat menengah 

atas dan sederajat. Bagi seorang guru perlu didorong untuk 

melakukan berbagai terobosan membangun peradapan 

pendidikan. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat berinovasi 

dengan baik agar penyelenggaran pendidikan semakin baik dan 

berkualitas. 

Selesainya buku ini tidak lepas dari bantuan dari 

berbagai pihak, terutama para guru di satuan pendidikan 

tingkat menengah atas dan sederajat, khususnya di lingkungan 

kota Pekanbaru. Selain itu, berbagai pihak yang turut andil 

secara moril tidak disebutkan satu persatu. Akhirnya, kritik dan 

saran dari berbagai pihak disambut dengan senang hati disertai 

terima kasih guna meningkatkan mutu buku dicetakan 

berikutnya. Semoga buku ini memberikan manfaat yang baik 

dan kepada Allah kita memohon keselamatan. Amin. 

 

 

 

Pekanbaru, September 2018 

 

 

Penulis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan merupakan sebuah sistem sosial yang 

dilakukan dalam rangka menjadikan manusia sebagai manusia 

seutuhnya. Manusia yang memiliki pengetahuan dalam 

membentuk daya nalar sehingga mampu memberikan 

pertimbangan berdasarkan akal pikirannya yang jernih. Manusia 

yang memiliki keterampilan sehingga mampu mengaktualisasi-

kan dirinya bagi kemasalahatan diri dan lingkungannya. Sebab, 

pendidikan berusaha untuk mentransformasikan keadaan suatu 

masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. 

Selain itu, pendidikan berupaya membekali pengalaman 

dan keterampilan kepada peserta didik untuk dapat 

mempertahankan hidupnya. Pendidikan menjadi poros yang 

harus diperhatikan dalam pelaksanaan. Salah praktis dapat 

menimbulakn efek negatif. Apalagi saat ini sistem informasi 

telah berkembang pesat yang dapat memberikan pengarru 

pada setiap generasi, khususnya bagi tempat penyelenggaran 

pendidikan—sekolah atau perguruan tinggi. Kondisi ini dapat 
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mempengaruhi proses pelaksanaan pendidikan dari berbagai 

aspek. 

Dalam perjalanannya, dikutip dari Republika (2017) 

menjelaskan bahwa masih ada celah yang harus diperhatikan 

dalam upaya pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang telah 

dicita-citakan dalam tujuan pendidikan. Pertama, nasib program 

wajib belajar 12 tahun. Program ini belum memiliki payung 

hukum, sehingga perlu dilakukan amandemen undang-undang 

tentang sistem pendidikan nasional terkait wajar sembilan tahun 

diubah menjadi 12 tahun atau dapat melalui Instruksi Presiden 

dan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan wajar 12 tahun di 

provinsi. 

Kedua, angka putus sekolah dari SMP ke jenjang SMA 

mengalami kenaikan. Hal ini dipicu maraknya pungutan liar di 

jenjang SMA/SMK/MA. Banyak kabupaten/kota yang dulu 

sudah menggratiskan SMA/SMK, tapi kini mereka resah karena 

banyak provinsi yang membolehkan sekolah untuk menarik 

iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk 

pendidikan. Alih wewenang pengelolaan jenjang sekolah 

menengah ini dapat berdampak pada pelaksanaan pendidikan 

yang sewajarnya. Hal ini bagian dari potret buram pendidikan di 

sekolah dengan ada pungli.  

Ketiga, ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan 

dunia kerja. Saat ini ada lebih dari tujuh juta angkatan kerja 

yang belum mempunyai pekerjaan. Sementara di saat yang 

sama, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga 

kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 

dan siap pakai. 

Di sisi lain, juga terjadi berbagai kekerasan di sekolah 

yang dapat mengganggu marwah pendidikan, baik pada kepala 

sekolah, guru, maupun peserta didik. Data Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI), menyebutkan sepanjang Januari 2011 

sampai Juli 2015 ada 1.880 kasus kekerasan yang terjadi di 

lingkungan pendidikan. Pada 2011, tercatat 276 tindak 
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kekerasan terjadi di sekolah. Jumlah tersebut meningkat pada 

2012 menjadi 552 kasus kekerasan. Namun di tahun berikutnya, 

angka kekerasan di sekolah menurun menjadi 371 kasus. Pada 

2014, kembali terjadi peningkatan tindak kekerasan di sekolah 

dengan 461 kasus. Hingga Juli 2015, ada 220 kasus kekerasan 

yang terjadi di sekolah (Susanti, 

https://news.okezone.com/read). 

Berbagai kasus dan kejadian tersebut merupakan bagian 

dari permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia, khususnya pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah. Kondisi dan kasus tersebut memaksa pihak 

penyelenggara pendidikan, khususnya di sekolah—kepala 

sekolah dan guru mengambil strategi atau langkah inovatif 

yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, 

minimal mencegah atau menghindari. 

Melalui inovasi yang direncanakan dan dilakukan pihak 

sekolah diharapkan dapat mendorong dalam mewujudkan 

harapan pendidikan nasional, seperti mencerdaskan kehidupan 

dan mengembangkan manusia seutuhnya. Terciptanya tata 

kehidupan yang baik dapat mewujudkan sumberdaya manusia 

yang berkualitas. Hal ini pula sebagai perwujudkan dalam 

memperbaiki sistem pendidikan yang ada. 

Pesatnya perkembangan zaman dan teknologi ini 

mengantarkan kita ke suatu arah tujuan untuk terus dapat 

berinovasi dengan melahirkan berbagai terobosan. Untuk itu, 

sekolah dan berbagai unsur yang ada di dalamnya dituntut 

untuk dapat berusaha mencapai keunggulan dan kesuksesan 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Pihak sekolah diupayakan 

mampu berkompetisi dalam mewujudkan proses pendidikan 

yang sehat. Inovasi yang dibuat hendaknya bernilai guna 

keberlangsungan hidup manusia maupun sistem yang berlaku 

untuk kemajuan dan kesuksesan bersama.  
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BAB II 

KONSEP INOVASI PENDIDIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

Para pakar pendidikan telah banyak mengajukan definisi 

inovasi pendidikan. Namun disini dipaparkan beberapa 

pendapat tentang definisi inovasi pendidikan sebagai upaya 

dalam memahami konsep dasar inovasi pendidikan yang 

dipraktikkan dalam dunia pendidikan. Pada dasarnya inovasi 

pendidikan merupakan upaya dalam memperbaiki aspek-aspek 

pendidikan dalam praktiknya. Untuk lebih jelasnya 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 (Sa‘ud, 2011: 5).  

Dalam konteks itu dapat dipahami bahwa inovasi 

pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif 

berbeda dari keadaan yang ada sebelumnya dengan sengaja 

diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai 

tujuan tertentu secara maksimal dalam pendidikan. Tegasnya 

inovasi pendidikan adalah pembaruan) dalam bidang 
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pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan 

masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan merupakan 

suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai 

hal baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat) baik 

berupa hasil invensi (yang baru) atau discovery (mengubah yg 

lama) yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau 

memecahkan masalah-masalah pendidikan. 

Inovasi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari empat 

aspek, yaitu tujuan pendidikan, struktur pendidikan dan 

pengajaran, metode kurikulum dan pengajaran serta perubahan 

terhadap aspek-aspek pendidikan dan proses (Wijaya dkk., 

1998: 28). Dalam konteks keilmuan, inovasi pendidikan menjadi 

topik yang selalu hangat dibicarakan dari masa ke masa. Isu ini 

selalu juga muncul tatkala orang membicarakan tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan pendidikan, karena berkenaan dengan 

penentuan masa depan suatu bangsa, sehingga benar-benar 

sangat futuristik (orientasi masa depan).  

Berdasarkan pengertian inovasi pendidikan tersebut, ada 

beberapa istilah kunci yang dapat menjadi perhatian. Pertama, 

baru dalam inovasi dapat diartikan apa saja yang belum 

dipahami, diterima atau dilaksanakan oleh penerima inovasi, 

meskipun mungkin bukan baru lagi bagi orang lain. Akan tetapi, 

yang lebih penting dari sifatnya yang baru ialah sifat kualitatif 

berbeda dari sebelumnya.  

Kedua, kualitatif berarti inovasi itu memungkinkan 

adanya reorganisasi atau pengaturan kembali unsur-unsur di 

dalam pendidikan. Jadi, bukan semata-mata penjumlahan atau 

penambahan unsur-unsur setiap komponen. Tindakan 

menambah anggaran belanja supaya lebih banyak mengadakan 

murid, guru, kelas, dan sebagainya, meskipun perlu dan penting 

bukan merupakan tindakan inovasi. Akan tetapi, tindakan 

mengatur kembali, jenis dan pengelompokan pelajaran, waktu, 

ruang kelas, cara-cara menyampaikan pelajaran sehingga 

dengan tenaga, alat, uang, dan waktu yang sama dapat 
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menjangkau sasaran peserta didik yang lebih banyak dan 

dicapai kualitas yang lebih tinggi adalah tindakan inovasi.  

Ketiga, hal yang dimaksud dalam definisi terdahulu 

adalah meliputui semua komponen dan aspek dalam sub sistem 

pendidikan. Hal-hal yang diperbaharui pada hakikatnya adalah 

ide atau rangkaian ide. Sementara inovasi karena sifatnya tetap 

bercorak mental, sedangkan yang lain memperoleh bentuk 

nyata, baik buah pikiran, metode, teknik bekerja, mengatur 

mendidik, perbuatan, peraturan, norma, barang, dan alat.  

Keempat, kesengajaan merupakan unsur perkembangan 

baru dalam pemikiran para pendidik dewasa ini. Pembatasan 

arti secara fungsional ini lebih banyak mengutarakan harapan 

kalangan pendidik agar kita kembali pada pembelajaran 

(learning), dan pengajaran (teaching) dan menghindarkan diri 

dari pembaharuan perkakas (gadgeteering). 

Kelima, meningkatkan kemampuan mengandung arti 

bahwa tujuan utama inovasi pendidikan adalah kemampuan 

sumber-sumber tenaga, uang dan sarana, termasuk struktur dan 

prosedur organisasi. Pendeknya keseluruhan sistem perlu 

ditingkatkan agar semua tujuan yang telah direncanakan dapat 

dicapai dengans sebaik-baiknya.  

Keenam, tujuan yang direncanakan harus dirinci dengan 

jelas tentang sasaran dan hasil-hasil yang ingin dicapai, yang 

sedapat mungkin dapat diukur untuk mengetahui perbedaan 

antara keadaan sesudah dan sebelum inovasi pendidikan 

dilaksanakan. Tujuan dari inovasi itu sendiri adalah efisiensi dan 

efektivitas mengenai sasaran jumlah anak didik sebanyak-

banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya 

(menurut kriteria kebutuhan anak didik, masyarakat dan 

pembangunan), dengan menggunakan sumberdaya tenaga, 

uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya 

(Sa‘ud, 2011: 6—8).  

Dalam inovasi pendidikan, secara umum dapat diberikan 

dua buah model inovasi yang baru. Pertama top-down model 
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yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu 

berbagai pimpinan/atasan yang diterapkan kepada bawahan; 

seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh 

Departemen Pendidikan Nasional atau Kementerian Pendidikan 

dan kebudayaan atau Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi selama ini. Kedua, bottomup model yaitu 

model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan 

dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu proses 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan 
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BAB III 

KARAKTERISTIK INOVASI 

 

 

 

 

 

 

 

Miles (1973) menulis bahwa ciri-ciri inovasi, termasuk 

inovasi dalam pendidikan, yaitu: bersifat khusus, memiliki unsur 

pembaharuan, program inovasi dilaksanakan melalui program 

terencana, dan digulirkan untuk mencapai tujuan. 

1. Memiliki kekhasan/khusus 

Suatu inovasi akan memiliki ciri yang khas dalam arti ide, 

program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang 

diharapkan. Ciri yang khusus berarti program inovasi bisa 

berdimensi makro atau luas dengan melibatkan banyak orang 

dengan rentang waktu yang relatif lama, namun ciri khusus juga 

bisa berdimensi mikro atau cakupan kecil, sederhana dengan 

melibatkan orang yang terbatas dengan durasi waktu yang 

terbatas pula. Hal utama bercirikan spesifik adalah suatu inovasi 

memunculkan kondisi khusus, dan bukan asaala tersebar saja. 

Misalnya, Program guru kelas rangkap (multi grade teachers), 

yang dianggap memiliki ciri khusus dibanding  dengan program 

sejenis yang ada.  
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2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan 

Suatu inovasi harus memiliki katraktreristik sebagai buah 

karya dan buah pikir yang memiliki kadar orisinalitas dan 

kebaruan. Dengan demikian inovasi ini merupakan suatu proses 

penemuan (invention) baik berupa ide, gagasan, hasil, sistem, 

ataupun produk yang dihasilkan.  

3. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang 

terencana 

Suatu inovasi akan dilakukan melalui suatu proses yang 

tak tergesa-gesa, namun kegiatan inovasi diperiapkan secara 

matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih 

dahulu. Proses inovasi bukan suatu proses yang tiba-tiba dan 

tak disengaja, tetapi merupakan suatu proses penemuan 

dengan perencanaan yang matang dan diperhitungkan 

tahapan-tahapan yang harus dilaksanakannya. 

4. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan  

Inovasi yang dilakukan harus memiliki apa yang ingin 

dicapai, termasuk arah dan strategi yang bagaimana untuk 

mencapai tujuan tersebut dicapai dari sistem inovasi yang 

dilakukan. Suatu inovasi bukan asal digulirkan atau asal beda 

dengan program sebelumnya. Inovasi dilaksanakan karena ada 

tujuan yang ingin dicapai, termasuk tujuan untuk memperbaiki 

suatu keadaan. 

Dalam bukunya Diffusion of Innovation, Rogers (1993: 

14-16) mengemukakan bebepa karakteristik inovasi pendidikan. 

Dalam hal ini dapat mempengaruhi siklus pendidikan.  

1. Keuntungan relatif 

Sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi 

penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu 

inovasi dapat diukur berdasarkan keadaan sosial (gengsi), 

kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen 

yang sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima 

makin cepat tersebarnya inovasi. 

2. Kompotibel  
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Yaitu tingkat kesesuaian inovasi terhadap nilai (values) 

atau norma yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan 

kebutuhan dari penerima. Apabila inovasi yang dilakukan 

tersebut bertolak belakang dari nilai yang diyakini, makal hal 

tersebut dapat memperlambat bahkan terjadi penolakan 

terhadap inovasi yang dilakukan. Namun sebaliknya, inovasi 

yang sesuai dengan nilai atau norma, pengalaman, dan sangat 

dibutuhkan mendorong percepatan dan penerimaan inovasi 

tersebut.  

3. Kompleksitas  

Tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan 

inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti 

dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, 

sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan 

oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.  

4. Trialabilitas  

Suatu inovasi yang dapat dicoba akan cepat diterima 

daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dulu. Maka 

inovasi yang dilakukan atau pun yang dirancang harus bisa 

diterapkan atau dipraktikan secara langsung. Hal ini mendorong 

pemikiran seseorang untuk menerima inovasi dengan baik atau 

sebaliknya. 

5. Dapat diamati  

Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin 

cepat diterima, dan sebaliknya inovasi yang sukar diamati 

hasilnya, akan lama diterima. Oleh karena itu, inovasi tersebut 

hendaknya bisa dibuktikan sehingga secara langsung prosesnya 

atau hasilnya sehingga secara langsung seseorang bisa 

mengamatinya secara langsung. Dengan kata lain, tidak 

menimbulkan keraguan bagi orang atau penerima untuk dapat 

menerima inovasi tersebut. 
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BAB IV 

DIMENSI INOVASI 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensi merupakan ukuran yang dapat diamati pada 

suatu objek. Mengingat objek di sini berupa inovasi pendidikan, 

maka Owens & Steinhoff (1987), & Stoner (1982) 

mengemukakan gagasan inovasi pendidikan dapat dicermati 

melalui empat dimensi, yaitu: 

1. Dimensi personil. Dalam hal ini mengembangkan gagasan 

dapat diarahkan pada perubahan-perubahan sikap dan 

persepsi, penguasaan dan pengintegrasian pengetahuan, 

perluasan wawasan dan penghalusan pengetahuan, 

penggunaan pengetahuan secara bermakna, serta 

kebiasaankebiasaan berpikir produktif dan harapan-

harapannya. 

2. Dimensi struktur. Di sini usaha perubahan bisa dilakukan 

dengan penataan kembali sistem organisasi yang berlaku 

secara internal, seperti pola pengorganisasian pekerjaan, 

mekanisme kerja, jaringan komunikasi, hierarki manajemen 

dan pengawasan. 
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3. Dimensi tugas. Usaha perubahan pada komponen ini 

mengarah pada penataan kembali bidang-bidang dan 

beban pekerjaan, wewenang, dan tangung jawab; baik untuk 

tugas-tugas profesional ataupun tugas-tugas teknis. 

4. Dimensi teknologi. Usaha yang dapat dilakukan dengan 

dimensi ini dapat berupa pemanfaatan fasilitas, alat dan 

media atau bentuk perekayasaan lainnya yang 

memungkinkan sifat pelayanan pekerjaan dan produktivitas 

organisasi menjadi meningkat. 

Terkait dengan penjelasan tersebut, disampaikan pula 

sekurang-kurangnya ada  empat dimensi inovasi, yaitu: 

1.  Dimensi insani (SDM) 

a. Sikap dan persepsi 

b. Penguasaan dan pengintegrasian pengetahuan 

c. Perluasan dan penghalusan pengetahuan 

d. Penggunaan pengetahuan secara bermakna 

e. Kebiasaan-kebiasaan berpikir dan berbuat produktif 

2.  Dimensi Struktur 

Penataaan kembali pola pengorganisasian 

 

3.  Dimensi Tugas 

b. Penataan beban tugas, wewenang, dan tanggung jawab 

c. Penataan dalam pengajaran / implementasi kurikulum 

d. Penataan dalam supervise 

e. Tata laksana kantor 

f. Pelayanan lainnya 

4.  Dimensi Teknologi 

a. Rekayasa alat dan media belajar 

b. Penataan kembali sarana prasarana 

c. Rekayasa prosedur, metode, dan teknik kerja 

https://inovasipendidikanisland.wordpress.com/ 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sekurang-kurangnya ada empat dimensi yang dapat 

menjajadi acuan untuk mengamati inovasi pendidikan, yaitu 
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dimensi insani atau sumber daya manusia, dimensi struktur, 

dimensi tugas, dan dimensi teknologi. Untuk melihat keempat 

dimensi dari sudut pelaksanaan pendidikan di satuan 

pendidikan yang dilakukan guru dapat dicermati dari beberapa 

aspek, yaitu aspek manajerial, aspek pembelajaran, aspek 

informasi, aspek sikap-sosial, aspek teknologi, kurikulum, serta 

penataan tugas dengan baik.  

Hal yang mendasari munculnya aspek-aspek tersebut 

yaitu mengamati dimensi di atas dengan tugas guru di 

lapangan dalam status profesinya. Seorang guru harus mampu 

menjadi manajer dalam kegiatan pembelajaran sebab guru 

merupakan aktor yang turut mengendalikan keadaan dalam 

belajar, khususnya terkait dengan capaian atau keberhasilan 

belajar peserta didik. Ketercapaian ini merupakan titik temu dari 

tujuan pendidikan yang dapat diamati melalui aktivitas 

pembelajaran yang dilaksanakan guru. Maka sebagai 

pendukung, guru harus memiliki ladang informasi pengetahuan 

yang luas sehingga guru dapat memberikan bekal informasi 

atau pengetahuan seluas-luasnya kepada peserta didik. 

Di sisi lain, juga didukung dengan fasilitas teknologi 

terkait kegiatan inovatif yang dilakukan guru. Guru harus peka 

terhadap perkembangan teknologi yang ada. Proses 

pembelajaran berpotensi dapat dilaksanakan dengan 

memanfaatkan teknologi melalui pembelajaran yang 

mempadukan konsep e-learning. Hal ini sangat mendukung 

semua elemen, khususnya guru untuk terus kreatif merancang 

atau berinovasi dalam menjalankan tugas sebagai profesi 

pendidik. Tentunya, perencanaan dan pelaksanaan inovasi 

pendidikan ini harus berangkat pada siklus kurikulum yang 

berlaku dan tidak keluar dari koridor yang ada, serta menata diri 

dalam menjalankan tugas dengan baik pula. Semuanya ini, jika 

dicermati dengan baik dapat menghasilkan pemahaman 

terhadap peradapan pendidikan terkait dengan inovasi yang 

dilakukan guru disatuan pendidikan. 
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BAB V 

FAKTOR PENDORONG INOVASI 

 

 

 

 

 

 

 

Ancok (2012: 58) mengemukakan bahwa kajian yang 

dilakukan oleh para pakar tentang faktor yang merupakan 

pendorong inovasi telah banyak dilakukan. Pada umumnya, 

para pakar sependapat bahwa proses inovasi itu memerlukan 

akumulasi pengetahuan. Sebuah organisasi yang berbasis pada 

pengetahuan memerlukan adanya modal yang mendukung 

kinerja organisasi.  

Inovasi akan berarti jika menyebar dan diadopsi 

(dimanfaatkan) oleh sebanyak-banyaknya anggota masyarakat. 

Pada dasarnya, inovasi baru dapat diketahui oleh pihak lain, jika 

ide atau gagasan baru tersebut dikomunikasikan dengan pihak 

lain sehingga tersebar di masyarakat. Penyebaran inovasi akan 

melibatkan beberapa unsur penting sebagaimana menjadi 

unsur pokok dalam komunikasi, yaitu: adanya inovasi itu sendiri, 

adanya pihak (orang atau lembaga) yang tahu tentang inovasi 

tersebut, adanya pihak lain yang belum tahu tentang adanya 

inovasi tersebut, dan ada media komunikasi. 
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Di samping unsur pokok di atas maka perlu 

dipertimbangkan pula, yaitu diperlukannya tenggang waktu 

dalam proses difusi, serta kondisi masyarakat atau sistem sosial 

setempat yang akan menerima dan memerlukan inovasi 

tersebut. Sasaran yang akan dikenalkan dengan inovasi bisa 

berupa individu, kelompok atau masyarakat secara luas. Dengan 

diketahuinya sistem sosial setempat, seperti bagaimana sistem 

pemerintahannya, organisasi kemasyarakatan, adat-istiadat, 

agama dan kepercayaan serta tokoh-tokoh yang berperan, akan 

menunjang keberhasilan penyampaian inovasi sehingga 

masyarakat dapat menerima atau tidak. Melalui pimpinan 

masyarakat baik pimpinan formal maupun informal, inovasi 

dapat disalurkan dan diharapkan cepat diterima sehingga 

akhirnya disebarluaskan kepada anggota masyarakat untuk 

diadopsi. Media komunikasi bisa berupa media massa dan 

menggunakan saluran interpersonal, tergantung kepada tujuan 

penyampaian inovasinya. 

Jika tujuannya sekedar diketahui oleh khalayak, maka 

media massa sangat tepat, tetapi jika tujuannya agar sasaran 

menyetujui adanya inovasi dan kemudian mengadopsinya, 

maka interpersonal contact mungkin akan lebih tepat. Ancok 

(2012: 59-62), berpendapat bahwa secara garis besar ada tiga 

komponen modal organisasi yang mendukung inovasi, yakni: 

modal manusia (human capital), modal kepemimpinan 

(leadership capital), dan modal struktural (structural capital). 

Zaltman (1973: 32-50) mengamati dari berbagai kondisi 

dan atribut yang ada, ia melihat ada banyak faktor yang turut 

memengaruhi cepat lambatnya penerimaan inovasi, yaitu: 

1. Pembiayaan. Cepat lambatnya penerimaan inovasi 

dipengaruhi oleh pembiayaan, baik pembiayaan pada awal 

(penggunaan) maupun pembiayaan untuk pembinaan 

selanjutnya. Walaupun diketahui pula bahwa biasanya 

tingginya pembiayaan ada kaitannya dengan kualitas 

inovasi itu sendiri. 
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2. Balik modal. Atribut ini hanya ada dalam inovasi di bidang 

pengadaan. Artinya suatu inovasi akan dapat dilaksanakan 

kalau hasilnya dapat dilihat sesuai dengan modal yang 

telah dikeluarkan. Untuk bidang pendidikan sukar 

dipertimbangkan karena hasil pendidikan tidak dapat 

diketahui dengan nyata dalam waktu relatif singkat. 

3. Efisiensi. Inovasi akan cepat diterima jika ternyata 

pelaksanaan dapat menghemat waktu dan juga terhindar 

dari berbagai masalah/hambatan. 

4. Resiko dari ketidakpastian. Inovasi akan cepat diterima jika 

mengandung resiko yang sekecil-kecilnya bagi penerima 

inovasi 

5. Mudah dikomunikasikan. Inovasi akan cepat diterima bila isi 

atau kontennya mudah dikomunikasikan dan mudah 

diterima klien. 

6. Kompatibilitas Cepat lambatnya penerimaan inovasi 

tergantung dari kesesuain dengan nilai-nilai terkandung di 

dalamnya. 

7. Kompleksitas. Inovasi yang dapat mudah digunakan oleh 

seseorang atau penerima apabila cepat tersebut. 

8. Status ilmiah. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan 

mudah digunakan akan cepat tersebar. Sebaliknya, inovasi 

yang sukar dimengerti atau sukar digunakan akan lambat 

proses penyebarannya. 

9. Kadar keaslian. Seseorang dapat cepat menerima inovasi 

apabila dirasakan itu hal yang baru bagi mereka. 

10. Dapat dilihat kemanfaatannya. Suatu inovasi yang hasilnya 

mudah diamati akan makin cepat diterima, dan sebaliknya 

inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima. 

11. Dapat dilihat batas sebelumnya. Suatu inovasi akan makin 

cepat diterima apabila dapat dilihat batas sebelumnya. 

12. Keterlibatan sasaran perubahan. Inovasi dapat mudah 

diterima apabila adanya dikutsertakan dalam setiap proses 

yang dijalani. 
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13. Hubungan interpesonal. Jika hubungan interpersonal baik, 

dapat mempengaruhi temannya untuk menerima inovasi. 

Dengan hubungan yang baik maka orang yang menentang 

akan menjadi bersikap lunak, orang simpati akan menjadi 

tertarik dan orang yang tertarik akan menerima inovasi. 

14. Kepentingan umum atau pribadi. Inovasi yang bermanfaat 

untuk kepentingan umum akan lebih cepat diterima 

daripada inovasi yang ditujukan pada kepentingan 

sekelompok orang saja. 

15. Penyuluh inovasi. Untuk melancarkan hubungan dalam 

usaha mengenalkan suatu inovasi diperlukan sejumlah 

orang yang dapat menjadi penyuluh inovasi.  
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BAB VI 

HAMBATAN DALAM ADOPSI INOVASI 

 

 

 

 

 

 

 

Proses adopsi inovasi bisa juga terhambat oleh berbagai 

faktor. Ada tiga hambatan utama yang berpotensi timbul dalam 

setiap adopsi inovasi, yaitu: 

1. Mental block barriers, yaitu hambatan yang lebih 

disebabkan oleh sikap mental, seperti: salah persepsi atau 

asumsi, cenderung berpikir negatif, dihantui oleh 

kecemasan dan kegagalan, tidak mau mengambil resiko 

terlalu dalam, malas, saat ini berada pada daerah ―nyaman 

dan aman‖, dan cenderung resisten menolak terhadap 

setiap perubahan. 

2. Hambatan yang sifatnya culture block, yaitu hambatan 

budaya. Hal ini lebih dilatarbelakangi oleh adat yang sudah 

mengakar dan mentradisi dan taat terhadap tradisi 

setempat.  

3. Hambatan social block (hambatan sosial), yaitu hambatan 

inovasi sebagai akibat dari faktor sosial dan pranata 

masyarakat sekitar. Hal ini antara lain: perbedaan suku dan 
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agama ataupun ras, perbedaan sosial ekonomi, 

nasionalisme yang sempit, dan fanatisme daerah yang 

kurang terkontrol. 

(Prastyawan, 2011: 175) 

Mugiadi dalam Sudjana (2008) menegaskan bahwa, 

―Dalam pembaharuan itu, terlepas apakah gagasan itu datang 

dari bawah atau dari atas, yang penting adalah perlu 

memperhitungkan berbagai kendala yang akan dihadapi, 

andaikata gagasan itu akan diterapkan di dalam suatu sistem 

yang sedang berlaku‖. Sehubungan dengan itu maka sebelum 

upaya pembaharuan dilancarkan perlu disusun perencanaan 

yang matang tentanng bagaimana mengatasi kendala itu, 

sehingga gagasan pembaharuan itu dapat diuji, dikembangkan, 

diperbaiki, dan ditetapkan (diadopsi) pada skala yang lebih luas.  

Dalam kenyataannya, berhasil tidaknya gagasan baru 

untuk disebarluaskan, akan bergantung pula pada situasi dan 

kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dimana 

sistem yang akan dikenai pembaharuan berada. Sebaiknya 

dalan era reformasi di mana kehidupan sosial politik lebih 

banyak didasarkan pada suasana demokratis, serta segala 

tindakan, kebijaksanaan dan keputusan harus selalu didasarkan 

pada aspirasi masyarakat yang lebih banyak berada di kalangan 

bawah, maka yang lebih relevan adalah inovasi yang bersumber 

dari bawah. 
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BAB VII 

URGENSI INOVASI DALAM PENDIDIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

Kemajuan teknologi dewasa ini dan di masa-masa yang 

akan datang terutama di bidang informasi dan komunikasi telah 

menyebabkan dunia ini menjadi sempit cakupannya. Interaksi 

antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya baik yang 

disengaja maupun yang tidak disengaja menjadi semakin 

intensif. Demikian juga yang terjadi di Indonesia dan negara-

negara di dunia globalisasi sebagai sesuatu yang tidak bisa 

dihindari.  

Pada era globalisasi, ada kecenderungan yang kuat 

terjadinya proses universalisasi yang melanda seluruh aspek 

kehidupan manusia. Salah satu implikasi penyeragaman terlihat 

dengan munculnya gaya hidup global seperti: makanan, pakaian 

dan musik. Anak-anak kecil yang telah mengenal film-film 

kartun dari berbagai negara, kita yang sudah mengenal 

berbagai jenis makanan dari berbagai bangsa, demam mode 

dunia yang melanda semua negara adalah contoh nyata bahwa 

pengaruh global mengalir tanpa terbendung di negara kita. 



22 

 

Banyak hal yang perlu dicermati agar sebagai bangsa kita tidak 

tertinggal oleh hal-hal baru yang terjadi secara global sehingga 

kita bisa beradaptasi dengan negara-negara di dunia. Di sisi lain 

kita juga harus punya filter yang kuat agar pengaruh 

globalisasai yang negatif tidak menggaanggu kehidupan 

bangsa kita yang menjunjung tinggi budi pekerti dan memiliki 

budaya yang luhur. Hal ini penting agar kita bisa menjadi 

bangsa yang bermartabat tanpa harus ketinggalan dengan 

negara-negara lain.  

Di bidang pendidikan, peran guru untuk mendidik 

peserta didik menjadi manusia yang selalu mengikuti 

perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budaya sangat 

penting dalam menentukan perjalanan generasi bangsa ini. 

Guru dituntut menjadi pendidik yang bisa menjembatani 

kepentingan-kepentingan itu. Tentu saja melalui usaha-usaha 

nyata yang bisa diterapkan dalam mendidik pesera didiknya.  

Dalam perkembangan kontemporer, dunia sedang 

berubah dengan sangat cepat dan bersifat global. Hal itu 

diakibatkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang 

sangat cepat, terutama dalam bidang komunikasi dan 

elektronika. Perkembangan dalam bidang ini telah 

mengakibatkan revolusi informasi. Sejumlah besar informasi, 

hampir mengenai semua bidang kehidupan dari semua tempat. 

Semua aspek dan kegiatan telah terhimpun, terolah, tersimpan, 

dan tersebarkan. Secara terbuka, setiap saat informasi tersebut 

dapat diakses, dibaca, serta disaksikan oleh setiap orang, 

terutama melalui internet, media cetak dan televisi 

(Sukmadinata, et al 2006: 5).  

Dengan begitu, perubahan adalah suatu bentuk yang 

wajar terjadi sepanjang sejarah peradaban. Bahkan para filosof 

berpendapat bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang abadi 

kecuali perubahan. Faktanya, direncanakan atau tidak, nampak 

wujud perubahan berjalan terus. Tampaknya perubahan ini 

merupakan sesuatu yang harus terjadi meskipun kadang-kala 
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manusia mencoba menghindarinya. Semua perubahan akan 

membawa risiko, seperti halnya strategi mempertahankan 

struktur suatu kurikulum tanpa perubahan akan membawa 

bencana dan malapetaka bagi generasi muda, karena tertinggal 

dengan perubahan yang berjalan begitu sangat cepat. 

Bagaimanapun dengan mengkondisikan kurikulum dalam posisi 

status quo menyebabkan pendidikan tertinggal dan generasi 

bangsa tersebut tidak dapat mengejar kemajuan yang diperoleh 

melalui perubahan. 

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan telah 

mengakibatkan kemajuan di bidang teknologi. Kemudian 

terpancar ke segala hal yang mempengaruhi kehidupan sosial, 

ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa 

Indonesia. Diakui bahwa sistem pendidikan yang dimiliki dan 

dilaksanakan di Indonesia selama ini masih belum mampu 

mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut, 

sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga-

tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, dan aktif, yang 

sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat luas. 

Berkembangnya ilmu pengetahuan modern 

menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan 

penguasaan kemampuan yang terus menerus. Oleh karena itu, 

kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan 

cakupannya yang sangat luas serta dibarengi oleh perubahan-

perubahan sosial dan ekonomi, telah mengubah secara 

mendasar kondisi-kondisi pekerjaan. 

Suatu proses pendidikan yang benar-benar inovatif 

harus mempersiapkan anak didik untuk menghadapi perubahan 

serta memberikan kemampuan kepada mereka untuk dapat 

menjawab tantangan-tantangan lingkungan secara lebih efektif. 

Jelas sekali bahwa keadaan demikian akan memengaruhi 

pendidikan. Pendidikan harus menghadapi restrukturisasi 

lapangan kerja di masa yang akan datang, yang akan 
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memberikan prioritas yang lebih besar kepada lulusan 

pendidikan tinggi yang berkualitas, dan selanjutnya akan 

dibutuhkan latihan kembali dari tenaga-tenaga kerja yang ada. 

2. Demografi, Sosial, dan Kultural 

Laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat tentunya 

menuntut adanya perubahan, sekaligus bertambahnya 

keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang 

secara kumulatif menuntut tersedianya sarana pendidikan yang 

memadai. 

Jumlah penduduk kita yang semakin bertambah belum 

dapat dijangkau secara merata oleh kegiatan atau pelayanan 

pendidikan. Kenyataan tersebut menyebabkan daya tampung, 

ruang dan fasilitas pendidikan sangat tidak seimbang. Hal inilah 

yang menyebabkan sulitnya menentukan bagaimana relevansi 

pendidikan dengan dunia kerja sebagai akibat tidak 

seimbangnya antara out put lembaga pendidikan dengan 

kesempatan yang tersedia. 

Faktor-faktor sosio kultural sangat erat terkait pada 

faktor demografi, ekonomi, teknologi, dan ekologi, yang sangat 

khas untuk masing-masing masyarakat. Faktor-faktor tersebut 

berinteraksi erat dengan pendidikan dan dipengaruhi pula oleh 

pendidikan. 

Sementara itu, pendidikan juga berfungsi untuk 

meneruskan serta mengembangkan faktor-faktor di atas. 

Contoh faktor tersebut adalah sistem nilai dan berbagai corak 

adat dan kelakuan. Faktor lain yang penting adalah untuk 

meningkatkan kesadaran identifikasi kultural dan etnik, 

linguistik, dan kelompok-kelompok agama yang terjadi di 

seluruh dunia. Bagaimana pun juga hal-hal tersebut akan 

merupakan suatu tantangan dan tugas bidang pendidikan 

untuk memberikan tanggapan terhadap fenomena tersebut. 

3. Kebutuhan Masyarakat akan Pendidikan yang Lebih Baik 

Dewasa ini masyarakat semakin jeli dan selektif memilih 

lembaga pendidikan yang lebih baik, seolah tidak peduli atas 
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harganya atau biaya yang dikeluarkan untuk itu. Upaya inovasi 

pendidikan berkaitan erat dengan adanya berbagai tantangan 

dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini, 

yang salah satu penyebabnya adalah kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kemajuan IPTEK yang 

terjadi senantiasa mempengaruhi aspirasi masyarakat. Pada 

umumnya mereka mendambakan pendidikan yang lebih baik, 

padahal di satu sisi kesempatan untuk itu sangat terbatas 

sehingga terjadilah kompetisi atau persaingan yang sangat 

ketat. Berkenaan dengan inilah pula sekarang bermunculan 

sekolah-sekolah favorit, plus, bahkan unggulan. 

4. Kurang Sesuainya antara Pendidikan dengan Kebutuhan 

Dunia Usaha 

Tantangan besar bagi organisasi pendidikan adalah 

kemampuannya menyediakan kebutuhan tenaga kerja bagi 

dunia usaha. Pada zaman sekarang ini, masyarakat menuntut 

adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu 

diharapkan, terutama yang siap pakai dengan dibekali keahlian 

atau keterampilan (skill) yang diperlukan dunia usaha. 

Pada umumnya, kurang sesuainya materi pendidikan 

dengan kebutuhan masyarakat telah diatasi dengan menyusun 

kurikulum baru. Oleh karena itu perkembangannya di Indonesia 

kita ketahui telah mengalami beberapa kali perubahan 

kurikulum. Hal ini dilakukan dalam upaya mengatasi masalah 

relevansi. Dengan kurikulum baru inilah anak-anak dibina 

kepribadian melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

sesuai dengan tuntutan masa kini dan masa yang akan datang. 

Aspek keterampilan merupakan unsur kurikulum baru yang 

selalu mendapatkan perhatian khusus dan prioritas utama. 

5. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Untuk menjamin terwujudnya kegiatan belajar mengajar 

di sekolah diperlukan adanya sarana dan prasarana yang 

memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus 

memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar 
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sarana dan prasarana sebagaimana telah diatur dalam 

peraturan pemerintah. Namun pada kenyataannya masih 

banyak sekolah-sekolah yang tidak memiliki sarana dan 

prasarana pendidikan, bahkan tidak sedikit kita saksikan adanya 

sekolah yang ambruk dan tidak dapat lagi melangsungkan 

kegiatan belajar mengajar. 

Dapat disimpulkan bahwa urgensi inovasi pendidikan 

paling tidak berakar kepada empat alasan, yaitu: pertama, upaya 

memecahkan masalah-masalah praktik pendidikan supaya 

dapat berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan; 

kedua memberikan kepuasan kepada stakeholders pendidikan, 

sehingga mendatangkan keuntungan kepada kemajuan, ketiga; 

pentingnya menyediakan pendidikan yang bermutu dan 

penyelenggaraan yang akuntabel. Keempat; pentingnya 

pendidikan mengantisipasi perubahan eksternal sehingga 

memberikan daya saing dan keunggulan bangsa di tengah 

pergaulan dunia global. 
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BAB VIII 

KENISCAYAAN                                                       

DALAM MEMBENAHI PENDIDIKAN 

 

 

 

 

 

 

 

Dewasa ini sedang terjadi perubahan yang massif dalam 

sistem kehidupan sosial. Karena itu kecenderungan perubahan 

paradigma tentang kecerdasan, pembelajaran dan cara 

menangani anak seirama dengan perkembangan aspek lain, 

seperti perkembangan informasi, transportasi, kesehatan dan 

lainnya. Dijelaskan oleh Daft (2010: 308) bahwa ada empat isu 

penting berkenaan dengan manajer dalam perkembangan 

kontemporer, yaitu: 1) orang-orang yang benar menjadi lebih 

kompetitif atas perkembangan global; 2) orang yang benar bagi 

peningkatan kualitas, inovasi dan pelayanan pelanggan; 3) 

orang yang benar untuk mengisi usaha merger, dan akuisisi; 

dan 4) orang yang benar untuk melaksanakan teknologi 

informasi baru bagi bisnis berbasis jaringan.  

Keempat isu penting tersebut akan menentukan 

keperluan perusahaan, atau berbagai lembaga atas 

pengembangan keterampilan para pegawai. Itu artinya, sistem 



28 

 

pendidikan dan pelatihan secara nasional memang harus 

mampu mempersiapkan sumberdaya manusia yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik sebagai pribadi 

yang berkarakter sesuai dengan nilai kepribadian bangsa 

Indonesia. Pendidikan yang baik hanya mungkin dikelola 

dengan cara yang baik, dan oleh orang-orang yang memiliki 

komitmen mutu pendidikan yang terbaik pula.  

Kualitas pendidikan nasional perlu terus ditingkatkan 

yang dilaksanakan sebagai bagian integral dari program 

pembangunan nasional sehingga dapat menghasilkan modal 

manusia yang berkualitas tinggi. Bagaimanapun, modal manusia 

(human capital) merupakan manusia yang bernilai ekonomi, 

pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan para 

pegawai sebagai sumber daya manusia bagi bangsa (Daft, 

2010:309). Perubahan lingkungan strategis yang luar biasa 

dahsyatnya itu akan menjadi tantangan baru, yang tidak bisa 

dijawab dengan caracara manajemen yang lama. Manajemen 

dan organisasi lama hanya cocok untuk untuk zaman lama, 

sedangkan zaman baru menuntut manajemen dan organisasi 

yang lebih adaptif pada kebutuhan lingkungan yang baru. Oleh 

karena itu, diperlukan adanya cara pandang yang baru dalam 

melihat keseluruhan faktor yang bisa mendukung proses inovasi 

dalam sebuah organisasi (Ancok, 2012: 58).  

Sejarah jugalah yang telah menunjukkan bahwa 

pengelola pen- didikan bangsa ini terlalu banyak berbuat 

kesalahan yang sebagian besar bersumber dari sikap 

ketidakpedulian, ketidakpahaman, dan sebagian lagi 

ketidakmampuan. Dalam banyak hal kesalahan itu timbul dari 

gabungan tiga sumber kesalahan tersebut, indeference, 

ignorance, incompetence. Itulah sebabnya dengan menghargai 

semua usaha yang telah dirintis para pengelola di masa lalu, kita 

tetap kembali lagi pada sebuah titik awal yang kritis, awal segala 

kegagalan, sebagai terekam di sepanjang sejarah, perubahan 

demi perubahan hanya menghasilkan kesemuan. Perubahan 
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yang satu hanya mampu menyalahkan perubahan yang lain 

(Surakhmad, 2009: 148).  

Kemudian Tilaar (2002: 6) menjelaskan bahwa sistem 

pendidikan nasional sebagai satu organisasi haruslah bersifat 

dinamis, flkesibel sehingga dapat menyerap perubahan-

perubahan yang cepat antara lain karena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, perubahan masyarakat menuju 

masyarakat yang semakin demokratis dan meng- hormati hak-

hak asasi manusia. Lebih jauh Surakhmad (2009: 134) 

menjelaskan dalam rangka pembaharuan pendidikan nasional, 

maka perlu dilakukan langkah- langkah berikut:  

1. Meletakkan seluruh visi dan konsep pendidikan di atas 

falsafah pendidikan dan landasan konstitusi untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa; 

2. Mengembangkan pendidikan nasional sebagai kekuatan 

moral yang menyangkut segenap aspek kehidupan seluruh 

komponen bangsa; 

3. Memperkuat pola dan pengelolaan pendidikan nasional 

secara bersistem, di pusat maupun di semua daerah;  

4. Menciptakan strategi dan praksis pendidikan yang 

memanusiakan manusia sepanjang masa; 

5. Mengembangkan potensi pendidikan sebagai potensi 

pembudayaan dan peradaban bangsa yang berakhlak mulia; 

dan 

6. Menciptakan pendidikan nasional sebagai kekuatan 

pendidikan yang mengindonesiakan bangsa dalam rangka 

mengembangkan. 

Berbicara tentang revolusi pendidikan berarti berbicara 

tentang upaya mengantarkan anak manusia untuk dapat hidup 

layak dalam lingkungan masyarakatnya yang kondusif masa 

akan datang. Tetapi seringkali pendidikan justru menyebabkan 

manusia terasing dari lingkungannya, karena kurang tepatnya 

arah dan proses penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan. 

Seperti halnya terjadi dalam proses penyelenggaraan 
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pendidikan di Indonesia dewasa ini. Kurikulum berorientasi 

pada isi (content) yang selama ini digunakan telah mengarahkan 

proses pendidikan pada pengembangan kemampuan kognitif 

yang tidak seimbang dengan pengembangan kemampuan pada 

aspek lain seperti afektif, psikomotorik, dan kreativitas serta 

terlepas dari lingkungan, sehinga manusia yang dihasilkan tidak 

mampu hidup layak dan tidak kreatif dalam lingkungan 

kehidupannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh De Jong & Hartog (2007) 

dalam Tilaar (2006) menemukan adanya 13 jenis perilaku 

pemimpin yang memacu munculnya inovasi. Ketiga belas 

perilaku itu terkait dengan pemunculan (idea generation) dan 

penerapan ide (application) inovasi. Perilaku-perilaku tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberi contoh prilaku inovatif. Pemimpin memberikan 

contoh perilaku bagaimana mencari peluang, mengeluarkan 

gagasan, dan menjadi teladan dalam penerapan sebuah 

gagasan inovatif. 

2. Memberikan rangsangan intelektual. Mengundang bawahan 

untuk memberikan gagasan dan mengajak mereka untuk 

mengevaluasi cara kerja yang sekarang sedang berlaku 

unutk melihat kemungkinan untuk diperbaiki. 

3. Mengundang karyawan berbagi pengetahuan. Pemimpin 

menunjukkan komunikasi yang terbuka dan transparan, 

mengajak karyawan berkomunikasi dalam suasana informal 

di lingkungan kerja. 

4. Memberikan arahan visi. Pemimpin secara jelas 

mengomunikasikan visi yang terkait dengan peran karyawan 

dalam berinovasi dan jenis inovasi yang diharapkan, serta 

memberikan arahan tentang kegiatan atau tindakan untuk 

mencapai visi tersebut. 

5. Memberi konsultasi. Mendiskusikan bersama karyawan 

setiap perubahan yang akan berpengaruh kepada mereka, 

mengakomodasi gagasan dan saran karyawan dalam 
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mengambil keputusan tentang sesutau yang terkait dengan 

inovasi. 

6. Mendelegasikan. Pemimpin memberikan otonomi yang 

cukup pada karyawan agar mereka bisa mandiri dalam 

mengerjakan pekerjaannya. 

7. Mendukung inovasi. Memberi perhatian, mendukung 

gagasan inovatif, bersifat sabar atas gagasan, selalu mencari 

jalan agar pemberi gagasan bisa mengatasi masalah yang 

timbul. 

8. Memberikan umpan balik (feedback) yang positif pada 

gagasan tahapan awal implementasi inovasi, serta meminta 

opini konsumen untuk mengetahui mereka pada kegiatan 

inovasi. 

9. Pengakuan. Pemimpin menunjukkan apresiasinya pada 

kinerja inovatif. Dengan memberikan pengakuan ini, 

karyawan secara instrinsik merasa menemukan sesuatu yang 

membagakan dirinya. 

10. Memberikan hadiah (reward) untuk kegiatan inovatif, baik 

berupa uang maupun barang. 

11. Memberikan dukungan fasilitas, berupa uang dan waktu 

serta peralatan yang diperlukan untuk berinovasi.  

12. Memonitor kegiatan inovatif. Pemimpin memonitor apakah 

tindakan inovasi itu efisien dan efektif, serta mengecek 

apakah karyawan merasa gembira atau lelah. 

13. Memberikan penugasan. Pemimpin memberikan tugas yang 

menantang dan kesempatan (waktu dan lain-lain) bagi 

karyawan untuk mewujudkan komitmennya pada tugas 

(Ancok, 2012). 

Kini dunia pendidikan telah berubah. Kompetensi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berubah, apalagi di 

dalam dunia yang terbuka luas. Begitu fenomena dunia modern 

dalam era globalisasi. Epistema ekonomi menguasai pemikiran 

pendidikan. Kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah sesuai dengan 
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standar, terutama yang telah ditentukan oleh epistema 

ekonomi. Lahirlah epistema standarisasi pendidikan yang harus 

dicapai oleh output lembaga-lembaga pendidikan berupa 

kompetensi-kompetensi (Tilaar, 2006: 12).  

Begitupun ada tiga tantangan utama dunia pendidikan 

di Indonesia, yaitu: Pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, 

maka dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan 

hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, 

untuk mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut 

untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang kompeten 

agar dapat bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan 

dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan 

perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional 

sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih 

demokratis, memperhatikan keragaman kebutuhan/keadaan 

daerah peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi 

masyarakat (Uno, 2009: 133).  

Berdasarkan tiga tantangan utama tersebut, maka sistem 

manajemen pendidikan nasional perlu menata ulang kebijakan 

pembaharuan pendidikan yang fokus pada pencerdasan, 

pemberdayaan dan peningkatan mutu sumberdaya manusia 

bangsa Indonesia. Paling tidak ada lima fokus utama inovasi 

pendidikan nasional, yaitu: 

1. Memantapkan visi, misi, dan tujuan strategis pendidikan 

nasional dengan evaluasi yang komprehensif atas kekuatan 

dan kelemahan pendidikan nasional dewasa ini. 

2. Memperkuat komitmen para perancang, dan pelaksana 

kebijakan pembaharuan pendidikan dengan mempertinggi 

kolaborasi pada tingkat perancangan dan pelaksanaan 

program, sekaligus pada tataran evaluasi dan monitoring 

sehingga dapat dieliminasi segala macam penyimpangan. 

3. Mengikis dominasi politik praktis atas program dan 

kebijakan desentralisasi pendidikan, sehingga pendidikan 
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ditempatkan di atas semua program pembangunan 

nasional. 

4. Memperbaiki sistem rekrutmen dan memaksimalkan 

pengembangan sumberdaya manusia pendidik dan tenaga 

kependidikan dengan benar-benar memperhatikan 

profesionalisme, kredibitas, kapabilitas dan akuntabilitas 

kependidikan. 

5. Meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan guru dalam 

memanfaatkan sumberdaya sekolah secara internal dan 

eksternal termasuk implementasi pembelajarana berbasis 

jaringan melalui penerapan MBS dengan fokus perbaikan 

mutu secara berkelanjutan. Hanya dengan pendidikan yang 

inovatif, maka diharapkan percepatan kemajuan bangsa 

dapat dicapai, dengan fokus pada perbaikan pendidikan 

berkelanjutan.  

Dengan demikian, para calon pendidik, dan pendidik 

dalam jabatan yang melaksanakan praktik kependidikan 

nasional perlu memahami dasar, tujuan, formulasi, dan 

pengembangan pendidikan sebagai wujud dari inovasi 

pendidikan yang antisipatif. Jangan sampai pendidikan nasional 

tertinggal dari bangsa lain, sebab jika hal ini terjadi, atau 

pendidikan yang tidak tercerahkan maka nasib anak bangsa 

akan terus tertinggal. Kemajuan bangsa hanya mungkin 

diwujudkan dengan pendidikan yang maju pula dengan fokus 

kepada peserta didik sesuai dengan kemajuan zaman global 

dewasa ini.  

Inovasi pendidikan nasional bukan hanya berkenaan 

dengan perubahan gedung sekolah, dan fasilitas daya dukung 

pembelajaran. Justru inovasi pendidikan yang akan dikaji 

berkenaan dengan inovasikurikulum, manajemen dan 

kepemimpinan, serta kebijakan dalam pembelajaran dan guru, 

peminat dan pengkaji pentingnya pendidikan yang cerdas dan 

tercerahkan yang berpangkal pada guru-guru dan tenaga 

kependidikan yang inovatif.  
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BAB IX 

IMPLEMENTASI INOVASI                                                         

(Di Satuan Pendidikan) 

 

 

 

 

 

 

 

Inovasi sebagai suatu ide, gagasan, praktik atau 

obyek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang 

baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Inovasi 

pada dasarnya merupakan pemikiran cemerlang yang bercirikan 

hal baru ataupun berupa praktik-praktik tertentu ataupun 

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

yang diterapkan melalui tahapan tertentu yang diyakini dan 

dimaksudkan untuk memecahkan persoalan yang timbul dan 

memperbaiki suatu kedaan tertentu ataupun proses tertentu 

yang terjadi di masyarakat. 

Dalam bidang pendidikan, banyak usaha yang dilakukan 

untuk kegiatan yang sifatnya pembaruan atau inovasi 

pendidikan. Inovasi yang terjadi dalam bidang pendidikan 

tersebut, antara lain dalam hal manajemen pendidikan, 

metodologi pengajaran, media, sumber belajar, pelatihan guru, 

implementasi kurikulum, dsb. 



35 

 

Dalam hal implementasi inovasi di sekolah, maka guru 

merupakan faktor terpenting yang harus melaksanakan inovasi 

dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu: inovasi harus 

berlangsung di sekolah guna memperoleh hasil yang terbaik 

dalam mendidik peserta didik, ujung tombak keberhasilan 

pendidikan di sekolah adalah guru, guru harus mampu menjadi 

seorang yang inovatif guna menemukan strategi atau metode 

yang efektif untuk mendidik, inovasi yang dilakukan guru pada 

intinya berada dalam tatanan pembelajaran yang dilakukan di 

kelas, dan kunci utama yang harus dipegang guru adalah bahwa 

setiap proses atau produk inovatif yang dilakukan dan 

dihasilkannya harus mengacu kepada kepentingan peserta 

didik. 

Proses keputusan inovasi di tingkat sekolah berawal dari 

pengetahuan atau kesadaran para personil di sekolah/guru 

tentang kebutuhan akan sebuah inovasi yang akan membantu 

memecahkan persoalan yang mereka hadapi sampai dengan 

pengadopsian suatu inovasi. Untuk mencapai hal tersebut ada 

tiga tahap yang harus dilalui yaitu: 1) tahap akuisisi informasi, 

dimana para guru memperoleh dan memahami Informasi 

tentang suatu inovasi, umpamanya tentang metodologi 

pengajaran, media pembelajaran yang baru dari berbagai 

sumber (buku, jurnal, koran, dll); 2) tahap evaluasi informasi, 

dimana orang mengevalusi informasi tentang inovasi, dengan 

berbagai pertimbangan apakah sesuai atau tidak dalam 

memenuhi kebutuhan; 3) Tahap adopsi, momen dimana 

terjadinya finalisasi proses keputusan apakah akan 

melaksanakan atau menolak suatu inovasi. 
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BAB X 

PENGUASAAN INFORMASI 

 

 

 

 

 

 

 

Seiring dengan kemajuan perkembangan akses 

informasi yang begitu pesat, guru hendaknya tetap berusaha 

mencari berbagai informasi untuk menunjang kegiatan yang ia 

lakukan. Sebab guru menurut Uno (2009: 16) harus mampu 

bertindak mengolah sendiri informasi. Dengan demikian, guru 

dapat meningkatkan keahliannya dan senantiasa mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia 

mampu menghadapi berbagai tantangan. 

1. Memahami Materi yang Diajarkan 

Pada aktivitas pengusaan informasi ini, mereka giat 

memahami dan mempelajari bahan ajar dengan tujuan 

mengetahui berbagai informasi yang ada sehingga para guru 

tidak ketinggalan informasi dengan peserta didiknya. Aktivitas 

memahami bahan ajar penting dilakukan sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. Sebagai seorang guru, ia bertugas 

sebagai pemberi informasi kepada peserta didiknya. Muhaimin, 
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et al (1996: 54) menjelaskan guru sebagai perantara atau 

jembatan peserta didik dengan ilmu pengetahuan.  

Guru tidak boleh lepas tangan dalam melaksanakan 

tugas. Maksudnya, seorang guru harus turut andil dalam 

mensukseskan kegiatan belajar peserta didiknya. Banyak peserta 

didik gagal dalam belajar karena kurangnya peran guru 

khususnya dalam memberikan informasi yang diperlukan 

mereka. Mustafa (2001: 2) menyatakan kesuksesan capaian 

belajar peserta didik dapat dipengaruhi oleh peran guru. 

Walaupun dalam hal ini, guru bukanlah satu-satunya penentu 

belajar peserta didik. 

2. Membaca berbagai Sumber 

Sebagai seorang guru yang berusaha meningkatkan 

kualitas informasi atau pengetahuan yang ia miliki. Khususnya 

guru di kota Pekanbaru, mereka juga melakukan kegiatan 

membaca dari berbagai sumber. Guru yang berpatokan pada 

satu sumber tentunya akan miskin informasi. Sebagai seorang 

guru yang bertugas memberikan informasi atau fasilitator, maka 

ia juga harus memiliki banyak informasi atau pengetahuan 

guruna menunjang aktivitas yang dilakukan. 

Memahami sebaran angket, aktivitas membaca guru-

guru sangat tinggi. Mereka membaca berbagai sumber, baik 

cetak maupun online. Kegiatan membaca bagi seorang buru 

merupakan sesuatu yang mutlak. Melalui membaca, guru dapat 

menambah wawasan. Mustafa & Zulhafizh (2017: 452) jika ingin 

menambah wawasan dan informasi, diantaranya merealisasikan 

gerakan membaca. Lebih lanjut dijelaskan membaca merupakan 

gerbangnya segala informasi. Aktivitas membaca yang rutin 

membawa guru mengetahui banyak informasi. Siapa pun yang 

ingin menjadi guru profesional, kegiatan membaca sesuatu 

yang diperhitungkan. 

Penjelasan di atas menegaskan bahwa membaca sebagai 

usaha menambah wawasan atau pengetahuan. Seorang guru 
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diharapkan menjadikan membaca sebagai suatu hobi sehingga 

aktivitas membaca merupakan suatu kesenangan. Kegiatan 

yang dilakukan atas dasar kesenangan, tentu tidak akan menjadi 

beban. Seorang guru akan sukses dalam penguasaan informasi 

karena didukung dengan aktivitas membaca yang baik. Guru 

akan mudah mentransfer informasi yang dimaksudkan karena 

banyaknya pengetahuan yang ia miliki. Hermida (2009: 20) 

menegaskan adanya hubungan timbal balik antara 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dengan kesuksesan 

membaca seseorang. 

Kemudian, Hermida (2009: 26) mengungkapkan bahwa 

sebagai seorang guru yang melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, harus mendorong dirinya untuk terus membaca. 

Sebab, keberhasilan dalam mencapai tujuan dan hasil 

pembelajaran dapat ditentukan kesuksesan membaca, baik 

buku teks yang ada atau yang lainnya—internet atau media 

massa. Artinya, guru harus terus menambahwa berbagai 

informasi yang diperlukan dalam aktivitas yang ia lakukan, 

khususnya bidang pengajaran. Dikatakan demikian, peserta 

didik yang malas tidak membaca sumber yang ada tetapi ia 

jutru sangat mengharapkan penjelasan dari guru. 

3. Mencari Informasi Terkini 

Para guru, yang ingin profesional dan terus 

meningkatkan keterampilannya, ia harus update berbagai 

informasi terkini. Fasilitas untuk mendapatkan informasi dalam 

menunjang aktivitas guru, saat ini sudah sangat mudah. Hampir 

para guru saat ini memiliki gadget atau smartphone. Rahmayani 

(2008) melalui situs Kominfo menjelaskan pengguna 

smartphone Indonesia tumbuh dengan pesat. Lembaga riset 

Digital Marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah 

pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta 

orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi 
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negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di 

dunia setelah Cina, India, dan Amerika.  

Melihat besaran jumlah pengguna smartphone tersebut, 

berarti hampir separoh penduduk Indonesia menggunakannya. 

Para pengguna tersebut termasuk diantaranya para guru. 

Seorang guru harus terus melakukan inovasi dalam menjelajari 

informasi yang tersedia. Dulu cukup dengan buku, maka hari ini 

harus didukung dengan sumber lain. Informasi yang ada di 

media internet sangat berkembang cepat dan pesat. Guru harus 

mensiasati ini agar tidak ketinggalan informasi dengan peserta 

didiknya. Hari ini, para guru setingkat sekolah menengah atas 

atau sederajat menunjukkan data sangat tinggi aktivitas mencari 

informasi terkininya, sehingga tidak heran rata-rata para guru 

hari ini memiliki smartphone.  

Juraman (2014) mengatakan bahwa hari ini banyak 

peserta didik yang beralih menggunakan smartphone android 

sebagai media untuk mengakses informasi secara mudah dan 

cepat. Menanggapi penjelasan tersebut, bagi guru yang tidak 

royal dalam menelusuri perkembangan informasi yang ada, 

tentu akan ketinggalan informasi dengan peserta didiknya. Jika 

itu terjadi, maka guru tersebut tidak melakukan inovasi yang 

baik dalam mengupdate informasi.  

4. Mencari Sumber Informasi yang Objektif 

Dalam hal mencai informasi sebagai penunjang kegiatan 

yang dilakukan. Seorang guru sebagai pelaku atau pelaksana 

dalam satuan pendidikan, perlu memperhatikan dan mengamati 

informasi yang ia peroleh. Mengingat, banyak sekali informasi 

yang berkembang di internet tergolong bohong atau hoaks. 

Guru harus memiliki kemampuan untuk menelusuri kebenaran 

informasi yang diperoleh. Oleh karenanya, Iskarim (2013: 103) 

menegaskan bahwa guru jangan sampai gagap teknologi dan 

harus melek dengan informasi yang ada. Dengan cara itu pula, 

guru dapat menelusuri kebenaran informasi yang diterimanya.  



40 

 

Sudja (2013: 127) menyarankan guru dan peserta didik 

harus berkolaborasi dengan baik dalam menerima dan memberi 

informasi. Sejalan dengan penjelasan Sudja, OECD (2009: 49) 

mengemukakan bahwa guru juga dapat melakukan sering 

bersama dengan teman sejawatnya, akademisi yang ahli dengan 

bidangnya. Cara dapat membantu guru yang lemah terhadap 

pengetahuan yang ia miliki. Hasil penelusuran yang dilakukan, 

para guru tingkat menengah atas dan sederajat telah 

melakukan yang sangat tinggi dalam menseleksi informasi yang 

diterimanya. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan yang 

diberikan pada angket yang telah diberikan. 

Lebih lanjut, Paolini (2015: 25) menjelaskan bahwa guru 

maupun peserta didik hendaknya mencari informasi yang 

bersifat ilmiah sehingga segala disampatkan dapat diyakini 

kebenaran atau tingkat objektivitasnya. Dengan memahami 

konsep keilmiahan informasi, maka guru maupun peserta didik 

dapat melakukan batasan-batasan sesuai dengan ketentuan 

ilmiah. Dengan kata lain, jika seorang pendengar atau pembaca 

ingin menyimpulkan informasi tersebut, maka ia akan 

memperoleh kesimpulan yang benar. Hal ini sangat perlu 

dipahami oleh para guru agar tidak salah dalam memberikan 

informasi kepada peserta didik. Mengingat, tugas guru tidak 

hanya mengajar dan mengevaluasi tetapi ia juga sebagai wadah 

atau pusat keputusan terhadap informasi yang diterima peserta 

didik.  

5. Mengamati berbagai Referensi/Buku-Buku Terbaru 

Setiap tahun ajaran baru selalu ada kajian atau buku-

buku baru yang di promosikan di satuan pendidikan. Sebagai 

langkah yang inovatif, para guru hendaknya membaca buku-

buku yang baru dan akan dipublikasikan. Tidak heran di tahun 

dan di semester tersebut banyak sales dari berbagai penerbit 

menawarkan kejasama pempublikasian buku. Guru jangan 

sampai mengambil langkah yang salah dalam menerima 
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tawaran tersebut, khususnya berkaitan dengan berbagai 

informasi yang disajikan di buku tersebut. Terkadang, buku 

cetakan baru namun isi materi atau informasi tidak mutakhir. 

Dengan kata lain, materinya tidak dilakukan pembaharuan. Hal 

ini jika dibiarkan, maka peserta didik akan ketinggalan 

informasi. Artinya, pada tahap ini guru terlebih dahulu 

membaca isi buku tersebut. Para guru di satuan pendidikan kota 

Pekanbaru di tingkat sekolah menengah atas dan sederajat 

telah melakukan usaha tersebut dengan sangat baik. 

Seorang guru hendaknya berusaha mengamati buku-

buku yang ada. Tidak hanya satu sumber penulis dan 

penerbitnya, dari berbagai penulis dan penerbit. Terkadang, 

peserta didik memiliki beberapa buku atau buku pegangan 

guru tidak sama dengan buku pegangan peserta didik. Jika itu 

terjadi, tentu akan ada perbedaan informasi di antara keduanya. 

Guru yang inovatif akan berusaha memahami isi buku yang 

berbeda-beda dari buku pegangannya. Hal ini untuk 

membangun proses komunikatif dalam menyampaikan 

informasi kepada peserta didiknya. Guerriero (2013: 5) 

mengatakan bahwa cara tersebut dapat menciptakan 

lingkungan pengajaran dan pembelajaran yang efektif, sehingga 

hasil dan tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. 

Sebaliknya, jika sumber-sumber tersebut tidak dipahami 

guru dengan baik, baik secara langsung maupun tidak langsung 

dapat berpengaruh terhadap keefektifan pembelajaran di 

satuan pendidikan. Guerriero (2013: 5) menegaskan bahwa hal 

tersebut dapat menjadi masalah yang kompleks. Maka, guru 

hendaknya mempelajari dan memahami sumber-sumber ada 

sebagai basis bahan pembelajaran. IEAB (2014: 4) mengarahkan 

bahwa seorang guru dapat pula memanfaatkan fasilitas atau 

referensi yang tersedia di perpustakaan atau memanfaatkan 

internet untuk mencari informasi yang tersebar di seluruh dunia. 

Berbagai informasi yang dimiliki guru pada akhirnya dapat 

menjadi dasar keputusan dalam kegiatan pembelajaran. Oleh 
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karena itu, guru-guru yang inovatif akan tetap berusaha dan 

mencari ide agar tidak ketinggalan informasi. 

6. Mempelajari Dunia Pendidikan 

Sebagai seorang yang cinta dengan profesinya, guru 

juga harus menekuni segala yang ditugaskan pada profesinya. 

Ia harus menambah wawasan dan pengetahuannya tentang 

berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan. Hal ini bisa 

saja berkaitan dengan konsep-konsep pelaksanaan 

pembelajaran di kelas yang inovatif, upaya menangani 

persoalan peserta didik, memahami perkembangan kurikulum, 

sarana prasarana, dan sebagainya. Para guru sekolah menengah 

atas dan setingkatnya menempatkan upaya ini pada standar 

baik atau tinggi, dan tingkatannya lebih rendah dari upaya-

upaya sebelumnya. 

Farren (2008: 52) menjelaskan dalam pembelajaran dan 

pengembangan pendidikan, seseorang akan mengandalkan 

pengetahuan sebelumnya. Dalam dunia pendidikan, ia bersifat 

dinamis dan tidak tetap. Seorang guru harus mengikuti 

perkembangan yang ada dalam menjalakan tugas bisa lebih 

manusiawi, kreatif, dan eksploratif. Hal ini perlukan agar para 

guru dapat secara terus-menerus melakukan inovasi-inovasi 

dalam berbagai kegiatan yang ia tekuni. Melalui pendalaman 

pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam profesinya 

dapat membangun rasa cinta terhadap yang ditekuninya.  

Sejalan dengan penjelasan di atas, Whitehead dalam 

Farren (2008: 52) mengemukakan bahwa memahami konsep-

konsep pendidikan dapat menghidupkan nilai-nilai pendidikan 

pada diri seseorang. Rowland (2000: 99) juga dapat membentuk 

rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab akan profesinya 

sebagai seorang guru yang berkecimpung dalam dunia 

pendidikan. Konsep tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Farren selama 10 tahun (1998—2008) di Dublin City 

University bahwa pemerolehan pengetahuan pendidikan 
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memberikan pengaruh dalam pembelajaran baik secara pribadi 

maupun orang lain.  

Hal ini pula menurut Kilpatrick (1951: 8) dapat membawa 

harapan untuk masa depan kemanusiaan bagi seorang guru. 

Wrenn & Wrenn (2009: 261) menegaskan bahwa seorang guru 

harus terus belajar dari setiap pengalaman yang dilaluinya agar 

semakin mengerti teknis dan praktis. Lebih lanjut Wrenn & 

Wrenn (2009: 263) menyampaikan dalam sebuah profesi terus 

menunjukkan berbagai landasan yang kuat secara teori untuk 

mencapai keunggulan dalam praktik profesional mereka. Dalam 

konsep kontruktivis juga menekankan bahwa seseorang harus 

membangun banyak modal agar semakin terampil. 

7. Mengikuti Diklat/Workshop/Seminar 

Keterampilan dan pengetahuan para guru dapat terus 

dikembangkan dengan cara mengikuti berbagai kegiatan 

seperti pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, dan 

sebagainya. Secara realistis, melalui penjajakan angket yang 

diberikan ternyata tidak semuanya mengikuti kegiatan yang 

fasilitasi pihak-pihak tertentu dalam membentuk keterampilan 

dan pengetahuan mereka. Jika dirata-ratakan masih berada 

pada kategori tinggi atau baik. Penjelasan ini mengingatkan 

pada Juma, Lehtomäki, & Naukkarinen (2017: 69) bahwa guru 

merupakan kunci keberhasilan dalam pembelajaran. Artinya, 

tanpa skill dan pengetahuan yang dimiliki maka proses 

pembelajaran tidak akan mungkin bisa dilaksanakan dengan 

baik. 

Chaudary & Imran (2012: 87) menyampaikan betapa 

pentingnya melakukan reformasi pendidikan guru untuk 

meningkatkan pengajaran dan pembelajaran serta berupaya 

menciptakan guru yang relevan secara realistis dan kontekstual 

dalam reformasi pendidikan. Pendapat ini memberikan makna 

perlunya pembinaan terhadap guru yang konsen pada konsep 

realistis dan kontektual atau secara teori dan praktis. Ada 
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kalanya, seorang guru tidak mampu memiliki dua keahlian 

teoretis dan praktis sekaligus. Maka, melalui pendidikan, 

pelatihan, workshop, dan  seminar yang diberikan dapat 

meningkatkan kualitas guru baik masing-masing aspek maupun 

kedua aspek tersebut secara total. 

Forlin (2012: 6) menegaskan bahwa guru mendapatkan 

pelayanan dan pelatihan untuk mendapatkan kualitas yang 

lebih baik dan efektif. Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas 

guru sangat ditekankan dalam suatu sistem satuan pendidikan 

(Organisation for Economic Co-operation and Development 

[OECD], 2011: 235). Mizell (2010: 8—9) menyampaikan bahwa 

guru yang yang tidak mengalami pengembangan profesinya 

maka meningkatkan keterampilan mereka, dan yang menjadi 

korban adalah peserta didiknya. Lebih lanjut Mizell 

menyampaikan bahwa semua profesi, seperti guru (baru) 

membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan 

keterampilan yang efektif dalam peran mereka. Penelitian 

Strong, Fletcher, & Villar tahun 2004 dan Serpell & Bozeman 

tahun 1999 mengungkapkan bahwa guru yang mendapatkan 

pendampingan dalam menjalankan profesinya ternyata 

memberikan dampak yang signifikan dalam mewujudkan 

prestasi peserta didiknya. Maka, bagi seorang guru perlu 

mengikuti berbagai kegiatan yang dapat mendorong dan 

membangun keterampilan dan wawasan mereka. 

8. Membuat Karya Ilmiah 

Di sisi lain, upaya penguasaan informasi (wawasan dan 

pengetahuan) bagi seorang guru dapat pula dilakukan dengan 

melalui kegiatan membuat karya ilmiah. Aktivitas ini, menuntun 

seseorang selain menulis ia juga harus membaca terlebih 

dahulu. Cara ini tentunya membantu seorang dalam merekam 

berbagai informasi yang dibacanya. Logikanya, semakin banyak 

yang dibaca sangat memungkinkan semakin banyak informasi 

yang akan diperoleh dan dipahaminya. Seorang guru akan 
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dapat menuangkan segala yang dibaca jika ia telah memahami 

yang dibacanya. Sebaliknya, sulit baginya menuangkan 

informasi tersebut jika tidak dapat dipahaminya dengan baik. 

Dalam catatan penelitian ini, para guru tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat di kota Pekanbaru tergolong 

rendah aktivitas menulis karya ilmiah. Sementara aktivitas 

sebelumya menunjukkan standar tinggi dan sangat tinggi. 

Jika dicermati dari data yang ada, semestinya seorang 

guru harus memiliki kemampuan akademik dalam hal menulis. 

Sebab, salah satu standar kenaikan pangkat hari ini diukur 

melalui kegiatan membuat karya ilmiah. Pada dasarnya, mereka 

sudah memiliki wawasan tentang menulis. Mereka sudah 

mempelajarinya semenjak di perguruan tinggi dan dibuktikan 

dengan hadirnya skripsi. Namun, setelah mereka berada di 

lapangan, aktivitas menulis sudah berkurang. Kembali mengutip 

pernyataan Forlin (2012) bahwa guru pada dasarnya 

membutuhkan pelayanan dan pelatihan—membuat karya 

ilmiah. Secara praktis, pelayanan dan pelatihan tidak akan cukup 

tanpa adanya motivasi dari guru/pelakunya. 

Ogano (2012: III) menjelaskan bahwa seseorang yang 

mau menulis harus melakukan aktivitas membaca kemudian 

menuliskannya. Dua aktivitas ini inklusif menjadi satu paket. 

Mustafa & Zulhafizh (2017: 452) melalui membaca dapat 

menambah wawasan dan informasi. Dengan kata lain, kegiatan 

membaca dapat mengantarkan seseorang mengetahui banyak 

informasi sehingga memiliki banyak ide untuk dituliskan. Inilah 

yang dimaksudkan oleh Ogano. Untuk dapat melakukan 

aktivitas membawa, guru-guru bisa memanfaatkan waktu 

istirahatnya dengan membaca. Jadikan membaca sebagai hobi 

sehingga aktivitas membaca memberikan kesan yang baik 

untuk menambah wawasan pembacanya. Ogano (2012: 9) 

menjelaskan bahwa kecatatan besar bagi guru dalam 

menjalankan tugasnya di satuan pendidikan adalah malas 
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membaca dan menulis. Hal ini dapat mengganggu guru dalam 

upaya meningkatkan kualitas pengetahuan dan skillnya. 

Untuk meningkatkan semangat para guru, Smiles & 

Short (2006: 135) menyampaikan bahwa menulis memberikan 

manfaat yang banyak dalam meningkatkan profesionalitas guru 

selaku pendidik. Maka jangan merasa takut ketika tulisan 

tersebut akan dipublikasikan. Akrapkan diri dengan proses 

publikasi agar dapat menyakinkan diri untuk terus menulis. 

Melalui menulis ini, memberikan kesempatan kepada guru 

untuk mengeksplorasi diri secara praktis, juga meningkatkan 

keyakinan yang ada dalam diri.  

Shubert (1991: 207) menjelaskan melalui menulis 

memberikan kesempatan dalam mendokumentasikan ide-ide 

yang dimiliki. Maka jangan takut untuk mencoba dan ajak 

teman untuk berkolaborasi demi membangun semangat 

menulis. Fleischer (1994: 102) memberikan tuntunan bahwa 

masalah paling sederhana yang dapat ditulis guru adalah 

mendeskripsikan pekerjaan yang mereka tekuni. Smith & Lytle 

(1993: 43) menyampaikan guna menambah wawasan bersama, 

guru tidak perlu membungkam suara, tuliskanlah dalam bentuk 

ilmiah. Aktivitas menulis karya ilmiah dan mempublikasikannya 

merupakan langkah baik sebagai citra guru yang inovatif. 

Sesuai dengan banyaknya penjelasan yang disampaikan, 

seorang guru yang inovatif memang harus menguasai banyak 

wawasan sehingga guna mencapai tujuan-tujuan dalam 

pembelajaran. Begitu pula disampaikan Shaughnessy (2012: 

259) bahwa seseorang harus memiliki banyak wawasan atau 

menguasai berbagai informasi. Hal ini tentu akan 

mempermudah berbagai tindakan yang akan dilakukan seorang 

guru. Penguasaan informasi yang luas membuat guru mudah 

dalam mengambil keputusan, bahkan sangat membantu guru 

dan peserta didik dalam mentransfer, mengidentifikasi, 

mengevaluasi, dan membuktikan berbagai persoalan. 
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Guru-guru di satuan pendidikan kota Pekanbaru tingkat 

sekolah menengah atas dan sederajat telah melakukan berbagai 

kegiatan inovatif dalam hal penguasaan informasi. Ada banyak 

cara yang mereka lakukan. Ditinjau dari peringkat rata-rata 

aktivitas yang mereka lakukan, yaitu: memahami berbagai 

materi yang diajarkan, membaca berbagai sumber yang 

tersedia, mencari informasi terkini sesuai dengan 

perkembangan yang ada, berusaha mencari sumber yang 

memberikan informasi yang objektif, mengamati berbagai 

referensi atau buku-buku terbaru, konsen mempelajari berbagi 

teori-teori yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang setiap 

saat berkembang, mengikuti berbagai kegiatan pendidikan/ 

pelatihan/workshop/ seminar, khusus persoalan membuat karya 

ilmiah belum mendapatkan respon yang baik dan masih rendah. 

Secara umum, standar inovasi pada aspek penguasaan 

berkategori tinggi. Dalam bentuk gambar dapat didesain 

sebagai berikut: 
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Gambar 1. Desain Penguasaan Informasi 
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BAB XI 

MEMBANGUN KEPRIBADIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 Kepribadian merupakan suatu bentuk sikap yang 

tercermin pada seseorang. Kepribadian ini juga bisa berupa 

prinsip-prinsip yang melekat pada diri. Bagi seorang guru, satu 

diantara kompetensinya yaitu kompetensi kepribadian. Kartono 

(2005: 9) mengungkapkan bahwa kepribadian seseorang 

sifatnya selalu berkembang dan dinamis. Maka, sejalan dengan 

perkembangannya Marsidi (2007: 8) menekankan bahwa guru 

hendaknya menjaga kesehatan rohani, dewasa dalam berpikir 

dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah, 

bertanggung jawab, dan memiliki jiwa pengabdian. Siswoyo, 

dkk (2013: 118) menyampaikan bahwa kepribadian yang 

melekat pada dirinya turut mempengaruhi sikapnya. 

Widyaningsih (2015) dalam penelitiannya menjelaskan 

bahwa kepribadian guru yang baik memberikan dampak pada 

lingkungan sekitarnya, khusus pada peserta didik dalam 

aktivitas pembelajaran. Guru-guru inovatif akan berusaha 

mengatur atau mengelola dirinya sehingga segala kegiatan 
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yang kreatif dapat ia lakukan. Bercermin pada penelitian 

Widyaningsih bahwa guru yang memiliki kepribadian buruh 

secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh 

yang buruk pula pada lingkungan sekitarnya.  

Lebih lanjut, Nahampun (2017: 542) menjelaskan bahwa 

kepribadian guru yang mantab dan stabil dapat membawa rasa 

empati terhadap kondisi sekitarnya, baik peserta didik maupun 

teman sejawat. Ia juga menjelaskan bahwa rasa empati ini 

mampu mencipta keharmonisan dan kedekatan antar sesama 

guru dan peserta didik, tak terkecuali para pemimpin di satuan 

pendidikan. Burns (1993: 393) menyampaikan bahwa pribadi 

baik dapat membangun suasana dan proses komunikasi yang 

baik pula. Artinya, pribadi yang terkelola dengan baik mampu 

menciptakan hubungan yang baik antar sesama. Tidak 

dipungkiri seorang guru merupakan titik tumpu dan 

penyeimbang (Surya, 2013: 254) dalam satuan pendidikan.  

1. Membangun Hubungan Sosial 

Konsep tersebut digambarkan para guru di satuan 

pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan sederajat di 

kota Pekanbaru. Sebagai wujud mencipta kepribadian yang 

inovatif dan membangun, mereka berusaha membangun 

hubungan dan sosial dengan para pemimpin di satuan 

pendidikan tempat bertugas. Aktivitas ini berkategori sangat 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya pribadi 

egoisme pada guru. Erikson (dalam Kartono, 2005: 133) 

menyebutkan pribadi yang baik, tidak egois, tidak mencurigai 

orang lain menunjukkan bahwa kepribadian guru sudah 

matang. Guru seperti ini, mampu mengontrol diri dan mampu 

membawa lingkungannya ke arah yang lebih baik.  

Guru-guru yang inovatif tentunya berusaha memberikan 

dampak yang baik terhadap sekitarnya. Oktradiksa (2012: 247) 

menegaskan bahwa idealnya memang demikian agar guru 

mampu melakukan mobilitas yang tinggi dalam mencapai 
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tujuan yang maksimal. Keadaan ini pada akhirnya dapat 

memajukan sistem kepemimpinan yang berlangsung. Hal ini 

pulalah yang diharapkan dalam budaya pendidikan (Gurr, 2015: 

145). 

2. Menjalin Komunikasi yang Baik 

Selain itu, dalam satuan profesi yang sama, para guru 

harus membangun dan menjalin komunikasi yang baik 

antarsesama guru agar tercipta iklim yang sehat di satuan 

pendidikan. Guru-guru di satuan pendidikan kota Pekanbaru 

dalam pengamatan yang dilakukan, hampir 90% melakukan 

komunikasi yang baik antarsesama. Sementara itu, sisanya ada 

yang kurang bahkan tidak melakukan komunikasi yang baik. 

Sebagai seorang guru, berusaha mewujudkan hubungan yang 

baik dengan sesama sehingga segala yang diingin diwujudkan 

dapat dilaksanakan dengan mudah. Guru-guru yang inovatif, 

pada hakikatnya berusaha menciptakan hubungan dan 

komunikasi yang baik. 

Nurrohim & Anatan (2009: 1) memberikan penjelasan 

bahwa keberhasilan suatu organisasi atau kelompok jika 

terbentuk komunikasi yang baik. Pernyataan ini memberikan 

pemahaman, guru yang tidak melakukan komunikasi dengan 

baik dapat merusak sebuah sistem sehingga akan mempersulit 

menjalankan sistem yang ada di satuan pendidikan, khususnya 

yang berkaitan sesama guru. Perlu diingat, komunikasi baik 

dapat membawa perubahan ke arah yang sukses (Husain, 2013: 

43). Ia menambahkan bahwa hal-hal buruk yang mungkin saja 

terjada pada sesama guru dapat dihindari. 

Husain (2013: 44) menjelaskan komunikasi yang terjalin 

dengan baik dapat menciptakan suatu komunitas yang memiliki 

komitmen dan kepercayaan dalam mewujudkah harapan yang 

ada di satuan pendidikan. Demi kepentingan bersama, maka 

para guru yang ada dalam satu rumpun satuan pendidikan 

perlu menjaga hubungan sesama yang telah terjalin. Apabila 
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terjadi gesekan yang tidak pada semestinya, guru-guru 

hendaknya segara memperbaikinya agar komitmen dan 

kepercayaan yang terbentuk tidak rusak. Oleh sebab itu, proses 

pembinaan hubungan sesama guru tidak bisa bertumpu pada 

pemimpin tetapi komitmen bersama. Mengingat, wujud 

kepribadian yang matang dapat ditandai dengan kemampuan 

menghidari konfliks. 

3. Ramah terhadap Sesama 

Kenyamanan akan tetap tercipta selama unsur-unsur 

dalam satuan pendidikan saling membangun prilaku 

komunikasi dan ramah. Seorang guru semestinya memiliki 

kepribadian yang ramah (Young, 2008: 215) terhadap sesama 

sehingga memberikan kesan yang menyenangkan. Guru-guru 

yang inovatif, selalu memikirkan lingkungannya agar semakin 

baik. Maka sikap ramah antarsesama harus dibina dan 

dilestarikan. Kepribadian seperti dalam data penulis memiliki 

predikat yang sangat tinggi, tak terkecuali sikap sopan santun 

terhadap sesama. 

4. Prilaku Sopan Santun 

Pribadi yang sopan dan satun antarsesama juga harus 

diwujudkan dalam dunia pendidikan secara umum dan 

khususnya di lingkungan satuan pendidikan. Sopan dan santun 

ini merupakan kepribadian yang saling menghormati dan welas 

asih. Apabila sikap ini tidak terbentuk dan terjalin dengan baik, 

maka dapat menimpulkan prilaku pelecehan (Sun & Shek, 2011: 

1). Hal ini perlu dihindari agar iklim pendidikan tetap nyaman 

dan menyenangkan. Pada kontek ini, guru-guru  yang memiliki 

kedudukan di satuan pendidikan agar tetap menjaga sikapnya. 

Perubahan sikap ke arah yang egois—menang sendiri dapat 

membawa dampak buruk, maka ia harus bisa merangkul 

sesama. Jika ada yang tidak mengerti, Lockaby & Vaughn (1999: 
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79) menyarankan agar diajarkan nilai-nilai kesopanan dan 

kesantunan itu. 

5. Penuh Tanggun Jawab 

Selanjutnya, dilakukan penjajakan terharap rasa 

tanggung jawab guru-guru dalam menjalankan tugas sebagai 

seorang pendidik, hasilnya sangat tinggi. Data ini memperjelas 

bahwa mereka memiliki komitmen yang sangat tinggi dengan 

profesi yang ditekuni. Data ini juga memberikan bukti cinta 

mereka terhadap profesi guru. Seseorang yang tidak mencintai 

profesinya, memungkinkan ia tidak akan bertanggung jawab 

dalam menjalankan tugas. Dengan kata lain, ia tidak akan 

mampu menjalankan tugasnya dengan baik 

Usman (2011: 25) menjelaskan bahwa kepibadian 

seorang guru yang profesional ditandai dengan sikap yang 

penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Itu 

berarti, guru-guru yang ada di satuan pendidikan kota 

Pekanbaru, khususnya tingkat sekolah menengah atas dan 

sederajat telah menunjukkan sikap guru profesional. Guru-guru 

yang profesional tentu memiliki sikap yang inovatif dalam 

membangun dan mengembangkan sistem pendidikan yang 

ada. Sebab, ia sadar memiliki tanggung jawab dengan 

profesinya. Sarimaya (2008: 243) menyatakan kepribadian guru 

yang mantap adalah sikap yang penuh dengan tanggung jawab. 

6. Disiplin Menjalankan Tugas 

Pribadi yang penuh tanggung jawab ini akan 

mencerminkan ketaatan terhadap tata tertib yang ada di satuan 

pendidikan. Hampir semua tanggapan memberikan respon 

yang sangat tinggi dalam mentaati tata tertip yang ada. Data ini 

menggambarkan tentang disiplinnya guru-guru di satuan 

pendidikan kota Pekanbaru, khususnya tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat. Raby (2012: 44) menjelaskan 
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bahwa taat atau patuh terhadap tata tertib yang telah dibuat 

dan disepakati dapat menghindari resiko terjadinya konflek.  

Duke dalam Thornberg (2007) berpendapat tata tertib di 

satuan pendidikan sebagai upaya membentuk pribadi yang 

dewasa. Dengan kata lain, guru-guru yang taat dengan tata 

tertib menunjukkan sikap dan pribadi yang dewasa, demikian 

pula pada peserta didik. Guru-guru yang profesional dan 

inovatif akan berusaha dan mengurangi terjadinya konfleks 

karena ada aturan yang mengaturnya. Di sisi lain, jika terjadi 

konflek maka akan mempengaruhi mereka dalam melaksanakan 

tugasnya. Oleh karena itu, guru yang sudah mengerti tata tertib 

akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin dan hasilnya 

menggambarkan upaya disiplin yang sangat tinggi. 

7. Berusaha Memberi Contoh yang Baik 

Selanjutnya, sebagai seorang guru memiliki tanggung 

jawab moral terhadap peserta didiknya atau sesama guru. 

Wijaya, Pitoewas, & Yanzi (2015) menjelaskan guru harus 

mengambil peranan sebagai sosok yang dapat dijadikan contoh 

dalam mengarahkan peserta didik ke tujuan yang baik. Windu 

(2007:14) menyebutkan kepribadian seorang anak ditentukan 

oleh lingkungan tempat dia berinteraksi, apabila dia tumbuh 

dan berkembang di lingkungan yang baik maka kepribadian 

yang dimiliki juga baik begitupun sebaliknya. Pernyataan ini 

mengingatkan bahwa selama berada di lingkungan sekolah atau 

satuan pendidikan, peserta didik lebih banyak berinteraksi 

dengan teman dan gurunya. Sebagai seorang guru perlu 

menjadikan dirinya sebagai figur yang bisa dicontoh. 

Guru merupakan seorang yang harus bisa digugu dan 

ditiru. Digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan 

senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh 

semua peserta didiknya. Segala ilmu pengetahuan yang 

datangnya dari guru dijadikan sebagai sebuah kebenaran yang 

tidak perlu dibuktikan atau diteliti lagi. Ditiru artinya ia menjadi 
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uswatun hasanah, menjadi suri teladan, dan panutan bagi 

peserta didiknya, baik cara berpikir dan cara berbicaranya 

maupun berprilaku sehari-hari (Mulyasa, 2008:48). Hamalik 

(2008: 39) mengingatkan seorang membuat keputusan dan 

bertindak atas dasar nilai-nilai dan norma-norma tertentu, baik 

yang bersumber dari dalam dirinya maupun yang bersumber 

dari lingkungan sosialnya (tata tertib). Oleh karena itu, di era 

saat ini guru harus memiliki inovasi pada kepribadiannya, tidak 

sekadar mengajari tetapi berusaha memberikan contoh dan 

mengajarkannya. 

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, seorang guru 

yang inovatif harus memiliki kepribadian yang baik. Diantara 

standar guru yang profesional juga ada kompetensi 

kepribadian, selain kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional. Kepribadian guru yang baik, tekun, 

sopan santun, bertanggung jawab dan sebagainya 

menunjukkan kualitas guru. Lickona dalam Alimin (2015: 61) 

menjelaskan bahwa sosok guru tidak hanya dilihat pada 

kualifikasi, kompetensi dan dedikasi, tetapi juga memiliki pribadi 

bagus dan menginspirasi. Kepribadian guru ini dapat 

ditunjukkan dengan berbagai hal dan aktivitas. Menurut Alimin 

(2015: 62) mengemukakan bahwa kepribadian yang melekat 

pada guru dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan 

sekitar, khusus bagi peserta didiknya ketika dalam proses 

pembelajaran. 

Guru-guru di satuan pendidikan kota Pekanbaru tingkat 

sekolah menengah atas dan sederajat menunjukkan kepribadian 

yang sangat tinggi, baik dalam bentuk sikap kesopanan, 

komunikasi, maupun rasa tanggung jawab sebagai langkah 

inovatif yang mereka lakukan. Ditinjau dari peringkat rata-rata 

yang tercermin pada angket pengamatan, yaitu: berprilaku 

sopan santun, ramah terhadap sesama, penuh tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugasnya, menjalin komunikasi yang baik 

dengan sesama, disiplin menjalankan tugas yang berkaitan 



56 

 

dengan kewajibannya, membangun hubungan sosial, dan 

berusaha memberikan contoh yang baik dalam bertindak.  

Semua kepribadian yang ditunjukkan itu memberikan 

kesan sangat tinggi inovatifnya. Itu sebabnya, tidak ada data 

yang menggambarkan kepribadian yang buruk. Para guru di 

satuan pendidikan kota Pekanbaru menyadari bahwa ia digugu 

dan dituri oleh lingkungannya. Mereka bukan hanya 

bertanggung jawab mengajar mata pelajaran yang menjadi 

tugasnya, melainkan lebih dari itu juga mendidik moral, etika, 

integritas, dan karakter. Purwanti (2013: 1078) bahkan ia dapat 

menjadi panutan bagi masyarakat. Adewale (2013: 17) 

mengingatkan bahwa guru adalah seorang model sehingga 

suatu kewajaran ia jadi panutan. 

Bullock (2015: 2) menjelaskan guru-guru yang inovatif 

memberikan gambaran kepribadiannya dengan kemampuan 

tampilannya yaitu melalui menjaga ketertiban. Selain itu, dapat 

terlihat pada tampilan kepribadian melalui ramah, sabar, peduli, 

sopan santun, bahkan tidak membosankan. Ia juga 

menambahkan bahwa guru tersebut dapat pula diamati pada 

hubungannya dengan sesama seperti pada sikap sosialnya, 

memperlakukan orang, dan keterlibannya dalam bekerjasama. 

Penjelasan Billock ini memberikan penegasan terhadap 

kepribadian guru-guru di satuan pendidikan kota Pekanbaru 

tingkat sekolah menengah atas dan sederajat. Dalam bentuk 

gambar dapat didesain sebagai berikut: 
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Gambar 2. Desain Membangun Kepribadian     
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BAB XII 

BERPIKIR PRODUKTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 Berpikir produktif merupakan upaya mengembangkan 

ide-ide yang membangun. Seorang guru harus selalu 

mengembangkan idenya untuk berbagai kepentingan. Guru 

tidak hanya mengajarkan mata pelajaran, juga berupaya 

melakukan hal-hal yang produkif. Hal tersebut tidak bisa 

dilakukan jika tidak memberdayakan atau mengolah pikiran. 

Berpikir merupakan ruang dalam mengolah dan menggunakan 

informasi sehingga pada akhirnya dapat mengidentifikasi suatu 

masalah. 

 Proses bepikir ini dapat dibentuk melalui bertanya atau 

pertanyaan. Seperti ketika ada seseorang membuat pertanyaan 

untuk dirinya sendiri. Ketika ia berusaha mendapatkan jawaban 

tersebut, maka selama itu ia telah berpikir guna menyelesaikan 

jawaban pertanyaan. Demikian pula pada guru. Seorang yang 

penuh dengan berbagai inovasi dalam dirinya membuatnya 

akan selalu menggunakan pikirannya untuk mewujudkan 

berbagai hal yang ia inginkan. 



59 

 

 Proses berpikir ini terjadi karena adanya sebab yang 

muncul pada diri seseorang. Chin (2007: 817) memberikan 

contoh pada saat pembelajaran, seorang guru bertanya pada 

peserta didiknya atau sebaliknya, maka seseorang akan berpikir 

karena adanya pertanyaan yang diajukan. Hal ini membuat 

seseorang akan bekerja keras untuk memecahkannya agar 

dapat memberikan jawaban yang sesuai. Dengan kata lain, 

seorang guru atau peserta didik akan melakukan aktivitas 

berpikir karena ada sebabnya. Seseorang akan berpikir secara 

produktif jika selalu didorong untuk mengolah sebuah ide 

(Trilling & Fadel dalam Pacific Policy Research Center, 2010: 6) 

seperti dengan menganalisis, menafsirkan, mengevaluasi, 

meringkas, dan mensintesis atau mengkomunikasikan 

informasi—ide.  

1. Mengembangkan Ide 

Bagi guru-guru di satuan pendidikan tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat di kota Pekanbaru, berpikir 

produktif dalam menjalankan tugas kependidikannya 

merupakan integritas yang sangat tinggi. Mereka berusaha 

mengembangkan ide dalam setiap kesempatan. Ini 

menunjukkan bahwa guru-guru berpikir produktif. Guru yang 

inovatif selalu memikirkan ide berbagi hal untuk menunjang 

segala yang dilakukan, baik dalam satuan pendidikan bahkan 

juga di luar. Hal ini menandakan mereka mengembangkan 

idenya sebagai seorang guru yang tidak hanya tugasnya 

mendidik. 

Ball & Forzani (2009: 498) menjelaskan bahwa guru yang 

selalu mengembangkan ide sangat diperlukan dan dibutuhkan 

oleh satuan pendidikan. Usaha yang berupaya mengembangkan 

ide ini dapat membangtu dan membangun kekuatan ketika 

seorang guru melakukan inovasi-inovasi dalam menjelankan 

tugasnya. Seseorang yang dengan mudah mengembangkan 

idenya ini dapat membantu pihak lain dalam menyelesaikan 
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berbagai persoalan yang dihadapi. Highet dalam Ball & Forzani 

(2009: 499) mengingatkan ide yang dikembangkan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Tanggapan Highet  perlu dipahami dengan baik bahwa 

usaha mengembangkan ide dengan cara berpikir tersebut 

benar-benar berasal dari guru tersebut, bukan memanfaatkan 

ide orang lain. Persoalan ini mengingatkan bahwa banyaknya 

karya ilmiah yang tergolong plagiat karena kesalahan dalam 

mengembangkan ide. Sangat dianjurkan dalam membuat karya 

tulis menggunakan dasar berpikir dari berbagai penulis, tapi 

jangan melupakan asal dasar ide tersebut atau mengakuinya. Ini 

sangat tidak diharapkan terjadi pada guru-guru. Maka Highet  

menyampaikan segala ide yang dimiliki dan dikembangkan 

harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Guru yang sudah terampil dan mudah mengembangkan 

ide karena ia selalu melatih dan berupaya menggali ide-ide 

tersebut (Ball & Forzani, 2009: 498). Mengembangkan ide dalam 

setiap kesempatan tidaklah mudah sebab berpikir produktif ini 

harus selalu dilatih. Sama halnya ketika seseorang terampil 

mengendarai mobil, itu karena ia selalu berlatih dan latihan. 

Seorang guru pada tahap ini mampu mengembangkan ide 

dalam setiap kesempatan dengan sangat tinggi. Maknanya, 

guru-guru yang inovatif akan mengembangkan idenya setiap 

saat demi memperlancar segala yang direncanakan.  

2. Melakukan Hal-hal Produktif 

Guru-guru yang mengembangkan ide-idenya dengan 

baik dalam setiap kesempatan memiliki kecenderungan 

melakukan hal-hal yang produktif. Coe, et al (2014: 23) 

mengungkapkan bahwa guru-guru yang dengan baik 

mengembangkan idenya merupakan kunci keberhasilan itu 

sendiri dan tak terkecuali untuk instansinya. Kemampuan yang 

dimiliki guru-guru dalam memanfaatkan idenya ini secara 

langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kualitas 
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pendidikan selama digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional. Berdasarkan analisis data usaha-usaha yang dilakukan 

guru-guru di satuan pendidikan kota Pekanbaru tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat memberikan jawaban sangat 

tinggi dalam melakukan hal-hal yang produktif untuk kemajuan 

pendidikan. 

3. Memberikan Tugas yang Inovatif 

Demikian pula, guru-guru yang produktif 

mendorongnya untuk memikirkan tugas-tugas inovatif yang 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seorang guru harus 

melakukan perenungan yang kreatif sehingga tugas-tugas yang 

diberikan dan dikerjakan peserta didik memberikan manfaat. 

Tugas-tugas yang diberikan memberikan dampak untuk 

meningkatkan kualitas peserta didiknya. Untuk mencapai tujuan 

ini, guru-guru harus berpikir kritis dengan membuat kajian atau 

analisis-analisis terhadap tugas yang akan diberikan. Artinya, 

tugas yang diberikan bukan sekadar tugas, tetapi tugas yang 

dapat membangun harapan pendidikan terhadap peserta didik.  

Mengacu pada Pacific Policy Research Center (2010: 1) 

menjelaskan bahwa harapan tersebut yaitu melahirkan peserta 

didik yang berpikir kreatif, fleksibel, dan inovatif serta yang 

termuat dalam tujuan pendidikan nasional. Peserta didik yang 

kreatif dan inovatif ini memberikan dampak yang baik terhadap 

kemajuan pendidikan. Guru-guru juga harus memikirkannya 

dengan kritis pula sebagai bentuk langkah inovatif yang 

dilakukan melalui tugas. Seechaliao (2017: 201) meyakinkan 

bahwa proses pengajaran inovatif mengarah pada pendidikan 

inovatif secara kreatif. Selanjutnya, cara ini pula dapat mencapai 

tujuan belajar bersama yang telah ditetapkan. 

4. Memberikan Informasi sesuai Kebutuhan 

Berdasarkan penjelasan di atas, guru-guru harus 

memikirkan bagaimana memberikan informasi atau tugas 
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lainnya yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, minimal 

diukur melalui standar kurikulum dan tujuan pendidikan 

nasional. Hal ini juga dilakukan guru-guru di satuan pendidikan 

tingkat sekolah menengah atas dan sederajat di kota Pekanbaru 

dengan standar yang sangat tinggi. Artinya, para guru telah 

memikirkan bahwa informasi yang diberikan harus memberikan 

manfaat kepada peserta didiknya. Langkah ini sebagai upaya 

inovatif yang lakukan guru, sebab berbagai sumber yang 

tersedia tidak serta merta cocok atau sesuai dengan peserta 

didik tempatan—lingkungan. 

Leslie (2015: 2) menyampaikan pembelajaran yang 

dilakukan guru akan dapat berjalan dengan efektif dan nyaman 

bila telah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 

Maknanya, di sini guru harus memikirkan bagaimana 

strateginya agar materinya berpadanan dengan kondisi 

lingkungan peserta didik guna mencapa tujuan akademik 

mereka.  Guru dalam pandangan Mudiono, Gipayana, & 

Madyono (2016: 21) dapat melakukan proses pembelajaran 

tematik sebagai salah satu model pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan menggabungkan berbagai konten materi 

pembelajaran yang diatur dalam topik tertentu, pengembangan 

indikator, dan pencapaian tujuan pembelajaran. Lebih lenjuat 

mreka menjelaskan strategi ini dapat meningkatkan 

kepercayaan diri dalam memberikan informasi. 

Guru-guru di satuan pendidikan kota Pekanbaru tingkat 

sekolah menengah atas dan sederajat menunjukkan berpikir 

produktif yang sangat tinggi. Ditinjau pada persepsi responden 

dari rara-rata tertinggi ditandai dengan adanya upaya informasi 

disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, 

mengembangkan ide dalam setiap kesempatan, melakukan hal-

hal produktif untuk kemajuan pendidikan, serta memberikan 

tugas-tugas yang inovatif. Semua ini dilakukan sebagai bentuk 

tanggung jawab seorang guru yang inovatif untuk berpikir 

secara produktif demi melahirkan peserta didik atau guru-guru 
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lain yang kreatif dan inovatif pula. Cornu & Peters (2005: 56) 

menyampaikan para guru harus sering berpikir yang produktif 

untuk mendorong kebaikan bersama, baik guru dan peserta 

didik. Selanjutnya, dalam bentuk gambar dapat didesain 

sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Desain Berpikir Produktif 
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BAB XIII 

MANAJERIAL 

(Dalam Menjalankan Tugas) 
 

 

 

 

 

 

 

 Menajerial pada konteks ini merupakan upaya 

melakukan kegiatan manajemen. Manajemen secara umum 

berkaitan dengan pengelolaan. Sebagai seorang guru yang 

inovatif, ia harus mampu menjalankan tugasnya sebagai 

manajer, khususnya di satuan pendidikan tempat ia bertugas. 

Pada dasarnya, guru memiliki kewenangan dalam mengatur dan 

mengelola segala yang berkaitan dengan tugas keprofesiannya. 

Seperti, seorang guru yang sedang melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di kelas, punya hak mengatur dan mengelola 

kelas untuk menciptakan suana belajar yang efektif. 

 Kemampuan guru melaksanakan manajerial ini sebagai 

bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugasnnya. Tidak 

menutup kemungkinan ada guru-guru yang tidak memiliki 

kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugas 

manajerialnya. Hal ini merupakan titik kelemahan guru yang 

pada akhirnya dapat menurunkan kualitas pendidikan dan nilai-

nilainya. Chu, Wang, & Yuen (2011: 139) menjelaskan bahwa 
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pengetahuan dan kemampuan manajerial seorang guru sangat 

membantu dalam menjalankan tugasnya di satuan pendidikan, 

bahkan dengan kemampuan yang ada dapat meningkatkan 

kinerja. Pendapat ini menegaskan bahwa seorang guru yang 

berupaya meningkatkan kualitas kerja dan inovasinya, 

sekurang-kurangnya memiliki kemampuan melaksanakan 

manajemen. 

1. Menciptakan Atmosfer Kelas yang Kondusif 

 Para guru di satuan pendidikan di kota Pekanbaru 

tingkat sekolah menengah atas dan sederajat telah melakukan 

manajemen dengan kualitas sangat tinggi, seperti pada aspek 

menciptakan atmosper kelas yang kondusif dalam kegiatan 

pembelajaran. Dalam kelas, posisi guru ketika pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung merupakan pemimpin. Sebagai 

pemimpin, ia berhak mengatur dan mengelola kelas agar 

tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. Kelas yang 

kondusif membawa suasana pembelajaran yang nyaman dan 

efektif. Sebaliknya, kelas yang tidak kondusif dapat berdampak 

buruk dalam kegiatan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran 

tidak tercapai dengan baik. 

Dengan kekuasaannya, seorang guru dapat menciptakan 

kelas yang kondusif saat pembelajaran. Proses manajerial yang 

baik dapat meningkatkan kualitas (Chu, Wang, & Yuen, 2011: 

139) peserta didik dalam belajar. Meningkatkatnya kualitas 

peserta didik sebagai bentuk keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugasnya. Hal ini juga mengingatkan bahwa 

kegagalan atau ketidakmampuan seorang guru dalam 

melakukan manajerial dalam proses pembelajaran dapat 

menurunkan kualitas peserta didik baik berkaitan dengan 

kognitif, psikomotor, maupu afektifnya. 

Proses manajerial pada aspek menciptakan atmosfer 

kelas yang kondusif ini memelukan keterampilan. Bagi guru 

pemula, tentunya perlu banyak belajar bagaimana strategi 
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mengelola dan mengatur kelas sehingga terbentuk 

pembelajaran berlangsung dengan kondusif, nyaman, dan 

efektif. Lim, et al (2003: 406) menjelaskan bahwa kegiatan 

pembelajaran akan kondusif jika dilaksanakan proses 

manajemen dengan efektif dan terpelihara. Suasana belajar 

yang kondusif mempermudah guru mengatur peserta didik 

dalam proses pembelajaran (Emmer & Evertson, 1981: 12). Lim, 

et al (2003: 406) kembali menegaskan bahwa suasana yang 

kondusif sangat diharapkan dalam pembelajaran. 

2. Memanajemen Kelas dengan Baik 

Hasil pengamatan yang dilakukan, guru-guru sekolah 

menengah atas dan sederajat melakukan proses manajemen 

kelas dengan sangat tinggi. Sangat loyal demi tercapainya 

tujuan pembelajaran. Guru yang inovatif akan manajemen kelas 

dengan baik, berbagai ide kreatif dilakukan agar kegiatan yang 

dilakukan di dalam kelas berlangsung sesuai harapan. Kounin 

(197: 63) menjelaskan manajemen kelas yang baik dapat 

meningkatkan proses kerja dan mengurangi penyimpangan-

penyimpangan yang mungkin saja terjadi.  

Fraser (1983: 68) menyampaikan bahwa kelas yang telah 

dikelola dengan baik akan membuat peserta didik mudah 

berkonsentrasi dan menyelesaikan tugas-tugas belajarnya. 

Dalam Reddy, et al (2013) dan Sutherland, et al (2008) 

membuktikan bahwa manajemen kelas yang tepat dan efektif 

telah terbukti dapat meningkatkan kenyamanan peserta didik 

dalam belajar. Dengan kata lain, tidak adanya manajemen kelas 

yang efektif bisa merugikan peserta didik. Hal ini tergambar 

dalam penelitian Hutchings, et al (2007) bahwa manajemen 

kelas yang negatif akan melahirkan berbagai persoalan yang 

tidak pantas, termasuk dalam hal kualitas keberhasilan belajar 

peserta didik. Temuan-temuan ini perlu menjadi catatan 

penting bagi seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran 
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di kelas agar melakukan manajemen kelas dengan baik, tepat, 

dan efektif. 

Dalam proses melakukan manajemen kelas, seorang bisa 

bekerja sama dengan peserta didik untuk mencapai tujuan 

bersama. Guru dan peserta didik dapat saling mengisi dan 

membantu selama berada di kelas. Guru-guru bisa 

memberdayakan peserta didiknya agar suasana kelas kondusif. 

Hannah (2013: 9) menjelaskan bahwa menjalin hubungan 

dengan peserta didik sangat penting dalam menciptakan 

lingkungan yang baik. Seorang guru akan sulit mempertahan 

suasana kelas yang baik itu jika ditangani dengan sendiri. 

3. Disiplin Menjalankan Tugas 

Guru-guru yang memiliki prinsip manajemen yang baik, 

cenderung disiplin dalam menjalankan tugasnya. Nakpodia 

(2010: 145) menyatakan bahwa manajerial yang dilakukan 

seseorang sebagai langkah untuk mencapai yang diinginkan. 

Pada prinsipnya, kedisiplinan sebagai pendekatan yang 

digunakan dalam memanajemen. Berdasarkan analisis data, 

kedisiplinan yang ditunjukkan guru-guru di satuan pendidikan 

kota Pekanbaru di tingkat sekolah menengah atas dan sederajat 

menunjukkan standar yang sangat tinggi. 

Dalam pandangan Nakpodia (2010: 144) masalah 

kedisiplinan di satuan pendidikan pada abad 21 merupakan 

masalah yang dapat mengganggu. Agar suasana lingkungan 

satuan pendidikan kondusif, maka kedisiplinan harus tingkatkan 

secara serius. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kedisiplinan yang 

diterapkan guru dengan peserta didik atau yang lainnya guna 

menciptakan suasana yang baik antarsesama. Di satuan 

pendidikan sendiri, penerapan disiplin diperlukan untuk 

mencapai tujuan dari sekolah. Pelaksanaannya tidak terlepas 

dari peran sukses seorang guru yang penuh inovatif. 

Bagi seorang guru, langkah yang ditempuh untuk 

mendisiplinkan dirinya yaitu membiasakan diri berbuat sesuai 
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dengan aturan dan nilai-nilai yang berlaku. Pada hakikatnya, 

pendisiplinan diri merupakan usaha menanamkan nilai ataupun 

pemaksaan agar taat terhadap peraturan/norma/nilai. Nakpodia 

(2010: 145) menyampaikan untuk peserta didik dapat dilakukan 

dengan hukuman fisik, pengusiran, dan sebagainya. Strategi 

pendisiplinan yang salah dapat berdampak negatif (Banfield, 

Richmond, & McCroskey dalam Rahimi & Karkam, 2015: 58). 

Kesalahan ini dapat mempersulit peran guru di satuan 

pendidikan, baik di kelas maupun di luar kelas sehingga 

berbagai proses tidak dapat dilaksanakan secara kondusif dan 

efektif. 

4. Tegas Memberikan Tugas 

Selain langkah inovatif yang dilakukan guru melalui 

pendisiplinan, maka guru juga harus menunjukkan ketegasan 

dalam memberikan perintah. Strategi ini dilakukan agar peserta 

didik atau pihak-pihak terkait lainnya patuh terhadap yang 

diperintahkan dan yang disampaikan. Ketegasan di satuan 

pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan sederajat kota 

Pekanbaru pada standar sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan 

sikap kedisiplinan yang diterapkan guru di satuan pendidikan. 

Ketegasan di sini merupakan sikap berani dan percaya diri 

mengungkapkan yang semestinya—benar atau salah. Artinya, 

tegas bukan berarti ditunjukkan dengan kemarahan. Dengan 

kata lain mampu menyeimbangkan sikap pasif dan agresif. 

Seorang guru yang tegas akan selalu berusaha 

menghindari pelanggaran atas hak-hak orang lain dan berusaha 

untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dunbar 

(2004: 9) mengungkapkan bahwa guru yang tegas akan berbuat 

sesuai dengan aturan dan tidak acuh. Pernyataan Dunbar ini 

menerangkan bahwa guru-guru yang tegas akan menjaga 

wibawanya terhadap sesama. Ia akan melakukan proses 

manajerialnya pada aspek ketegasan sesuai dengan aturan yang 
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berlaku baik atas dasar aturan di satuan pendidikan maupun 

kesepakatan bersama. 

5. Membuat Tata Tertib 

Pada posisi ini, guru-guru yang inovatif terkadang 

membuat tata tertib sendiri untuk berbagai kepentingan yang ia 

lakukan. Langkah ini sebagai bentuk strategi manajerial dalam 

menjalankan tugas di satuan pendidikan. Tata tertib yang dibuat 

tidak bertentangan dengan aturan atau nilai-nilai yang berlaku 

di satuan pendidikan. Tata tertib yang dibuatnya dapat 

membangun kualitas guru dalam melakukan tanggung 

jawabnya. Pada bagian ini, standar yang dilakukan guru-guru di 

satuan pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan sederajat 

di kota Pekanbaru berada pada rata-rata tinggi. Artinya, lebih 

rendah dari proses manajerial sebelumnya. 

Adanya tata tertib yang dibuat guru tersebut dapat 

meningkatkan kemampuan dalam manajemen diri (Mergler & 

Lane, 2012: 67). Guru-guru yang inovatif dan profesional akan 

terus dan berupaya meningkatkan kualitas dirinya. Tata tertib 

yang dirancang untuk kepentingan di kelas, dalam pandangan 

Coe, et al (2014: 3) dapat membantu pengelolaan kelas atau 

peserta didiknya. Pada akhirnya, dapat memaksimalkan segala 

proses yang dilakukan di kelas atau di labor, seperti 

pelaksanaan pembelajaran dan praktikum. 

6. Mengelola Kelas pada Aspek Tempat Duduk 

Usaha inovasi yang dilakukan guru-guru di satuan 

pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan sederajat di 

kota Pekanbaru yaitu melakukan pengelolaan kelas dengan 

mengatur tempat duduk. Hasil pengamatan berada pada 

standar yang tinggi. kemudian, guru yang inovatif 

mendorongnya mengatur ruangan setiap kali ia masuk dan 

melaksanakan pembelajaran. Tanpa pertimbangan yang 

matang, pengaturan tempat duduk yang tidak tepat dapat 
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mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Guru-guru yang 

berupaya mengatur tempat duduk merupakan salah satu upaya 

pengelolaan kelas dengan harapan proses pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik dan kondusif sehingga tujuan 

pembelajaran juga dapat dicapai. 

Pengaturan tempat duduk peserta didik dan guru, 

sebagai usaha memaksimalkan segala proses yang akan 

dilaksanakan di kelas. Dengan cara itu, tujuan dan harapan 

pembelajaran dapat diwujudkan. Wannarka & Ruhl (2008: 89) 

menjelaskan bahwa dengan pengaturan tempat duduk terbukti 

dapat meningkatkan proses interaksi pembelajaran dan prestasi 

yang dicapai. Artinya, keberhasilan seorang guru dalam 

mengatur tempat duduk peserta didik dan dirinya menjadi salah 

satu kunci kesuksesan pembelajaran. Oleh karena itu, 

pengaturan tempat duduk sebagai upaya menciptakan suasana 

belajar yang nyaman dan efektif. 

Teknis pengaturan tempat duduk ini sangat beragam 

dalam proses pembelajaran. Tergantung pada banyak 

persoalan, seperti standar yang ingin dicapai, suasana kelas dan 

lingkungan, sarana-prasarana, tipe ruangan, keadaan peserta 

didik dan gurunya, dan sebagainya turut mempengaruhi 

langkah tersebut. Meeks (2013: 380) menjelaskan bahwa 

pengaturan tempat duduk dapat dilakukan dengan berjenjang 

maupun datar. Selain itu, pengelolaannya bisa dilakukan 

berdasarkan jenis kelamin, prestasi belajar, ukurang badan—

tinggi rendah, dan sebagainya. Bentuknya dapat melingkar, 

berjejer, melengkung, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan 

dan yang ingin dicapai.  

Proses pengaturan tempat duduk ini perlu dilakukan 

pengamatan dan pertimbangan sebelum proses pembelajaran 

dilaksanakan. Bahkan, pengaturan tempat duduk ini dapat 

dilakukan sebelum masuk waktu pembelajaran sehingga peserta 

didik sudah siap. Apabila pengaturan tempat duduk 

dipersiapkan tiba-tiba di kelas, hal dapat mengganggu dan 
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mempengaruhi tingkat kondusifitas kelas. Oleh karena itu, guru 

yang inovatif telah memikirkan berbagai strategi pengelolaan 

kelas dengan matang, termasuk dalam hal mengatur tempat 

duduk sebelum waktu pembelajaran dimulai. 

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, 

menunjukkan proses manajerial yang dilakukan guru-guru di 

satuan pendidikan kota Pekanbaru tingkat sekolah menengah 

atas dan sederajat berada pada tingkat yang sangat tinggi 

dengan standar korelasi 0,598. Ditinjau dari rara-rata tertinggi 

ditandai dengan melakukan manajemen kelas dengan baik, 

disiplin dalam menjalankan tugas keprofesian, berusaha 

menciptakan atmosper kelas yang kondusif dalam 

pembelajaran, tegas dalam memberikan perintah, membuat tata 

tertib sendiri untuk berbagai kegiatan yang dilakukan, dan 

mengelola kelas pada aspek mengatur tempat duduk. Berbagai 

kegiatan ini dilakukan guru-guru sebagai langkah inovatif dalam 

menjalankan tugas keprofesiannya, khususnya ada bidang 

manajerial. Dalam bentuk gambar dapat dibentuk sebagai 

berikut: 
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Gambar 4. Desain Manajerial dalam Menjalankan Tugas 

 

Manajerial 

dalam 

Menjalankan 

Tugas 



73 

 

 

 

 

 

BAB XIV 

PEMBERDAYAAN TEKNOLOGI 

 

 

 

 

 

 

 

 Teknologi saat ini terus berkembang dengan pesat. 

Hanya dalam siklus menit bahkan detik sudah banyak terjadi 

perubahan. Bagi seorang guru, hendaknya tidak gagap dengan 

teknologi. Terknologi sebagai suatu kebutuhan yang dapat 

membantu segala aktivitas guru. Ketika seorang guru membuat 

media pembelajaran, mencari materi, atau membuat karya tulis 

dan sebagainya, semua itu dapat diperbantukan dan 

dimudahkan dengan memanfaatkan teknologi. Artinya, seorang 

guru yang inovatif berupaya memanfaatkan teknologi untuk 

berbagai keperluannya, termasuk aplikasi-aplikasi pendukung 

seperti komputer/laptop, infokus, gadget, flash player, desain 

grafis, internet—google classroom, dan sebagainya. 

 Pemanfaatan teknologi yang tepat, akan sangat 

membantu tugas guru. Dengan cara itu, para guru dapat 

memenuhi kebutuhannya dan mengganti proses pembelajaran 

tradisional menjadi pembelajaran berbasis teknologi. Hampir, 
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guru yang profesional dan inovatif memberdayakan teknologi. 

Albirini (2006: 6) menjelaskan bahwa pemberdayaan teknologi 

dapat meningkatkan kualitas, memudahkan, dan mengefisiensi 

pembelajaran, bahkan mampu menghadapi tantangan global. 

 Teknologi menawarkan berbagai hal dan menarik bagi 

penggunanya sehingga proses yang dilakukan guru lebih 

memuaskan dan bermakna. Melalui teknologi, seseorang dapat 

membuat video, stimulasi, penyimpanan dan penggunaan data, 

pemetaan pemikiran, menemukan hal-hal baru dan sebagainya. 

Maka, tidak heran jika hari iini guru yang mahir dengan 

teknologi akan lebih produktif dan inovatif dari pada guru 

hanya cukup tahu saja. Means (2010: 285) dalam suveinya 

mengungkapkan pemanfaatan teknologi membuat guru 

menjadi produktif. Ghavifekr & Rosdy (2015: 175) menjelaskan 

guru yang melengkapi dirinya dengan fasilitas teknologi 

menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam 

pengembangan profesionalitasnya. Dengan demikian, 

pemanfaatan teknologi perlu dipertimbangkan untuk 

meningkatkan kualitas di di satuan pendidikan, termasuk guru. 

1. Memanfaatkan Komputer/Infokus dalam Pembelajaran 

 Guru-guru di satuan pendidikan tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat di kota Pekanbaru berupaya 

memanfaatkan teknologi berupa komputer atau infokus dalam 

kegiatan pembelajaran. Pemberdayaan perangkat ini tergolong 

sangat tinggi. Memang tidak bisa dipungkiri, perangkat seperti 

komputer merupakan kebutuhan pokok untuk semua profesi, 

tak terkecuali profesi guru. Pemanfaatan komputer membantu 

guru menyelesaikan tugasnya dengan baik, seperti menyiapkan 

bahan ajar, membuat perencanaan pembelajaran, pengolahan 

nilai dan sebagainya. 

 Saat itu, penggunaan komputer di kalangan guru hampir 

sudah merata. Kotrlik & Redmann (2009: 44) mengungkapkan 

bahwa 99% guru menggunakan teknologi inovatif ini di satuan 
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pendidikan—tempat mereka bertugas. Data ini menjelaskan 

bahwa kegiatan yang dilakukan guru tidak lepas dari 

pemanfaatan komputer. Salah satu media pendukung dalam 

pelaksanaan pembelajaran yaitu infokus. Walaupun tidak semua 

aktivitas pembelajaran menggunakan infokus, namun perangkat 

ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam mensukseskan 

tugas guru di kelas. Demikian pula dikatakan Challoo, Marshall, 

& Marshall (2004: 7) bahwa teknologi komputer sangat 

membantu guru dalam menyelesaikan tugas sehari-hari mereka, 

prosedur instruksional, dan dalam proses pembelajaran.    

2. Mempelajari dan Mengikuti Perkembangan IT 

 Komputer yang dimiliki merupakan salah satu media 

yang dapat digunakan untuk mengakses perkembangan 

teknologi, informasi, dan komunikasi dari berbagai sumber. 

Google dan youtobe salah satu sumber yang dapat membantu 

guru dalam memahami TIK. Kemampuan guru menelusuri dan 

memahami informasi yang tersedia membuat guru semakin 

terampil. Guru-guru dapat mengakses dan mencari berbagai 

informasi yang dapat membantunya menyelesaikan tugasnya. 

Mereka yang rajin memfaatkan waktunya dengan baik untuk 

terus belajar membuatnya lebih banyak pengetahuan, 

pemahaman, dan keterampilan. 

 Google merupakan salah satu jaringan yang dapat 

diakses guru untuk mencari berbagai informasi. Selama 

penggunanya terhubung dengan internet, maka yang 

bersangkutan dapat menggunakan google untuk berbagai 

keperluan. Pengintegrasian google di kelas, tentunya dapat 

menunjang berbagai kebutuhan pembelajaran yang tidak bisa 

diakses dari berbagai referensi atau buku. Thankachan & 

Franklin (2013: 11) menjelaskan bahwa penggunaan google 

dapat mendukung aktivitas pembelajaran. Hal ini memang 

ditentukan pula pada tingkat kemahiran dan pengalaman 
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penggunanya agar tidak salah memberikan dan menampilkan 

informasi. 

Demikian pula pemanfaatan youtobe dengan benar juga 

sangat membantu kompetensi guru. Iwantara, Sadia, & Suma 

(2014: 5) menyampaikan youtobe mampu memberikan 

pemahaman secara konsep maupun praktis. Artinya, para guru 

bisa belajar dengan baik pada video-video yang tersedia. Para 

guru bisa mengambil video yang ada untuk dijadikan sarana 

percontohan atau media penunjang untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran. Bahkan guru-guru bisa berbagi video yang juga 

dapat membantu orang lain. Tanpa terkecuali, para guru bisa 

belajar secara toturial mendesain berbagai kegiatan 

pembelajaran seperti pembuatan slide, media pembelajaran, 

membuat video pembelajaran, dan sebagainya. Semuanya itu 

jika diterapkan denga baik dan benar dapat meningkatkan 

kualitas guru.  

Melalui pengetahuan atau informasi yang didapat pada 

google dan youtobe ini, mendorong guru semakin 

berkompetensi. Banyak informasi yang tersedia dan dapat 

diberdayakan dengan baik oleh guru. Guru-guru yang 

sebelumnya tidak memiliki pengetahuan pada akhirnya 

mengetahui banyak hal, seperti para guru bisa belajar cara 

membuat classroom melalui google maupun youtube untuk 

keperluan pembelajaran, mendesain media pembelajaran. Data 

menunjukkan 41,7% selalu dan 39,8% sering, 15,7% kadang-

kadang, dan 2,8% jarang. Data ini secara jelas 

menginformasikan bahwa para guru memang memberdayakan 

google, youtobe atau yang lainnya untuk memahami 

perkembangan informasi teknologi untuk diterapkan di satuan 

pendidikan. 

3. Membuatan Media Pembelajaran 

Pemahaman yang baik terhadap berbagai informasi 

yang dimiliki, membuat guru memiliki kemampuan membuat 
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media pembelajaran guna menunjang berbagai kegiatan yang 

dilakukan. Guru-guru di satuan pendidikan tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat kota Pekanbaru menunjukan 

usaha yang sangat tinggi dalam membuat media pembelajaran. 

Guru yang inovatif dan profesional akan berupaya memenuhi 

standar pengelolaan media pembelajaran untuk mempermudah 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Media pembelajaran turut mempengaruhi capaian 

pembelajaran (Punaji & Sihkabuden dalam Fajriah & Churiyah, 

2016: 100). Penggunaan media pembelajaran yang tepat secara 

langsung maupun tidak langsung dapat meningkakan aktivitas 

belajar peserta didik. Darmawan (2012: 47) menyampaikan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan media dapat 

mengoptimalkan aktivitas peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Pendapat ini menegaskan bahwa guru yang 

mampu membuat media pembelajaran dan menggunakannya 

dengan baik dapat meningkatkan kualitas aktivitas dan hasil 

belajar.  

Fajriah & Churiyah (2016: 109) menjelaskan 98% peserta 

didik membutuhkan media pembelajaran. Pada bagian ini, guru 

perlu memberikan pertimbangan terhadap media yang akan 

digunakan. Kesalahan dalam memilih media dapat berpengaruh 

buruk terhadap peserta didik. Sangat memungkinkan tujuan 

pembelajaran tidak dapat dicapai dengan baik. Setyosari (2008: 

23) menyebutkan ada lima kriteria pemiliah media 

pembelajaran, yaitu kesesuaian (appropriateness), tingkat 

kesulitan (level of sophistication), biaya (cost), ketersediaan 

(availability), dan kualitas teknis (technical quality). Kelima dasar 

ini dapat dijadikan acuan memilih media yang tepat untuk 

digunakan dalam pembelajaran. 

4. Menganalisis Hasil Pembelajaran melalui Software 

Di sisi lain, guru juga bisa memanfaatkan berbagai 

perangkat atau software untuk mempemudah kerja, khususnya 
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dalam hal menganalisis hasil pembelajaran. Guru-guru yang 

inovatif memiliki berbagai cara untuk menganalisis hasil 

pembelajaran. Proses analisis hasil pembelajaran sebagai dasar 

bagi guru untuk melakukan refleksi dalam pembelajaran. Guru 

dapat mengetahui berbagai kelemahan atau kekurangan 

sehingga guru secara cermat dapat melakukan perbaikan. 

Program analisis ini perlu dimiliki guru untuk melengkapi 

seluruh data pengamatan. Tanpa data ini guru akan sulit 

melakukan berbagai inovasi, khususnya dalam pembelajaran. 

Koulaidis & Dimopoulos (2003: 3267) analisis semacam ini 

dapat menjadi bahan mempertimbangkan bagi guru. Pendapat 

tersebut sejalan dengan  Viiri & Savinainen (2008: 81) 

menjelaskan bahwa laporan tersebut sebagai data analisis 

mengenai pembelajaran yang dilakukan guru. Artinya, guru-

guru yang inovatif harus melakukan analisis seluruh kegiatan 

pembelajaran agar dapat melakukan inovasi berikutnya yang 

sesuai dengan kebutuhan pembalajaran. 

Berbagai penjelasan menunjukkan bahwa proses 

pemanfaatan atau pemberdayaan teknologi yang dilakukan 

guru-guru di satuan pendidikan kota Pekanbaru tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat berada pada tingkat yang sangat 

tinggi dengan standar korelasi 0,294. Ditinjau dari rara-rata 

tertinggi, para guru berupaya melakukan inovasi di bagian 

pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan tugasnya di satuan 

pendidikan melalui pembuatan media pembelajaran, 

mempelajari dan mengikuti perkembangan IT, memanfaatkan 

komputer atau infokus dalam kegiatan pembelajaran, dan 

melakukan analisis hasil pembelajaran melalui perangkat 

lunak—program. Kemampuannya dalam mengembangkan dan 

memberdayakan teknologi yang ada membuat guru semakin 

profesional dan inovatif.  

Keterampilan pemberdayaan teknologi informasi oleh 

guru di satuan pendidikan pada dasarnya tidak mengenal usia. 

Persoalan teknologi ini berada pada standar kemauan dan 
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ketekunan. Seorang guru memang dituntut untuk bisa terampil 

dalam hal teknologi agar tercipta guru-guru yang penuh 

kreativitas. Teknologi dan informasi yang tersedia hari ini 

sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan tersebut. Maka, guru-

guru di satuan pendidikan sangat diharapkan mau 

mempelajarinya dengan baik dan tekun secara mandiri. Jika 

mempelajari masalah teknologi infomasi  ini melalui fasilitas 

yang ada di satuan pendidikan, barangkali sarana dan 

prasananya sangat terbatas sehingga tidak berbuat secara 

maksimal. 

Sharma (2011: 1) menyampaikan bahwa teknologi telah 

menjadi media yang berintertif untuk mencapai 

tujuan. Penelitian Mahajan (2012: 5) menyatakan bahwa 

pemanfaatan teknologi multimedia dapat memfasilitasi dan 

mempercepat pembelajaran. Okedeyi, et al (2015: 150), 

menunjukkan bahwa di sekolah menengah, ketika guru 

menggunakan teknologi multimedia peserta didik mudah 

memahami, sebaliknya guru tidak menggunakan teknologi 

multimedia dalam pembelajaran membuat peserta didiknya 

terbatas untuk improvisasi. Penyataan ini menunjukkan bahwa 

pemanfaatan teknologi pada saat ini sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas guru dan peserta didik. Selain itu, Neville 

& Heavin (2013: 30) melalui teknologi dapat menyederhanakan 

dan memudahkan penyelesaian masalah yang dihadapi. 

Kemudian, hasil peringkat yang telah dijelaskan sebelumnya 

dapat dibentuk dalam gambar berikut: 
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Gambar 5. Desain Pemberdayaan Teknologi
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BAB XV 

PEMAHAMAN                                                                      

DAN REALISASI KURIKULUM 

 

 

 

 

 

 

 

Kurikulum merupakan komponen yang sangat penting 

bagi berlangsungnya pendidikan. Kurikulum sebagai sebuah 

rancangan kerja yang mempunyai kedudukan sangat strategis 

dalam aspek kegiatan pendidikan. Kurikulum sebagai suatu 

rancangan, maka kurikulum harus disusun dengan 

menggunakan landasan yang kuat agar bisa dijalankan untuk 

kepentingan kehidupan manusia. Landasan tersebut sebagai 

sebuah sistem yang dapat mengatur dan mengelola 

pelaksanaan kurikulum.  

Hadirnya kurikulum untuk satuan pendidikan tentunya 

mempermudah dalam menyelenggarakan proses pendidikan 

nasional. Para guru dapat mendesain perencanaan dan 

pelaksanaannya dengan baik dan tersistem. Saylor & Alexander 

dalam Miller & Seller (1985: 246) menjelaskan kurikulum 

sebagai proses perencanaan program pembelajaran. Pernyataan 

ini mengingatkan bahwa tanpa kurikulum para guru akan 
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kesulitan menyelenggarakan program pendidikan, tanpa arah 

dan tujuan.  

1. Konsen Menjalankan Kurikulum 

Para guru di satuan pendidikan tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat di kota Pekanbaru telah 

melaksanakan kurikulum yang berlaku, khususnya kurikulum 

2013. Orentasi guru sangat tinggi dalam mengimplementasikan 

kurikulum tersebut. Hal ini tergambar pada data-data analisis. 

Kemampuan guru menjalankan kurikulum yang berlaku akan 

mensukseskan tujuan pendidikan. Guru-guru yang inovatif akan 

mengikuti proses kurikulum yang berlaku. Ia berupaya 

memahami dan mempelajarinya sebagai langkah inovqatif 

untuk menjawab tujuan atau harapan pendidikan nasional. 

Guru-guru yang gagal menerjemahkan kurikulum akan 

menghambat tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum ini 

dilaksanakan melalui proses pembelajaran. Öztürk (2011: 120) 

mengemukakan tujuan kurikulum diperkenalkan melalui 

kegiatan pembelajaran dengan pusat perhatian pada peserta 

didik. Peserta didik sebagai objek dalam pelaksanaan kurikulum 

dan guru sebagai subjeknya. Maka, guru memiliki kekuasaan 

untuk melaksanakannya dalam proses pembelajaran di satuan 

pendidikan. Shao-Wen Su (2012: 154) menjelaskan proses 

tersebut sebagai strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran 

pendidikan. Lebih lanjut ia mengatakan kurikulum sebagai 

wadah untuk memeriksa capaian-capaian tujuan pendidikan. 

2. Memilah Konten-Konten yang sesuai Tuntutan 

Lapangan 

Para guru juga tidak sekedar menjalankan apa-apa yang 

diamanatkan dalam kurikulum, tetapi guru-guru memilah dan 

menekankan konten-konten yang sesuai dengan tuntutan 

lapangan pekerjaan ke depan. Pada dasarnya, kurikulum 
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memberikan jawaban terhadap masalah-masalah pekerjaan di 

masa yang akan datang. Guru yang inovatif dan kreatif 

berupaya mengolah konsten-konten yang menjadi perhatian 

dan bekal ke depannya. Para guru harus memiliki wawasan yang 

luas agar bisa memilah konten yang sesuai dengan tuntukan 

global di kemudian hari. Usaha memilah konten-konten 

tersebut berada pada standar yang tinggi. Artinya, tidak semua 

guru di satuan pendidikan kota Pekanbaru mengklasifikasikan 

konten-konten yang ada di kurikulum. 

Richards (2013: 6) menjelaskan kurikulum telah merujuk 

pada rencana keseluruhan terhadap yang ingin dicapai. Dalam 

kontek membaca situasi kedepannya, maka guru harus 

memikirkan target-target yang ingin dicapai agar memberikan 

memberikan wawasan ke masa yang akan akan datang, 

terutama dalam membaca situasi dan kondisi lapangan 

pekerjaan. Wiggins & McTighe (2006: 6) juga menyampaikan 

bahwa memilah konten-konten yang sesuai dengan tuntutan 

lapangan akan mengarahkan guru dalam membentuk rencana 

kerja dalam aktivitas pembelajaran. Langkah tersebut sebagai 

upaya mempersiapkan karir masa depan peserta didik (Alismail 

& McGuire, 2015: 150). 

Wiggins & McTighe (2006: 15) memberikan ilustrasi 

tentang proses ini bahwa guru dapat memilih topik yang akan 

dipelajari, memilih sumber daya, dan memilih metode 

berdasarkan sumber daya dan topik yang dipelajari. Dengan 

cara itu, para guru dapat membekali pengetahuan dan 

keterampilan peserta didiknya dengan baik. Trim (1978: 9) 

mengatakan bahwa guru-guru juga bisa berangkat dan 

mengidentifikasi kebutuhan dari peserta didik. Kemudian, para 

guru menjabarkan secara detail dalam pembelajaran sehingga 

peserta didik mengusai pengetahuan dan keterampilan yang 

tepat. Barrow & Milburn (1990: 85) menyarankan agar 

berorientasi pada pengalaman. Guru yang kreatif dan inovatif 
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akan berupaya memikirkan agar target-target tersebut dapat 

dicapainya dengan baik melalui pembelajaran yang ia lakukan. 

3. Mencari Materi Pendukung yang Sesuai 

Usaha inovatif dan kreatif yang dilakukan guru menjadi 

ukuran terhadap keberhasilan pembelajaran. Tujuan kurikulum 

dalam satuan pendidikan bisa saja tidak tercapai karena 

gurunya tidak memiliki kompetensi yang maksimal. Guru juga 

harus pandai mencari materi yang dapat mendukung 

penjelasan yang ada dikurikulum. Usaha mencari materi yang 

dilakukan para guru di satuan pendidikan tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat kota Pekanbaru berada pada 

usaha yang sangat tinggi. 

Perlu diingat dan dipahami, para guru tidak sekadar 

mencari materi saja tetapi memikirkan bahwa materi yang akan 

digunakan sebagai bahan pembelajaran sesuai dengan tema 

dan tuntutan capaian kurikulum. Guru harus cukup selektif 

dalam memahami konten materi yang akan disajikan. Untuk itu, 

para guru di satuan pendidikan harus menghindari dan 

membuang konten materi yang tidak layak dan bertentangan 

dengan tujuan pendidikan nasional. Langkah ini merupakan 

strategi untuk menghindari terjadinya dampak buruk pada 

peserta didik. 

Dikutip dari surat kabar Bireuen, Ikhwati (2017) 

menjelaskan bahwa pernah ditemukan buku-buku yang kurang 

layak dipelajari oleh peserta didik di salah satu sekolah SMP di 

Bireuen. Buku tersebut berjudul Top 10 Eyewitness Travel. Buku 

itu memuat memuat kata-kata dan gambar kurang pantas 

untuk dilihat oleh peserta didik. Jika keadaan itu dibiarkan 

dipelajari oleh peserta didik, maka akan berdampak kurang baik 

bahkan buruk buat peserta didik. Para guru harus selektif 

memilih materi yang begitu banyak dihadirkan oleh penulis. 

Bahkan, guru juga sangat dituntut membuat bahan ajar agar 
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materi yang dihadirkan untuk peserta didik benar-benar sesuai 

dengan tuntutan yang ada. 

4. Menyesuaikan Tuntutan Kurikulum dengan Kondisi dan 

Lingkungan 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, upaya penjabaran 

tuntutan kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan 

satuan pendidikan sangat dianjurkan. Upaya ini dilakukan para 

guru di satuan pendidikan dengan sangat tinggi agar rencana 

yang dicanangkan dalam kurikulum dapat diwujudkan secara 

maksimal. Guru-guru memang harus taat dengan sistem yang 

rencanakan dalam kurikulum. Segala kegiatan yang dilakukan 

guru terhadap peserta didiknya tidak boleh lepas dari landasan 

kurikulum walaupun guru punya otonomi sendiri. Bagi guru 

yang kreatif dan inovatif, ia akan berupaya menyesuaikan 

dengan kondisi dan lingkungan di satuan pendidikan.  

Ketika kurikulum menuntut pembelajaran tentang 

menulis cerita tentang pantai berdasarkan pengindraan, namun 

kondisinya sangat tidak memungkinkan karena tidak adanya 

pantai. Guru bisa menyesuaikan materi tersebut dengan kondisi 

yang ada pada peserta didik. Guru dapat mengangkat objek 

selain pantai seperti taman, perkebunan, dan sebagainya yang 

dikembangkan dengan penceritaan berdasarkan pancaindra. 

UNESCO (2004: 6) menyampaikan bahwa guru dapat 

menyesuaikan dan memodifikasi untuk memastikan semuanya 

sesuai dengan potensi peserta didik. Untuk itu, tidak ada objek 

yang dimaksudkan bukan berarti guru meninggalkan atau 

mengabaikan materi tersebut.  

5. Menyiapkan Perangkat yang Diperlukan 

Untuk mensukseskan sistem yang telah dirangcang, para 

guru yang mengabdikan dirinya di satuan pendidikan harus 

menyiapkan seluruh perangkat pembelajaran yang diperlukan. 

Hal ini sebagai bentuk manajemen yang dilakukan guru dalam 
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proses penyelenggaraan pendidikan. Perangkat ini harus 

disediakan oleh guru sebelum proses pembelajaran dimulai. 

Perangkat tersebut sebagai rencana kerja guru yang dapat 

mengarahkannya secara sistemis dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Para guru di satuan pendidikan tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat kota Pekanbaru telah 

menunjukkan integritas yang sangat tinggi dalam 

mempersiapkan perangkat pembelajaran yang diperlukan 

dalam kurikulum. 

Perangkat yang disiapkan guru dalam setiap kegiatan 

pembelajaran merupakan dokumen penting dalam perencanaan 

pembelajaran. Pada kondisi yang sebenarnya, informasi yang 

ada di dokumen tersebut dapat memberikan gambaran 

jawaban terhadap target-target yang akan dicapai dalam proses 

pembelajaran. Dikutip dari Partnership for 21ST Century Skill 

kemampuan menjelaskan isi perencanaan tersebut memberikan 

gambaran terhadap pemahaman guru dalam kegiatan—

pembelajaran. Artinya, semakin detil, kreatif, dan inovatif 

perencanaan yang dibuat menunjukkan bahwa guru tersebut 

juga kreatif dan inovatif. Dengan kata lain, kualitas guru pada 

dasarnya dapat tergambar pada perangkat yang ia buat.  

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa proses 

inovatif yang dilakukan guru-guru di satuan pendidikan kota 

Pekanbaru tingkat sekolah menengah atas dan sederajat 

berkaitan dengan kurikulum berada pada tingkat yang sangat 

tinggi dengan standar korelasi 0,702. Ditinjau dari rara-rata 

tertinggi menunjukkan bahwa para guru konsen dalam 

menjalankan kurikulum yang berlaku, menyiapkan perangkat 

yang diperlukan, menyesuaikan tuntutan kurikulum dengan 

kondisi dan lingkungan, mencari materi pendukung yang sesuai, 

berusaha memilah konten-konten yang sesuai dengan tuntutan 

lapangan pekerjaan. Usaha yang dilakukan guru ini sebagai 

bentuk mensukseskan harapan kurikulum sekaligus 
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mempersiapkan peserta didik yang siap berkompetensi di masa 

yang akan datang.  

Dalam penyelengaraan kurikulum pendidikan, Öztürk 

(2011: 117) menyebutkan bahwa otonomi guru dalam 

mendesain pembelajarannya di satuan pendidikan dapat 

membantu dan melengkapi tujuan kurikulum. Peran guru 

sangat diharapkan dalam setiap pelaksanaan kurikulum. 

Kesuksesan kurikulum pendidikan yang telah direncanakan ini 

tidak lepas dari sumbangsih dan peran aktif, kreatif, dan inovatif 

dari seorang guru.  

Yildirim (2003: 533) mengingatkan tidak semua yang 

direncanakan di kurikulum dapat berjalan dengan baik. Yildirim 

menjelaskan bahwa dalam kondisi tertentu, kurikulum yang 

berlaku secara nasional dapat membuat guru kesulitan 

menjalankannya karena tidak sesuai dengan kondisi realistis 

lapangan, bahkan tidak sesuai pula dengan latar belakang, 

kebutuhan, dan minat peserta didik. Oleh karena itu, guru yang 

inovatif memiliki berbagai cara untuk menyesaikan persoalan-

persoalan yang ada sehingga tujuan utama dari kurikulum 

dapat tercapai, walaupun tidak berkategori maksimal. 

Kemudian, hasil peringkat yang telah dijelaskan sebelumnya 

dapat dibentuk dalam gambar berikut: 
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Gambar 6. Desain Pemahaman dan Realisasi Kurikulum 
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BAB XVI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang kompleks. 

Pembelajaran suatu proses yang di dalamnya terjadi interaksi 

satu sama lainnya. Dalam pembelajaran akan terjadi hubungan 

antara guru, peserta didik, sumber belajar, sarana, pada suatu 

lingkungan belajar. Proses yang terjadi adalah memberikan 

bantuan kepada seseorang untuk mendapatkan atau 

meningkatkan pengetahuan, penguasaan, keterampilan, serta 

pembinaan nilai dan sikap. Dengan kata lain, pembelajaran 

sebagai upaya pemberdayaan potensi seseorang menjadi 

kompetensi. 

Sesuai dengan penjelasan di atas, Dimyati & Mudjiono 

(2006:18) menyampaikan bahwa dalam pembelajaran menuntut 

aktivitas profesional sehingga dapat mencapai suatu yang 

efisiensi. Dalam usaha itu, proses pembelajaran mesti 

dilaksanakan secara terprogram. Sagala (2011: 62) menjelaskan 

bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang terprogram dalam 

desain instruksional. Artinya, kegiatan tersebut tidak 
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dilaksanakan semena-mena tetapi berlandaskan aturan yang 

sudah ditetapkan sehingga berbagai tujuan pembelajaran dapat 

dicapai dengan baik dan efektif. Daryanto (2005: 58) 

menjelaskan tujuan pembelajaran adalah memberikan 

pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dimiliki peserta didik sebagai akibat dari hasil pembelajaran. 

1. Membangkitkan Perhatian 

Untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran tersebut, 

para guru harus bekerja keras membangkitkan perhatian 

peserta didiknya dalam proses pembelajaran. Salah 

penunjangnya adalah perhatian yang diberikan peserta didik 

selama proses pembelajaran berlangsung.  Usaha guru-guru di 

satuan pendidikan kota Pekanbaru di tingkat sekolah menengah 

atas dan sederajat untuk meningkatkan perhatian peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan aktivitas sangat 

tinggi. Ada keseriusan para gurunya agar tujuan pembelajan 

yang ia laksanakan tercapai dengan baik. Guru-guru yang 

inovatif memiliki banyak cara agar peserta didiknya tetap 

memberikan perhatiannya selama pembelajaran berlangsung. 

 Rosegard  & Wilson (2013: 1) mengingatkan bahwa 

dalam ketika proses pembelajaran segera dimulai, para guru 

harus memberikan berbagai stimulus yang dapat menarik 

perhatian peserta didik sejak awal pembelajaran. Menarik 

perhatian ini sebagai proses untuk meredam tau mengurangi 

kebosanan peserta didik ketika belajar. Perhatian peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran sewaktu-waktu bisa saja lepas 

karena ada yang lebih menarik dari sajian yang diberikan guru. 

Bahkan bisa pula disebabkan oleh faktor psikologis seperti 

kegelisahan, ketidakpuasan, frustasi, atau gangguan eksternal 

lainnya. 

Para guru harus siap siaga dengan berbagai kondisi 

yang terjadi. Dalam rentang waktu yang lama, perhatian peserta 

didik dalam belajar dapat berubah menjadi kebosanan. Jika ini 
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terjadi ketika pembelajaran berlangsung, guru harus segera 

memfokuskan kembali perhatian dan menarik minat belajarnya 

agar kebosanan yang muncul tidak berlanjut pada kemalasan. 

Para guru juga jangan sampai lengah terhadap peserta didiknya 

agar kondisi belajarnya bisa tetap dikendalikan dengan baik. 

Cao dalam Zheng & Zhou (2014: 270) menjelaskan bahwa guru 

tetap memberikan perhatiannya serta melibatkannya dalam 

pembelajaran, agar peserta didik dapat menguasai 

pengetahuan dengan baik (Long, Ming, & Chen, 2013: 139). 

2. Memberikan Motivasi 

Selama pelaksanaan pembelajaran, guru tetap berusaha 

memberikan motivasi terbaiknya agar peserta didik semakin 

gigih dan mandiri dalam belajar. Guru yang berhasil tidak hanya 

mampu menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga guru 

yang mampu membuat semangat, gigih, dan mampu belajar 

secara mandiri melalui motivasi yang diberikannya. Melalui 

aktivitas ini, usaha para guru di satuan pendidikan kota 

Pekanbaru di tingkat sekolah menengah atas fan sederajat 

dalam memotivasi peserta didik untuk gigih dan mandiri dalam 

belajar tergolong sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan 

usaha-usaha yang dilakukan guru selama proses belajar 

berlangsung. Seperti berupaya membangkitkan perhatian 

peserta didiknya agar mengikuti kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung. 

Long, Ming, & Chen (2013: 139) menjelaskan 

termatovasinya peserta didik dalam belajar membuatnya 

bertahan dalam aktivitas pembelajaran, bahkan fokus perhatian 

belajarnya juga semakin tinggi. Para guru harus berusaha 

memberikan motivasi terbaiknya untuk kebaikan peserta 

didiknya. Penjelasan di atas menegaskan bahwa motivasi yang 

diberikan kepada peserta didik dapat mendorongnya untuk 

belajar. Dengan kata lain, peserta didik akan semakin semangat 

dan gigih dalam belajar. Peserta didik yang sudah memiliki 
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semangat belajar yang tinggi cenderung melahirkan pribadi 

yang mandiri dalam belajar. 

Usaha untuk mendorong peserta didik untuk gigih dan 

mandiri dalam belajar tidak lepas peran guru (Meyer, 2010: 2). Ia 

menambahkan bahwa untuk mencapai ini semua maka guru 

harus memiliki berbagai keterampilan dan memainkan perannya 

dalam kegiatan pembelajaran. Kopzhassarova (2016: 11587) 

menjelaskan bahwa peserta didik yang gigih dan mandiri belajar 

akan membantunya dalam mengembangkan potensi kognitif 

kreatifnya.  Lebih lanjut, dijelaskan bahwa akan terjadi 

peningkatan keterampilan, pemahaman, dan kesadaran dalam 

belajar.  Kopzhassarova (2016: 11589). Oleh karena itu, guru 

inovatif berusaha memainkan perannya untuk memotivasi 

peserta didik agar menjadi pembelajar yang gigih dan mandiri 

sehingga kesuksesan belajar pun bisa diwujudkan di dalam 

maupun di luar aktivitas pembelajaran. 

3. Pembelajaran yang Bervariasi 

Para guru juga hendaknya melakukan kegiatan 

pembelajaran yang bervariasi agar proses pembelajaran selalu 

mengalami penyegaran dan tidak menoton. Guru-guru di 

satuan pendidikan kota Pekanbaru tingkat sekolah menengah 

atas dan sederajat telah melakukan pembelajaran yang 

bervariasi sesuai dengan tuntutan materi pembelajaran dengan 

sangat tinggi. Artinya, untuk menciptakan kevariasian dalam 

pembelajaran, para guru harus inovatif memilih strategi 

pembelajaran yang tepat. Pelaksanaan pembelajaran yang 

bervariasi juaga menuntut para guru menguasai berbagai 

pengetahuan dan keterampilan bidang strategi pembelajaran. 

Jika guru kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan 

strategi pembelajaran, maka akan sulit melakukan pembelajaran 

bervariasi. 

Levi (2008: 161) menjelaskan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran yang bervariasi baik atas dasar beda topik materi 



93 

 

pembelajaran maupun sama bertujuan agar peserta didik dapat 

mencapai standar yang telah ditetapkan. Pelaksakanaan 

pembelajaran yang bervariasi ini tidak mudah, guru harus 

memiliki keterampilan dalam menerapkan berbagai strategi 

pembelajaran. Umumnya, guru-guru yang kreatif dan inovatif 

memiliki banyak cara dalam pelaksanaan pembelajaran. Hong & 

Lawrence (2011: 1) menjelaskan kevariasian ini dilakukan agar 

proses pembelajaran beragam. Tidak heran, jika guru yang 

penuh inovasi selalu berupaya menciptakan pembelajaran yang 

bervariasi agar peserta didiknya tidak bosan dan kaku dalam 

belajar. Hal ini juga menjawab terhadap persiapan yang dimiliki 

guru untuk pelaksanaan pembelajaran (Guerriero, 2013: 3). 

4. Memberikan Kesempatan Berinovasi  

Kegiatan inovatif yang guru-guru di satuan pendidikan 

lakukan sebagai langkah menghadirkan peserta didik yang juga 

kreatif. Kreativitas dan inovatif para peserta didik pada dasarnya 

tidak lepas dari peran guru yang turut membimbing di dalam 

pembelajaran. Guru-guru di satuan pendidikan sekolah 

menengah atas dan sederajat kota Pekanbaru memberikan 

ruang dan kesempatan yang sangat tinggi—luas kepada 

peserta didiknya untuk berinovasi dalam belajar. Hal ini 

mendorong agar terlahirnya peserta didiknya yang penuh 

kreativitas dan inovatif. Selama gurunya inovatif, diyakini bahwa 

peserta didiknya ikut kreatif dan inovatif sesuai dengan 

dorongan yang diberikan. 

Para guru harus mendorong peserta didiknya untuk aktif 

dalam belajar, kreatif, dan mau beinovasi dalam segala hal. 

Langkah ini sebagai jaminan untuk mewujudkan berbagai 

kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dalam 

aktivitas belajar, para peserta didik diharapkan secara terus-

menerus melakukan perbaikan pembelajaran atau melakukan 

hal-hal produktif sebagai bentuk kreativitas yang penuh 

inovatif. Leslie (2015: i) menjelaskan bahwa langkah ini dapat 
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menginspirasi para peserta didik untuk sukses mencapai tujuan 

akademik yang lebih baik dan berkualitas. Usaha mencapai 

tujuan ini sangat mengharapkan guru-guru yang kreatif dan 

inovatif. Adriansen (2010: 3) menekankan bahwa para guru 

harus mengajarkan dan menjelaskan kreativitas dan inovatif 

secara praktis. 

Adanya kesempatan yang diberikan untuk berinovasi 

membuka ruang-ruang potensi kreatif kepada peserta didik. 

Amabile (1996: 1155) berpandangan bahwa keberhasilan 

peserta didik dalam mengimplementasikan ide-ide kreatifnya 

menjadi titik awal untuk berinovasi. Pendapat Amabile ini 

mengingatkan bahwa guna mencapai keberhasilan untuk 

berinovasi, maka seorang guru harus memberikan motivasi atau 

support dan spirit kepada peserta didiknya secara berkelanjutan. 

Kwek (2011: 8) mengatakan bahwa membangun budaya inovasi 

berkelanjutan dan memfasilitasi pengembangan praktiknya 

dapat menarik dan merangsang peserta didik. Oleh karena itu, 

dukungan dan kesempatan berinovasi yang diberikan tidak 

hanya saat di dalam kelas juga di luar kelas, terlebih juga di luar 

aktivitas pembelajaran.  

5. Diskusi dengan Peserta Didik  

Guru-guru harus memberikan ruang kepada peserta 

didiknya untuk berdiskusi sehingga berbagai kreativitas yang 

dimilikinya tidak ‗mengendap‘. Peserta didik punya diberikan 

wadah untuk mencurahkan hasrat ide-ide kreatifnya. Jika tidak 

diberikan maka ide-ide tersebut cenderung tidak mucul—

terkurung. Disini, guru dapat membantunya untuk mengeksplor 

secara maksimal guna mencapai tujuan akhir yang diinginkan. 

Strategi ini telah dilakukan guru-guru di satuan pendidikan kota 

Pekanbaru di sekolah menengah atas dan sederajat dengan 

upaya yang sangat tinggi. Artinya mereka turut berdiskusi 

dengan peserta didik di dalam maupun di luar kegiatan 

pembelajaran untuk berbagai kepentingan. 
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Goe & Stickler (2008: 9) menjelaskan bahwa salah satu 

ukuran kualitas guru yang memainkan kunci peran dalam 

diskusi. Guru-guru memiliki kesempatan untuk mempengaruhi 

peserta didik. Pengaruh yang ditularkan guru kepada peserta 

didik adalah pengaruh-pengaruh yang bernilai positif. Semula 

peserta didik tidak semangat, jadi semangat. Semula tidak 

malas, jadi rajin. Semula tidak aktif, jadi aktif. Semula sulit 

memunculkan ide, jadi mudah dan penuh kreativitas. Lebih 

lanjut ia menjelaskan bahwa guru-guru akan mendapatkan 

banyak tantangan, maka guru juga harus inovatif memikirkan 

cara-cara strategis penyelesaian masalah yang dihadapi. 

Aktivitas diskusi yang berjalan dengan baik, dapat 

memperluas wawasan. Diskusi mendorong terselesainya 

masalah yang dihadapi. Kegiatan itu juga memotivasi antar guru 

dan peserta didik melahirkan dan memunculkan sesuatu yang 

kreatif dan inovatif. Aktivitas berdiskusi ini tidak hanya 

dilakukan sesama teman sejawat—guru saja, tetapi bisa 

bersama peserta didik. Satu sama lainnya bisa saling 

mengembangkan idenya dan mendukung untuk mencapai 

tujuan bersama. Lok & Chiu (2012: 173) menjelaskan bahwa 

salah satu peranan diskusi ini dapat meningkatkan kematangan 

emosional—berpikir. Melalui diskusi yang dilakukan berbagai 

kebutuhan dan permasalahan khususnya pada aspek 

pembelajaran dapat diselesaikan dengan baik. Perlu ditegaskan, 

aktivitas diskusi ini tidak ada yang merugikan selama berada 

pada jalur yang benar.  

6. Memilih Metode yang Sesuai  

Sebelum aktivitas pembelajaran dimulai, guru 

hendaknya melihat dan mempelajari tuntutan SK ataupun 

KI/KD. Langkah ini dilakukan agar guru bisa memutuskan 

berbagai hal yang akan dilakukan. Guru dapat memilih metode 

yang akan ia terapkan dalam proses pembelajaran berdasakan 

tuntutan SK atau KI/KD. Guru bisa lebih siap saat pembelajaran 
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berlangsung. Strategi ini juga dilakukan di satuan pendidikan 

kota Pekanbaru di sekolah menengah atas dan sederajat oleh 

para guru dengan sangat tinggi. Dengan kata lain, guru-guru 

telah memikirkan metode yang akan ia terap dalam aktivitas 

pembelajaran. Secara konsep mempermudah guru menjalankan 

tugasnya di dalam kelas atau di luar kelas. 

Alqiawi & Ezzeldin (2015: 66) menjelaskan guru yang 

memahami standar atau kompetensi—pembelajaran akan 

mempermudah perannya dalam melakukan tugas—

keguruannya. Guru-guru dapat membuat berbagai perencanaan 

dengan baik agar tujuan pembelajaran atau tuntutan standar 

kompetensi dapat terpenuhi. Guru-guru yang inovatif akan 

berusaha mendesain pembelajaran sedemikian rupa supaya 

sukses dalam pelaksanaannya, tanpa masalah yang berarti. 

Guru-guru yang kesulitan menyelesaikan standar kompetensi 

yang akan dicapai menunjukkan ia gagal dalam memilih 

metode yang tepat dalam pembelajaran. Untuk itu, Nalinci & 

Yapici (2015: 229) menjelaskan bahwa guru harus memahami 

standar kompetensi karena di dalamnya memberikan gambaran 

kerangka atau pedoman kerja—pembelajaran. 

7. Mengikuti Perkembangan Dunia Pembelajaran 

Untuk mensukseskan tugas keprofesiannya, para guru 

harus mengikuti perkembangan dunia pembelajaran. 

Maksudnya, para guru yang meniatkan dirinya menjadi seorang 

pendidik maka tidak bisa dipungkiri bahwa ia juga harus belajar 

dengan konsep belajar sepanjang hayat. Mengingat dunia 

pembelajaran saat ini terus berkembang, idealnya para guru 

juga harus mengikuti perkembangan yang ada. Saat ini, guru-

guru di satuan pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan 

sederajat di kota Pekanbaru telah berupaya mengikuti berbagai 

perkembangan dunia pembelajaran saat ini dengan aktivitas 

yang sangat tinggi. Hal ini juga digambarkan pada penjelasan 
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tentang usaha guru menguasai berbagai informasi, diantaranya 

tentang dunai pembelajaran. 

Memahami dan mengikuti perkembangan dunia 

pembelaaran ini agar para guru semakin terampil dalam 

menjalankan tugas. Guru yang inovatif akan melakukan upaya 

agar terjadi peningkatan pada dirinya dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Ia berusaha mencari berbagai informasi 

yang tersebar di media-media seperti internet, buku, surat 

kabar, diklat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar mereka 

tidak ketinggalan informasi—zaman, yang setiap saat terus 

berkembang. Dikutip dari tulisan Budi di kompas.com bahwa 

tantangan saat ini sangat berbeda dengan masa sebelumnya, 

khususnya para guru dituntut untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan zaman. Artinya, proses dan strategi pembelajaran 

dulu barangkali sudah berbeda dengan hari ini. Untuk itu, para 

guru harus siap mengikuti dan mempelajari berbagai 

perkembangan dalam dunia pembelajaran. 

Melihat dunia hari ini, proses pembelajaran terkadang 

tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Kapan dan dimana 

saja bisa dilaksanakan proses pembelajaran. Dulu, proses 

pembelajaran sangat memerlukan tempat. Hari ini, selama 

seseorang bisa terhubung dengan internet, selama itu pula 

dapat dilakukan kegiatan pembelajaran. Semua guru harus 

memahami bahwa kegiatan pembelajaran terhadap peserta 

didik juga berkembang. Maka guru harus bisa belajar banyak 

dengan sistem yang terus berkembang. CIPD (2015: 2) 

menjelaskan bahwa melihat dari masa ke masa, para guru harus 

memupuk inovasinya karena di masa mendatang akan banyak 

tantangan yang sangat besar—khususnya dalam dunia 

pembelajaran. Oleh karena itu, para guru harus meningkatkan 

kemahirannya dalam berbagai bidang kegiatan pembelajaran. 
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8. Belajar Secara Mandiri  

Kondisi ini mendorong para guru harus belajar secara 

mandiri dari berbagai sumber kreatif dan inovatif yang dapat 

meningkatkan kegiatan pembelajaran. Khusus para guru di 

satuan pendidikan kota Pekanbaru di tingkat sekolah menengah 

atas dan sederajat menunjukkan tingkat loyalitas yang sangat 

tinggi. Mereka berusaha belajar agar tidak kehabisan ide kreatif 

dan inovatif demi meningkatkan mutu pendidikan. Kedangkalan 

ide kreatif dan inovatif ini akan membawa guru kesulitan 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada akhirnya, mereka 

hanya melakukan hal-hal yang bersifat standar, tidak ada 

terobosan-terobosan yang inovatif. 

Melalui kegiatan mengamati (melihat) dan belajar secara 

mandiri diharapkan membuat menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Media yang ada bisa dijadikan dasar untuk terus 

belajar dengan prinsip belajar sepanjang hayat. Google dan 

Youtobe merupakan bagian dari sumber atau media yang dapat 

membantu guru dalam belajar dan berkreasi. Tidak ada alasan 

bagi guru untuk tidak bisa belajar karena sumber dan media 

aksesnya ada dimana-mana. Hampir semua guru memiliki 

gadget atau tablet yang dapat digunakan untuk kepentingan 

belajar. Menurut Adams (2005: 19) upaya ini dilakukan untuk 

membangun pondasi pengetahuan dan meningkatkan 

keterampilan guru untuk bisa berkreativitas. 

9. Mengetahui Metode dan Model Pembelajaran  

Selain itu, kesuksesan guru dalam kegiatan 

pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh penguasaan 

pengetahuan saja. Akan tetapi, perlu pemahaman penerapan 

berbagai metode atau model dalam pembelajaran. Rata-rata 

guru di satuan pendidikan kota Pekanbaru di tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat sangat tinggi pengetahuan dan 

pemahamannya dalam aspek metode atau model pembelajaran. 

Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki guru ini dapat 
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membantunya dalam melaksanakan tugas pembelajaran 

terhadap peserta didik. Banyak guru terkendala dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas 

karena minimnya pemahaman terhadap metode atau model 

pembelajaran. Tidak menutup kemungkinan, tujuan 

pembelajaran juga tidak dapat dicapai secara efektif. 

Seorang guru ketika melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di suatu tempat, ia harus bermodalkan berbagai 

metode atau model pembelajaran. Coe (2014: 3) menjelaskan 

bahwa semua itu untuk memaksimalkan pembelajaran yang 

lakukan guru saat di tempat—kelas. Guru bisa saja terkendala 

melaksanakan pembelajaran karena keterbatasan metode atau 

model yang disiapkan. Akan tetapi, mengingat guru tersebut 

memiliki pemahaman yang baik berbagai metode atau model 

pembelajaran, maka semuanya bisa dilaksanakan dan 

dikendalikan. 

Coe (2014: 5) menyatakan bahwa guru yang memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap metode atau 

model-model dalam pembelajaran memberikan peluang 

menjadi seseorang yang profesional. Salah satu standar yang 

harus dimiliki guru-guru profesioal adalah mengerti dan 

memiliki kemampuan menggunakan model-model dalam 

pembelajaran. Demikian pula, guru yang inovatif harus memiliki 

pemahaman yang memadai di aspek metode dan model-model 

pembelajaran. Hal ini ditegaskan Coe (2014: 5) bahwa 

kemampuan menggunakan berbagai metode dan model 

pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan hasil 

belajar peserta didik, serta (IEAB, 2014: 4) menciptakan 

pembelajaran yang lebih baik. 

10. Pembelajaran yang Mendidik 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, guru-guru 

tidak boleh abai terhadap terhadap peserta didiknya. Perlu 

diingat bahwa guru perlu mengambil peran bagaimana 
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memberikan sesuatu yang mendidik untuk peserta didiknya. 

Guru yang baik lagi inovatif akan berupaya menghadirkan nilai-

nilai positif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Keluarnya peserta didik dari tempat belajarnya ia memperoleh 

sesuatu yang berarti, yang bermanfaat dan bergunanya 

baginya. Bahkan mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Langkah ini diusahakan dengan sangat baik oleh para guru di 

satuan pendidikan kota Pekanbaru, khususnya di tingkat 

sekolah menengah atas dan sederajat. 

Para guru perlu memperhatikan materi dan pola tingkah 

lakuknya atau perlakuannya terhada peserta didik. Hindari 

seminim mungkin terjadinya kecemburuan antar peserta didik 

dan perbedaan perlakukan. Hal  ini bisa berdampak negatif 

terhadap psikologis peserta didik. Untuk itu, guru harus bisa 

belajar banyak dari kondisi dunia pendidikan dalam setiap 

saatnya. Permahaman terhadap kondisi tersebut secara langung 

maupun tidak langsung dapat membantu guru menciptakan 

hal-hal yang mendidik untuk peserta didiknya.  

Tirri (2009: 118) menjelaskan bahwa para guru perlu 

meramu nilai-nilai yang dapat mewujudkan pendidikan karakter 

dalam aktivitas pembelajaran. Guru dapat mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter yang dapat mendidik peserta didiknya selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal ini juga sebagai upaya 

mengurangi perilaku bermasalah pada peserta didik. Oleh 

karena itu, para guru sangat diharapkan dapat mengajarkan 

nilai-nilai kebaikan saat berada di ruang atau tempat belajar 

untuk masa depan mereka.  

11. Membuat Tahapan Pembelajaran 

Untuk mecapai semua tujuan atau target pembelajaran 

yang dilalui guru bersama peserta didiknya. Para guru harus 

membuat dan melaksanakan pembelajaran secara prosedural 

sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan. Para guru di satuan 

pendidikan kota Pekanbaru tingkat sekolah menengah atas dan 
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sederajat telah melakukan upaya yang sangat tinggi 

partisipasinya dalam merencanakan tahapan pembelajaran. 

Tahapan ini disusun untuk mempermudah gambaran guru dan 

peserta didik mencapai tujuan dan target pembelajaran. Tanpa 

terkecuali, guru dapat memikirkan pola nilai didikan apa saja 

yang bisa diintegrasikan untuk peserta didiknya. 

Ahmadi, dkk (2011: 40) menjelaskan bahwa prosedur 

atau tahapan pembelajaran ini sebagai langkah uang 

memberikan gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, 

bahkan sampai pada evaluasi. Tahapan ini memberikan 

informasi awal terhadap keberhasilan pembelajaran yang akan 

dilaksakan. Disisi lain, prosedur atau tahapan pembelajaran 

yang diatur dan ditata secara sistematis menunjukkan guru 

tersebut mengerti dan memahami strategi pembelajaran. Majid 

(2005: 132) menyampaikan bahwa perekayasaan atau desain 

pembelajaran yang telah diatur oleh guru sedemikian rupa 

menunjukkan bahwa guru tersebut memahami pelaksanaan 

pembelajaran dengan baik dan mengerti menerap berbagai 

metode atau model-model pembelajaran. 

12. Pembelajaran sesuai Kebutuhan  

Para guru harus melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan tuntutan zamannya. Guru tidak konstan dalam 

menjalankan tugasnya. Tugas dan kegiatan yang dilakukan guru 

bersifa dinamis. Sebagai contoh, terjadinya perubahan 

kurikulum memberikan dampak perubahan terhadap 

pelaksanaan penyelesaian tugasnya. Kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan guru secara otomatis berbeda dengan 

sebelumnya atas dasar tuntutan kurikulum. Maksudnya, setiap 

kurikulum memiliki tuntutan yang berbeda-beda terhadap guru 

dan peserta didik. Maka, guru harus bisa memahami dan 

menyesuaikan berbagai perubahan yang terjadi. Khusus guru-

guru di satuan pendidikan di kota Pekanbaru tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat memberikan gambaran yang 
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sangat tinggi dalam mengikuti kebutuhan perkembangan 

zaman. 

Guru harus update terhadap tuntutan dan 

perkembangan zaman. Cara itu dilakukan agar taget dan 

capaian belajar peserta didik sejalan dengan kebutuhannya. 

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta 

didik tidak selalu ketinggalan. Itu sebabnya, guru harus 

mengikuti perkembangan yang ada. Prasetyo selaku Direktur 

Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti 

menyampaikan bahwa guru dituntut untuk mengikuti 

perkembangan zaman (sultrakini.com). Artinya, guru harus 

merespon dan banyak belajar untuk bisa memahami dan 

mengikuti berbagai kebutuhan yang diperlukan setiap waktu. 

Berkaca dari penjelasan tersebut bahwa untuk aspek 

pembelajaran, para guru di satuan pendidikan kota Pekanbaru 

tingkat sekolah menengah atas dan sederajat berupaya secara 

maksimal dengan standar inovasi sangat tinggi korelasi 0,843. 

Ditinjau dari rara-rata tertinggi menunjukkan bahwa para guru 

berinovasi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 

mendidik, memberikan motivasi agar gigih dan mandiri dalam 

belajar, membangkitkan perhatian dalam kegiatan 

pembelajaran, pembelajaran sesuai kebutuhan perkembangan 

zaman, memilih metode pembelajaran yang sesuai standar 

kompetensi,  memberikan kesempatan untuk berinovasi dalam 

belajar, membuat tahapan pembelajaran, melakukan kegiatan 

pembelajaran yang bervariasi, mengikuti perkembangan dunia 

pembelajaran, diskusi dengan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran, belajar secara mandiri dari berbagai sumber 

kreatif dan inovatif, dan berupaya mengetahui berbagai metode 

dan model pembelajaran. Usaha yang dilakukan guru ini 

sebagai bentuk mensukseskan kegiatan pembelajaran sekaligus 

mempersiapkan peserta didik yang kompetitif. Para guru harus 

memiliki bekal yang memadai, selalu berkreasi, dan berinovasi 
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dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, dalam bentuk 

gambar dapat ditata sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Desain Pelaksanaan Pembelajaran 
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BAB XVII 

REKAYASA MEDIA PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

 

 

Media dalam kegiatan pembelajaran merupakan 

perangkat yang dapat membantu guru dalam menyampaikan 

informasi atau materi pembejaran. Sangat memungkinkan 

bahwa media yang digunakan guru dapat membantu 

mensukseskan mencapai tujuan pembelajaran. Sebaliknya, 

kegagalan menggunakan media justru dapat mengakibatkan 

tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai dengan baik. 

Maksudnya, guru harus mengerti dan paham kegunaan setiap 

media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ia harus 

mampu memilih dengan tepat dan menggunakan media 

tersebut agar media yang digunakan benar-benar dapat 

membantunya dalam melaksanakan pembelajaran. 

Guru-guru inovatif berupaya memanfaatkan media yang 

benar-benar dapat mempercepat mencapai tujuan dan target 

pembelajaran. Musfiqon (2012: 28) menyampaikan bahwa 

media sebagai perantara agar pembelajaran agar lebih efektif 

dan efisien. Bahkan guru-guru yang inovatif ini berupaya 



105 

 

mendesain dan mempersiapkan medianya sendiri sesuai 

dengan tuntutan pembelajaran. Media yang digunakan bisa 

beragam atau berbeda-beda sesuai dengan tuntutan yang ada 

di kurikulum. Media sebagai alat pendukung atau perangkat 

tambahan yang digunakan sesuai instruksi. Maka, media yang 

digunakan guru saat pembelajaran pun pada hakikatnya tidak 

bisa menggantikan peran guru itu sendiri. 

Penggunaan media untuk kepentingan pembelajaran 

sangat erat kaitannya dengan teknik, metode, pendekatan, atau 

model pembelajaran. Kemampuan guru memberdayakan media 

saat pembelajaran menjadi tolok ukur terhadap pemahaman 

menerapkan berbagai teknik, metode, pendekatan, atau model 

pembelajaran. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa guru-guru 

yang inovatif harus membekali dirinya dengan berbagai strategi 

agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. 

1. Memanfaatkan E-Learning 

Dengan bekal media dan berbagai strategi yang dimiliki, 

guru-guru akan lebih mudah merealisasikan kegiatan 

pembelajaran. Sebagai langkah yang inovatif, guru-guru di 

satuan pendidikan kota Pekanbaru di tingkat sekolah menengah 

atas dan sederajat telah membuat media pembelajaran dengan 

konsep e-learning. Hal ini dirancang agar dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Penggunaan e-learning ini bisa dijadikan 

alternatif walaupun dengan jarah yang berjauhan. Peserta didik 

tetap terbantu dalam belajar manakala tidak bisa hadir di 

tempat pembelajaran berlangsung. 

Penggunaan e-learning ini sebagai suatu strategi 

memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang 

tidak selesai dilakukan di kelas dapat juga dilanjutkan dengan e-

learning. Pembelajaran seperti ini tidak terbatas oleh ruang dan 

waktu. Noesgaard & Ørngreen (2015: 279 & 280) menjelaskan 

bahwa pemanfaatan e-learning sangat mendukung kegiatan 

yang dilakukan bahkan dapat meningkat keberhasilan belajar. 
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Kegiatan pembelajaran yang tidak mungkin dijangkau bisa 

dilakukan dengan e-learning agar tujuan akhir dapat di capai. 

Noesgaard dan  

Noesgaard & Ørngreen (2015: 287) mengingatkan 

bahwa tingkat keefektifan dan keberhasilan penggunaan e-

learning ini tidak lepas dari peran dan strategi pengelolaan yang 

dilakukan guru. Guru harus memahami betul teknis penggunaan 

e-learning agar tidak terjadi kendala di lapangan. Segala 

persoalan dan hambatan selama pembelajaran dengan e-

learning dapat diminimalisasi atau dihindari—secara teknis. 

Penggunaan e-learning menutut guru untuk kreatif dan inovatif 

sehingga keberlangsungan penggunaannya bisa dipertahankan.  

Penggunaan e-learning menggeser kebiasaan 

pembelajaran tradisional ke arah pembelajaran berbasis 

teknologi. Peserta didik diharapkan lebih mandiri dan mampu 

berkolaborasi (Arkolful & Abaidoo, 2014: 400-401). Kebiasaan 

pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, maka e-learning 

dilakukan secara teknis. Peserta didik harus mampu 

mengeksplor berbagai kebutuhan yang ia inginkan agar proses 

pembelajaran dapat berlangsung efektif. Artinya, pemanfaatan 

e-learning yang dilakukan guru dapat mendorong peserta didik 

untuk aktif dan kreatif dalam belajar. Dengan kata lain, 

pembelajaran dengan e-learning tepat dapat memberikan 

pengaruh yang baik terhadap peserta didik, seperti yang 

tergambar dalam penelitian Somayeh, et al (2016), El-Seoud, et 

al (2014), Lin, Chen, & Nien  (2014), dan Tubaishat & Lansari 

(2011). 

2. Memanfaatkan berbagai Fasilitas Pembelajaran 

Selain menggunakan media pembelajaran e-learning, 

Para guru di satuan pendidikan dapat pula memberdayakan 

fasilitas yang ada, baik perpustakaan, labor, sebagainya. 

Khususnya di satuan pendidikan kota Pekanbaru tingkat sekolah 

menengah atas, guru berupaya memanfaatkan berbagai fasilitas 
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yang ada dengan sangat tinggi. Kemampuan memberdayakan 

fasilitas ini tidak lepas dari peran aktif dan inovatif dari seorang. 

Ia harus mampu melihat dan menggeneralisasi fasilitas mana 

saja yang mungkin dapat mendukung kegiatan dan capaian 

target pembelajaran.  

Keberhasilan pembelajaran turut dipengaruhi oleh 

pemanfaatan fasilitas yang ada. Setiap satuan pendidikan 

memiliki fasilitas yang beragam, ada yang lengkap, ada yang 

kurang lengkap, bahkan tidak lengkap sama sekali. Fasilitas 

yang lengkap tentu memudahkan segala yang diperlukan, akan 

tetapi fasilitas yang kurang dan tidak lengkap ini sangat 

diperlukan kreasi dari guru bersangkutan. Sukmadinata (2004: 

164) menyampaikan bahwa keberadaan fasilitas di satuan 

pendidikan memiliki arti yang sangat penting dalam 

meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar. Dalam 

pandangan Okongo, et al (2015: 134) bahwa adanya fasilitas 

sebagai mendukung penyelenggaraan pendidikan—

pembelajaran. 

Sutrisna (1997: 135136) menyatakan bahwa 

kelengkapan fasilitas seperti gedung sekolah, fasilitas kelas, 

lingkungan yang teratur dan kenyamanan akan mendorong 

peserta didik berprestasi di dalam belajarnya. Slameto                                                          

(2003: 54) menekankan bahwa fasilitas yang digunakan 

mempengaruhi proses pembelajaran—yang dilakukan guru. 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas belajar 

merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik 

dalam rangka memudahkan, melancarkan, dan menunjang 

pelaksanaan pembelajaran. Hal ini didukung Djamarah                                        

(2006: 46) bahwa fasilitas adalah segala sesuatu yang 

memudahkan peserta didik. Oleh karena itu, guru harus kreatif 

memberdayakan fasilitas yang ada guna mewujudkan 

pembelajaran yang efektif. 
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3. Menyusun LKS 

Untuk mendukugan keberhasilan pembelajaran, para 

guru juga dapat memfasilitasi kegiatan pembelajarannya 

dengan membuat LKS (lembar kerja siswa). Guru-guru yang 

inovatif dan kreatif berusaha membuat LKS sendiri atau tim 

sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

berbagai kesempatan. Mereka merancang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik atau lingkungannya agar tujuan 

pembelajaran yang termuat di kurikulum dapat dicapai dengan 

efektif. Sementara itu, LKS yang lain hanya sebagai pembanding 

dan bukan fasilitas dan rujukan utama. Para guru di satuan 

pendidikan kota Pekanbaru tingkat sekolah menengah atas dan 

sederajat menunjukkan usaha yang sangat tinggi dalam 

menyusun LKS untuk keperluan pembelajaran. 

Darmodjo & Kaligis (1992: 40) menjelaskan LKS 

merupakan sarana pembelajaran yang dapat digunakan guru 

dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas peserta didik 

dalam proses belajar-mengajar. Pada umumnya, LKS berisi 

petunjuk praktikum, percobaan yang bisa dilakukan di rumah, 

materi untuk diskusi, teka teki silang, tugas portofolio, dan soal-

soal latihan, maupun segala bentuk petunjuk yang mampu 

mengajak peserta didik beraktivitas dalam proses pembelajaran. 

Surachman (1998: 46) sependapat bahwa LKS sebagai jenis 

hand out yang dapat membantu peserta didik belajar secara 

terarah. 

Dalam upaya membantu peserta didik dalam belajar, 

guru harus memahami secara teknis dan praktis membuat LKS. 

Prosedur atau tahapan-tahapan dalam LKS tertata secara 

sistematis sehingga memudahkan peserta didik memahaminya. 

Sharma (2014: 85) menjelaskan bahwa LKS yang dibuat dan 

disedikan guru dengan baik mampu memfasilitas pemahaman 

peserta didik. Untuk itu, guru harus memikirkan secara matang 

dan merancang secara kreatif konten-konten yang ada di LKS. 
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Selain LKS, para guru yang mengajar dapat membuat 

bahan ajar atau buku untuk memfasilitasi proses pembelajaran. 

Bahan ajar yang disediakan guru dapat membantu peserta didik 

dalam mencapai kompetensi pembelajaran. Guru-guru yang 

inovatif dapat ditandai dengan kemampuannya membuat 

bahan ajar. Pembuat bahan ajar ini mendorong guru semakin 

produktif, dimana ia harus berusaha mencari dan mempelajari 

berbagai informasi untuk dijadikan bahan ajar. Seperti 

disampaikan sebelumnya bahwa guru-guru inovatif ini berusaha 

mencari dan menguasai berbagai informasi yang dapat 

membantunya dalam kegiatan pembelajaran. Para guru di 

satuan pendidikan kota Pekanbaru tingkat sekolah menengah 

atas dan sederajat menunjukkan usaha yang lebih rendah dari 

membuat LKS, yaitu dengan standarisasi tinggi. 

4. Membuat Bahan Ajar/Buku 

Para guru lebih produktif membuat LKS dari bahan ajar. 

Membuat bahan ajar memerlukan berbagai pertimbangan. 

Prastowo (2012:58) mengungkapkan membuat bahan ajar harus 

sesuai dengan kebutuhan atau kecocokan dengan kompetensi 

dasar yang harus dikuasai peserta didik. Selain itu, menetapkan 

jenis dan bentuk bahan ajar berdasarkan analisis kurikulum dan 

analisis sumber bahan. Pendapat ini selajan dengan Trianto 

(2010:8) menjelaskan bahwa bahan ajar harus memuat secara 

utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran. Itu sebabnya, membuat bahan ajar lebih 

rumit daripada LKS.  

Adanya bahan ajar memperjelas dan mempermudah 

usaha guru dan peserta didik dalam memenuhi standar 

kompetensi. Dalam bahan ajar telah terdata target-target yang 

mesti dicapai dalam proses pembelajaran. Aeson (2010: 4) 

menjelaskan bahwa hadirnya bahan ajar ini sebagai pendukung 

untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif. Untuk mencapai 

target tersebut, salah satunya guru harus merancang dan 
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membuat bahan ajar. Dengan kata lain, kemampuan dan 

keberhasilan membuat bahan ajar menunjukkan bahwa guru 

tersebut inovatif. 

5. Membuat Slide Pembelajaran 

Guru-guru yang inovatif berupaya menyediakan sumber-

sumber lain untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang ia 

lakukan. Salah satunya adalah membuat slide pembelajaran. 

Media berupa slide pembelajaran ini sangat membantu guru 

dalam melaksanakan pembelajaran. Melalui slide  ini, para guru 

bisa menampilkan berbagai persoalan yang sulit dijelaskan 

secara lisan. Media berupa visual ini terkesan cukup familiar 

bagi seorang guru. Walaupun demikian, tidak menutup 

kemungkinan ada guru-guru yang tidak memiliki kemampuan 

dalam membuat dan merancang slide untuk keperluan 

pembelajaran. Khusus bagi guru-guru di satuan pendidikan kota 

Pekanbaru tingkat sekolah menengah atas dan sederajat 

menunjukkan performan yang sangat tinggi. 

Amalia (2014: 127) menjelaskan penggunaan media 

pembelajaran yang tepat dapat membantu meningkatkan 

pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan 

oleh guru. Slide power point merupakan salah satu media yang 

dapat membantu peserta didik memahami materi yang 

disampaikan oleh guru. Slide yang dapat mendorong 

percepatan pemahaman peserta didik adalah slide yang telah 

memenuhi standarnya, baik isi dan bahasanya, tampilan atau 

desain, warna, bentuk, dan sebagainya. Namun demikian, usaha 

menghadirkan slide pembelajaran di sini telah menunjukan 

bahwa guru tersebut kreatif dan inovatif.  

6. Menggunakan Media sesuai Tuntutan Materi 

Perlu diingat dan dicermati, media pembelajaran yang 

ada pada guru atau di satuan pendidikan tidak serta-merta 

dapat digunakan untuk setiap materi pembelajaran. Guru-guru 
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di satuan pendidikan tingkat sekolah menengah atas kota 

Pekanbaru berusaha menggunakan media sesuai dengan 

tuntutan materi di kurikulum. Sebagai contoh, penggunanaan 

media berupa speaker tidak selalu bisa digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran, kecuali pada standar kompetensi yang 

mendekati seperti membaca atau menyimak berita, membaca 

syair, membaca puisi, dan sebagainya. 

Guru harus memiliki pemahaman yang baik terhadap 

masing-masing fungsi dan kegunaan setiap media. 

Kesalahpahaman dalam menafsirkannya dapat berpengaruh 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Hotchkiss (2002: 243) 

menjelaskan bahwa jika guru juga dapat meminta bantuan 

kepada peserta didik jika mengalami keraguan. Guru dapat 

bertanya kepada peserta didiknya tentang media yang tepat 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, guru 

bisa berkolaborasi dengan baik bersama peserta didiknya untuk 

memutuskan segala yang dibutuhkan terkiat materi dan media 

yang digunakan. 

Media pembelajaran adalah alat yang menjadi sarana 

dalam pembelajaran. Fajriah & Churiyah (2016: 108) mengingat 

media sebagai salurannya, maka proses belajar lebih menarik 

dan menyenangkan dengan adanya media tersebut. Media yang 

digunakan berupaya memfasilitasi peserta didik agar bisa 

membuat dan membantu sesuatu yang abstrak menjadi lebih 

konkrit. Sardiman (2010: 8) menjelaskan bahwa semakin konkrit 

pembelajaran peserta didik, semakin banyak pula pengetahuan 

dan pengalaman yang akan diperolehnya. Oleh karena itu, bagi 

seorang perlu mempertimbangkan media yang akan ia 

gunakan, apakah dapat menunjang pembelajaran ke arah yang 

konkrit atau tidak.  

Kemampuan guru dalam melakukan rekayasa media 

pembelajaran tidak sama. Setiap guru memiiki kemampuan 

berbeda-beda. Bahkan tidak semua guru mahir dan terampil 

menggunakan media-media yang tersedia. Alfiyah, Fauziyah, & 



112 

 

Masfufah (2016: 161) menjelaskan bahwa kesulitan-kesulitan 

yang dialami guru-guru dalam mengembangkan media 

pembelajaran dapat dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, 

antara lain: kurangnya pengalaman guru dalam mempelajari/ 

berlatih mengembangkan media, terbatasnya waktu untuk 

belajar dan berlatih secara mandiri dalam mengembangkan 

media, serta kendala biaya diperlukan. Selain itu, guru juga 

harus memahami kriteria dan peranan masing-masing media 

akan digunakan seperti kesesuaian dengan tujuan belajar, 

metode yang digunakan, keadaan peserta didik, ketersediaan, 

dan efisiensi (Ramdhani & Muhammadiyah, 2015: 174) 

Berbagai penjelasan di atas menunjukkan bahwa rata-

rata guru-guru di satuan pendidikan tingkat sekolah menengah 

atas dan sederajat di kota Pekanbaru melakukan rekaya media 

pembelajaran dengan sangat tinggi agar segala aktivitas dan 

tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik dan efektif. Jika 

diamati berdasarkan rata-rata dari data tertinggi, yaitu 

memanfaatkan berbagai fasilitas pembelajaran yang tersedia, 

menggunakan media sesuai dengan tuntutan materi, membuat 

slide pembelajaran, menyusun LKS, membuat bahan ajar/buku, 

dan memanfaatkan e-learning. Berikut disajikan desain rekayasa 

media pembelajaran dalam bentuk gambar, yaitu: 
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Gambar 8. Desain Rekayasa Media Pembelajaran 
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BAB XVIII 

PENATAAN TUGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 Penataan tugas merupakan bagian penting yang harus 

diperhatikan bagi seorang guru. Guru harus mengatur dan 

menata tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan guru dalam melaksanakan tugas keguruannya. 

Tugas yang tidak ditata dengan baik dapat membuat bingung 

dari mana tugas tersebut harus dimulai dan bagaimana pula 

agar bisa cepat selesai. Melalui penetaan tugas yang terstruktur 

dan sistematis, akan memudahkan guru dalam bertindak. 

Bahkan tugas yang tertata dengan baik dapat memberikan 

gambaran hasil yang diperoleh setelah tugas tersebut selesai 

dikerjakan. Itulah sebabnya guru perlu melakukan penataan 

tugasnya dengan baik, teratur, dan sistematis. Guru-guru yang 

inovatif akan menata tugasnya dengan baik agar dapat 

memikirkan berbagai inovasi yang akan dilakukan. Tanpa 

terkecuali, penataan tugas tersebut memberikan gambaran 

yang jelas tentang inovasi-inovasi yang dilakukan guru. 
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 Penataan tugas ini sebagai langkah untuk meningkatkan 

efektivitas kerja. Guru-guru mampu bekerja secara sistematis 

dan terstruktur, sehingga tidak ada tugas tertindih atau berlapis. 

Akan tampak mana yang urgen dan mana yang sederhana 

maupun tidak sama sekali. Dalam pandangan Armiati (2015: 

334-335) menjelaskan bahwa penataan tugas ini membantu 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja sehingga tujuan 

dapat dengan mudah dicapai. Lebih lanjut ia menjelaskan 

bahwa membuat perencanaan dengan baik dan tepat 

mendorong meningkatkan produktivitas kerja. Sebaliknya, guru 

yang tidak menata tugas dapat mempersulit dalam 

penyelesaiannya. Burke (2011: 90) menjelaskan bahwa sulit bagi 

guru dalam merancang dan mengimplementasikan kerjanya 

secara efektif. 

1. Menata Tugas dengan Baik 

Para guru di satuan pendidikan tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat di kota Pekanbaru telah 

melakukan penataan tugas dengan baik. Data analisis 

menjelaskan bahwa penataan tersebut berkategori sangat 

tinggi. Kemampuan guru dalam menata tugas untuk dirinya 

maupun untuk peserta didik dianggap sangat penting untuk 

menciptakan kelancaran dalam proses pembelajaran. Seperti 

dijelaskan di atas bahwa ketidakmampuan seseorang dalam 

menata tugas dapat berdampak pada usaha merancang dan 

merealisasikan kerjanya. Hal ini menegaskan bahwa guru yang 

inovatif harus mampu menata tugasnya dengan baik dan 

sistematis agar tidak terjadi hambatan dalam berbagai kegiatan 

yang ia lakukan. 

Para guru harus perlu merefleksi setiap penataan tugas 

yang ia lakukan. Penataan tersebut bisa saja tidak efektif akibat 

banyaknya persoalan. Depatment of Education and Training 

(2009: 2) menjelaskan bahwa guru harus memiliki kebiasaan 

untuk merefleksi diri apakah cara tersebut lebih baik atau 
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belum. Penataan yang sudah baik dan tepat mendorong guru 

untuk cenderung berbuat secara sistematis, terstruktur, dan 

terukur. Hal ini, Graham (2007: 2) tanpa disadari dapat 

membawa perubahan perilaku yang lebih baik secara 

intruksional. Guru-guru yang sudah biasa melakukan penataan 

tugas ini mendorong dirinya untuk melaksanakan tugas sesuai 

yang ditatanya. Maka, guru-guru seperti ini selalu memiliki 

skedul pekerjaan agar dapat dilaksanakan secara profesional. 

Guru-guru yang memiliki skedul pekerjaan, secara 

mudah ia membuat perencanaan jika ada yang memerlukan 

bantuannya. Disampaikan bahwa guru di satuan pendidikan 

tingkat sekolah menengah atas dan sederajat di kota Pekanbaru 

melakukan yang sangat tinggi kepada peserta didiknya tidak 

mampu belajar atau mengerjakan tugas. Pada poin ini, guru 

berupaya memberikan bantuan yang bersifat membimbing 

peserta didiknya agar bisa belajar dan menyelesaikan tugasnya 

dengan baik. Usaha memberikan bantuan ini mengharuskan 

guru membuat penjadwalan atau penataan tugasnya dengan 

tepat. Resiko yang berpotensi terjadi adalah terkendala tugas 

guru sendiri. Maka, guru perlu menata tugas atau kegiatan 

untuk menghindari tertundanya atau bertumpuknya pekerjaan 

yang harus diselesaikannya.  

2. Membantu yang tidak Mampu Belajar atau 

Mengerjakan Tugas 

Bagi seorang guru, memberikan bantuan kepada peserta 

didik yang terkendala dalam belajar merupakan suatu 

keharusan. Sebagai sebuah komitmen seorang guru bahwa 

peserta didik harus dapat memahami proses yang terjadi dalam 

kegiatan pembelajaran, tidak terkecuali dalam menyelesaikan 

tugas. Masroza (2013: 215) menjelaskan bahwa gangguan 

belajar adalah kondisi yang bisa oleh setiap peserta didik karena 

adanya berbagai hambatan. Guru harus memikirkan strategi 

yang mesti dilakukan agar hambatan itu bisa diselesaikan dan 
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tujuan pembelajaran dapat capai dengan baik dan efektif. Cope 

(2014: 12) guru yang profesional—inovatif harus menyediakan 

strategi yang dapat membantu peserta didik dalam belajar. 

Guru yang membiarkan peserta didik karena tidak 

mampu belajar atau mengerjakan tugas sama artinya guru tidak 

mempersoalkan capaian tujuan pembelajaran. Dalam kondisi 

tersebut, guru dapat dikategorikan gagal dalam menjalakan 

tugasnya. Jika bantuan itu tidak dilakukan maka dapat 

memberikan dampak buruh yang lebih luas terhadap peserta 

didik juga pihak-pihak yang lainnya. Anderson & Pešikan  (2016: 

14) menyampaikan bantulah peserta didik dalam memahami 

dan menganalisis—segala persoalan pembelahara—agar dapat 

memperoleh hasil yang diinginkan. Romero & Barberà (2011: 

133) bahwa guru harus membantunya dalam belajar. Demikan 

pula disampaikan Jones (2005: iv) guru secara berkelanjutan 

harus membantu memajukan peserta didik mencapai ke arah 

terbaik dari kemampuan mereka. 

3. Tepat Waktu dalam Pembelajaran (Mengawali dan 

Mengakhiri) 

Guru-guru yang sudah terbiasa dalam menata tugasnya, 

juga memberikan potensi yang baik dalam kegiatan belajar 

mengajar. Bagi guru-guru di satuan pendidikan tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat di Pekanbaru memberikan 

gambaran bahwa mereka tepat waktu dalam memulai dan 

mengakhiri pembelajaran dengan intensitas yang sangat tinggi. 

Guru-guru secara inovatif mampu melaksanakan ini dengan 

sangat baik sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran 

berikutnya. Guru-guru yang tidak terbiasa menata tugasnya 

berpotensi memakai jadwal pembelajaran berikutnya atau 

waktu istirahat peserta didik. Bahkan sebaliknya, waktu 

belajarnya masih bersisa banyak sebelum proses pembelajaran 

berakhir. 
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Guru-guru inovatif dan profesional sangat 

memperhatikan aktivitas belajar-mengajarnya, baik memulai 

dan mengakhiri. Mereka berusaha menghindari kesalahan dan 

tidak mengganggu jadwal aktivitas selanjutnya. Learning Policies 

Branch Student Learning Division Office of Learning and 

Teaching (2007: 8) menjelaskan bahwa guru harus bertanggung 

jawab terhadap kegiatan pembelajaran yang ia lakukan. Guru-

guru yang abai terhadap komitmen dalam pembelajaran ini 

memberikan contoh yang tidak baik terhadap peserta didiknya. 

Guru harus mengerti dan memahami bahwa setiap waktu yang 

tersedia bukan miliknya sendiri. Guru harus mengaturnya agar 

segala proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan efektif. 

4. Mengevaluasi terhadap Kegiatan yang Dilakukan 

Dalam proses pembelajaran, di akhir kegiatan guru perlu 

melakukan evaluasi untuk mengetahui capaian target 

pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini dapat dilakukan 

dengan tes maupun non tes. Secara umum, guru-guru 

cenderung melaksanakan kegiatan tes untuk mengetahui dan 

memetakan capaian pembelajaran. Guru-guru di satuan 

pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan sederajat di 

Pekanbaru melakukan aktivitas evaluasi terhadap peserta didik 

dengan kategori sangat tinggi. Informasi tersebut 

menggambarkan bahwa para guru selalu mengevaluasi peserta 

didik setelah pembelajaran dilakukan. Dalam hal ini, secara 

profesional guru harus berinovasi dan kreatif dalam merancang 

bentuk dan strategi evaluasi serta instrumen penilaiannya. 

Hasil dari proses pembelajaran dapat diketahui setelah 

melalui tahap evaluasi dan penilaian. Hasil penilaian ini 

memberikan jawaban terhadap capaian evaluasi. Perlu diingat 

bahwa evaluasi yang dirancang benar-benar dapat difungsikan 

sebagai alat ukur. Jika tidak dapat mengukur, maka evaluasi 

menjadi sia-sia dilakukan dan tidak dapat memberikan umpan 

balik antara guru dan peserta didik. Sekyi (2016: 1 & 5) evaluasi 
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ini mengarahkan peserta didik untuk berpikir secara produktif 

dan mendorong umpan balik guru dengan peserta didik atau 

sebaliknya. Pendapat ini menunjukan bahwa kegiatan evaluasi 

perlu dilakukan terhadap peserta didik untuk mengetahui 

kualitas pembelajaran. 

Jabbarifar (2009: 1) menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi 

sebagai upaya memantau kemajuan peserta didik dalam belajar. 

Hasil evaluasi ini harus dianalisis guna mengetahui kualitas 

belajar peserta didik. Evaluasi tidak akan berarti jika tidak 

dilakukan analisis evaluasi. Guru harus memiliki kemampuan 

yang  baik terhadap upaya menganalisis. Kekeliruan dalam 

menganalisis juga tidak memberikan makna terhadap kegiatan 

evaluasi. Guru harus memiliki kompetensi yang memadai dalam 

menyediakan bahan dan bentuk evaluasi serta proses penilaian 

dan analisisnya.  

5. Melakukan Tindakan Refleksi 

Setelah evaluasi selesai dilakukan, guru perlu melakukan 

suatu tindakan yang disebut dengan refleksi. Kegiatan ini 

merupakan aktivitas perenungan kembali terhadap hal-hal yang 

dilakukan dalam proses pembelajaran. Pada tahap ini, guru 

perlu menata diri agar dapat memberikan umpan balik yang 

tepat dan efektif. Tindakakn refleksi ini sebagai jaminan untuk 

kegiatan berikutnya. Guru-guru di satuan pendidikan tingkat 

sekolah menengah atas dan sederajat di Pekanbaru melakukan 

tindakan refleksi terhadap peserta didik dengan kategori sangat 

tinggi. Usaha ini dilakukan agar guru juga dapat melakukan 

perbaikan kedepannya. 

Tindakan refleksi dalam kegiatan pembelajaran 

memastikan guru untuk meningkatkan proses menajemen dan 

penataan tugas atau kegiatannya lebih baik dari sebelumnya. 

Artinya kegiatan ini berusaha meningkatkan kontrol guru dalam 

melaksakan tugas keguruannya, khususnya pada aktivitas 

pembelajaran. Guru harus melakukan kegiatan refleksi setelah 
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memberikan evaluasi terhadap peserta didik. Hal ini dilakukan 

agar seorang guru bisa memberikan langkah inovatif untuk 

kegiatan berikutnya. Selain itu, dapat mengetahui sekaligus 

mengamati tingkat kemajuan kegiatan atau program 

pembelajaran yang telah dilalui. Coughlan (2007: 2) 

menyampaikan bahwa kegiatan refleksi sebagai strategi 

mengevaluasi kinerja. 

Dalam kontek pembelajaran, Moon (1999: 4) 

memberikan penjelasan bahwa dalam aktivitas refleksi guru 

berusaha memberikan pertimbangan secara detail, baik tujuan, 

manfaat, informasi/ide, proses, hasil, atau keterlibatan dalam 

proses pembelajaran. Pendapat Moon ini memberikan 

pandangan bahwa aktivitas refleksi tidak sebatas pada tujuan 

atau hasil saja, tetapi pada kegiatan refleksi perlu melakukan 

pertimbangan dari berbagai aspek. Hal ini dilakukan agar guru 

bisa melakukan berbagai pertimbangan dan perencanaan 

inovatif berikutnya yang lebih baik dari sebelumnya.  Jadi, 

refleksi ini sebagai jembatan untuk mengetahui kesenjangan 

antara harapan dengan kenyataan. 

6. Membuat atau Memiliki Jadwal KBM 

Terlepas dari usaha penataan dalam kegiatan 

pembelajaran, guru yang inovatif juga harus memiliki atau 

membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran. Jadwal ini 

membantu guru dalam mengatur kegiatannya juga 

mengingatkan agar aktivitas pembelajaran tidak terlupakan atau 

keliru. Jadwal kegiatan pembelajan pada hakikatnya telah 

disediakan oleh pihak satuan pendidikan agar gurunya dalam 

menjalankan tugasnya dengan baik. Namun demikian, guru 

harus membuat untuk keperluan dirinya sehingga tidak 

membingungkan ketika melihat jadwal. Para guru di satuan 

pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan sederajat di 

kota Pekanbaru menunjukkan loyalitas yang sangat tinggi 
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dalam membuat atau memiliki jadwal pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. 

Paolini (2015: 24) menjelaskan bahwa guru sangat 

penting memiliki jadwal pembelajaran yang rinci. Jadwal yang 

rinci ini mempermudah guru memetakan waktu pelaksanaan 

pembelajaran. Guru tidak sulit memahami urutan-urutan 

pelaksanaan pembelajaran. Bahkan, guru bisa dengan mudah 

merinci waktu kosong yang dapat digunakan untuk mendesain 

kegiatan pelajaran, juga membantu guru untuk merancang 

kegiatan di luar satuan pendidikan. Maka, jadwal pembelajaran 

tersebut harus disusn dengan baik. Coe, et al (2014: 10) 

mengungkapkan bahwa jadwal pembelajaran sebagai daftar  

yang dapat diamati, maka penyusunannya harus efektif dan 

detail. Dengan cara ini membuat guru bisa melakukan berbagai 

aktivitas secara maksimal. 

UNESCO (2004: 66 & 80) menyampaikan bahwa salah 

satu tugas yang harus diselaikan guru adalah membuat rencana 

kegiatan termasuk diantara menyiapkan jadwal pembelajaran. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa cara ini dapat membantu guru 

menghindari atau mengurangi kesalahan. Pendapat ini 

memberikan makna bahwa jadwal sangat membantu guru agar 

dalam melaksanakan tugasnya secara efesien. Cicek & Tok 

(2014: 11) menyarankan bahwa jadwal ini sudah harus siap dan 

dimiliki guru satu minggu sebelum awal pembelajaran dimulai. 

Hal ini merupakan strategi yang bisa dilakukan guru untuk 

menghidari mengganggu dalam merencankan akttifitas 

kedepannya. Jika memungkinkan, Bailey (1986: 15-40) juga 

menganjurkan buatlah jadwal pembelajaran tahunan/ 

semesteran, mingguan, harian, bahkan guru pengganti agar 

kegiatan yang dilakukan berlangsung sukses. 

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa guru-guru di 

satuan pendidikan kota Pekanbaru tingkat sekolah menengah 

atas dan sederajat melakukan kegiatan inovatif pada aspek 

penataan tugas dengan tingkat rata-rata sangat tinggi pada 
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standar korelasi 0,701. Ditinjau dari rara-rata tertinggi aktivitas 

yang dilakukan, yaitu: membuat atau memiliki jadwal KBM, 

menata tugas dengan baik, tepat waktu dalam pembelajaran 

(mengawali dan mengakhiri), melakukan tindakan refleksi, 

membantu peserta didik yang tidak mampu belajar atau 

mengerjakan tugas, dan terakhir melakukan evaluasi terhadap 

kegiatan yang dilakukan. Usaha-usaha ini dilakukan guru agar 

dapat mewujudkan dunia pendidikan yang inovatif dan kreatif. 

Hal ini juga memberikan dampak baik dalam melahirkan  

generasi yang siap berkompetensi di masa yang akan datang.  

John (2006: 483) menjelaskan kemampuan penataan 

tugas yang terencana menjadi kunci—keprofesionalan guru. 

Tugas tersebut disusun secara terperinci. Usaha penataan tugas 

ini pula yang dapat membedakan tingkat inovatif setiap guru. 

Artinya, guru yang memiliki penataan tugas yang baik 

menunjukkan ia mempunyai perencanaan yang baik pula. Hal 

ini didasari dari kemampuan guru memikirkan tindakan 

kedepan yang akan dilakukannya. Tidak semua orang mampu 

menata tugasnya secara sistematis. Burke (2011: 90) pernah 

menjelaskan bahwa sulit bagi guru merancang tugasnya secara 

efektif. Oleh karena itu, guru-guru yang mampu menata  

tugasnya dengan terkonsep memberikan tanda bahwa guru 

tersebut kreatif dan inovatif—juga profesional. Terkait dengan 

penjelasan sebelumnya, dapat didesain penetaan tugas dalam 

bentuk gambar sebagai berikut: 
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Gambar 9. Desain Penataan Tugas 
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BAB XIX 

PETA INOVASI PENDIDIKAN 

(Tingkat Sekolah Menengah Atas—Sederajat) 
 

 

 

 

 

 

 

Inovasi pendidikan sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan pendidikan hari ini. Inovasi pendidikan merupakan 

langkah atau upaya melahirkan ide produktif yang dapat 

membantu penyelesaian masalah dalam dunia pendidikan. 

Inovasi pendidikan sebagai proses pembaharuan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Artinya, inovasi pendidikan tidak 

lepas dari usaha meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan 

itu sendiri. Hal ini tidak lepas dari guru, peserta didik, interaksi 

dalam pendidikan, tujuan pendidikan, metode yang digunakan, 

maupun kondisi lingkungan pendidikan itu belangsung, dan 

sebagainya. Semua ini perlu dilakukan inovasi demi 

menghadirkan dunia pendidikan berkualitas dan produktif. 

Suryobroto (1990: 127) berpandangan inovasi 

pendidikan adalah suatu perubahan baru dan kualitatif yang 

berbeda dari hal (yang ada) sebelumnya dan sengaja 

diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai 
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tujuan tertentu dalam pendidikan. Pendapat ini menekankan 

bahwa inovasi dalam dunia pendidikan sebagai usaja 

menghadirkan suatu langkah yang lebih baik dari sebelumnya. 

Boleh jadi pelaksanaan pembelajaran, sistem pendidikan yang 

dibangun, hubungan antar sesama, kualitas guru dan peserta 

didik, dan sebagainya lebih baik kedepannya. 

Kegiatan inovasi dalam dunia pendidikan ini tidak 

muncul begitu saja, inovasi ini lahir dari segala proses yang 

diperlukan dan teratur, tidak spontan. Stukalenko, et al (2016: 

7297) menjelaskan bahwa proses inovasi ini tidak bersifat 

spontan, tetapi lebih bersifat sadar dan diatur. Proses inovasi 

pendidikan menekankan munculnya hal baru yang bersifat 

inovatif. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa hal baru 

tersebut sebagai proses eksplorasi yang kreatif dengan ide-ide 

dan prinsip-prinsip baru. Pernyataan ini menekankan bahwa 

inovasi dalam dunia pendidikan sebagai langkah yang 

produktif, baik cara berpikir maupun dalam bertindak—

mengharapkan sesuatu yang baru dan kreatf—inovatif. 

Inovasi pendidikan sebagai sebuah reaksi untuk 

mencapai atau mendorong pembaharuan-pembaharuan dalam 

pendidikan, baik dalam sistem pendidikan maupun 

pembelajarannya. Fındıkoğlu & İlhan (2016: 2575) inovasi ini 

mendorong untuk melangkah lebih jauh ke depan. Kegiatan 

yang inovatif tidak bersifat konstan, tetapi dimanis sehingga 

dilakukan usaha-usaha kreatif yang dapat membangun sistem 

pendidikan maupun pelaksanaannya yang lebih baik dan efektif. 

Sahlberg (2009: 53) berpendapat bahwa inovasi pendidikan 

sebagai langkah membuat perubahan—ke arah yang lebih 

baik—di masa depan. Pernyaaan Sahlberg secara implisit 

menekankan bahwa inovasi dalam dunia pendidikan sangat 

perlu dilakukan untuk meningkatkan kemajuan dan mutu 

pendidikan. 

Dalam penelitian tentang inovasi pendidikan di satuan 

pendidikan tingkat sekolah menengah atas kota Pekanbaru 
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berupaya mengetengahkan persoalan inovasi pendidikan pada 

aspek penguasaan informasi, membangun kepribadian, berpikir 

produktif, manajerial dalam menjalankan tugas, memanfaatkan 

teknologi, pemahaman dan realisasi kurikulum, pelaksanaan 

pembelajaran, rekayasa media pembelajaran, dan penataaan 

tugas. Data menunjukkan bahwa rata-rata variabel tersebut 

mengambarkan bahwa guru-guru di satuan pendidikan tingkat 

sekolah menengah atas dan sederajat kota Pekanbaru 

melakukan kegiatan pendidikan yang inovatif dengan standar 

4,32 (sangat tinggi). Berdasarkan pendekatan rata-rata (mean) 

dapat dipetakan inovasi pendidikan yang dilakukan guru dari 

tertinggi ke yang rendah, sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Pemetaan Inovasi Pendidikan  
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BAB XX 

EPILOG 

 

 

 

 

 

 

 

Proses penyelenggaraan pendidikan di satuan 

pendidikan memerlukan kreativitas dan inovasi guru agar mutu 

pendidikan juga dapat meningkat. Guru yang kreatif dan 

inovatif mampu membawa kemajuan dunia pendidikan. Guru 

merupakan salah satu agen yang dapat membawa perubahan. 

Maka, guru perlu didorong untuk terus keratif dan inovatif 

dalam menjalankan tugas keguruannya. 

Pelaksanaan penguasaan informasi, membangun 

kepribadian, berpikir produktif, manajerial dalam menjalankan 

tugas, memberdayakan teknologi, pemahaman dan realisasi 

kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, rekayasa media 

pembelajaran, dan penataaan tugas memberikan peranan yang 

inovatif dalam pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan 

Action yang dilakukan guru berada pada rata-rata seluruh 

sangat tinggi.  

Dengan pendekatan mean atau rata-rata tampak 

membangun kepribadian lebih tinggi dalam mewujudkan 
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inovasi pendidikan. Khusus untuk penguasaan informasi lebih 

rendah dari variabel-variabel lainnya. Hal ini mengingat 

penguasaan informasi merupakan bagian tidak mudah, 

termasuk di dalamnya membuat karya ilmiah untuk menunjang 

penguasaan informasi. Responden yang selalu membuat karya 

ilmiah guna meningkatkan penguasaan informasi hanya 0,9%, 

sisanya memiliki jawaban dan tanggapan yang beragam. 

Kondisi di atas sangat miris bagi seorang guru. Pada 

dasarnya, ada banyak hal yang bisa ditulis untuk membangun 

wawasan guru-guru, juga membantunya meningkatkan kualitas 

pengkatan profesinya. Kenyataanya tidak demikian, mereka 

cenderung mengabaikan persoalan menulis karya ilmiah 

sehingga konsekuensi inovasi pada bagian ini tidak banyak 

dimiliki oleh guru-guru di satuan pendidikan. Namun demikian, 

pada aspek lain guru-guru di satuan pendidikan tingkat sekolah 

menengah atas dan sederajat punya cara yang kreatif dan 

inovatif dalam menjalankan tugasnya.  
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di Sungai Apit, tahun 1993 menyelesaikan studi di MTs Tarbiyah 

Islamiyah di Rempak, tahun 1996 menyelesaikan studi di MA 

Hidayatul Mubtadiin di Bandar Sungai. Pada tahun yang sama 

melanjutkan studi di strata satu Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Riau, tepat tahun 

2000 meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.). Melalui beasiswa 

Pemprov Riau dan Pemda Siak, Ia melanjutkan lagi studi di 

Universiti Kebangsaan Malaysia, tepat tahun 2003 meraih gelar 

Magister of Art (M.A.). Pada tahun 2008 di angkat sebagai 

Dosen PNS di lingkungan Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP 

Universitas Riau. Selang beberapa tahun berikutnya, tepat tahun 

2016 memperoleh gelar Doktor (Dr.) dari Universitas 

Padjadjaran. 

Beberapa karya ilmiah yang ditulisnya yaitu:                              

(1) Violations Of The Rules Of Indonesian Language Grammar 

Found In University Students‘ Project Papers (The Beginning 

Parts Of The Project Papers), (2) Language Attitudes: A Case 

Study On Residents of Selat Baru, Bengkalis, Riau,                                

(3) Pelanggaran prinsip Persukuan Kata  dalam Surat Kabar Riau 

Pos, (4) Analisis Kontektual Julukan Kabupaten/Kota di Riau,                                           

(5) Bahasa Sebagai Media Berpikir, (6) Ketidaktaatan 

Penggunaan Aturan Ejaan dan Tanda Baca dalam Skripsi 

Mahasiswa Universitas Riau, (7) Ketepatan Penggunaan 

Konjungsi Koordinatif dalam Media Cetak, (8) Buku Berbicara 

Kelompok bersama M. Nur Mustafa, (9) Buku Sosilinguistik 
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bersama Auzar, (10) Buku Bahasa Indonesia, (11) Buku Retorika 

bersama Hasnah Faizah AR, (12) Buku Prinsip Bahasa Indonesia: 

Perspektif Aturan Penulisan Skripsi bersama Zulhafizh, dan (13) 

Buku Urgensi Motivasi: dalam Perkuliahan Bahasa Indonesia 

bersama M. Nur Mustafa dan Zulhafizh. 

Dalam urusan struktural, Ia pernah menjabat sebagai 

Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Riau dan saat ini dipercaya sebagai Ketua Jurusan Pendidikan 

Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Riau. 
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Zulhafizh, S.Pd., M.Pd. lahir di Teluk 

Pinang, 2 Maret 1989. Ia anak kedua dari tiga 

bersaudara pasangan Suryani dan Seha. Ia 

memilih menikah dengan Susdamita untuk 

mendampingi hidupnya. Hasil cinta mereka 

dikarunia seorang putri cantik bernama Zulfia. 

Pendidikannya, bermula dari MI 

Sa‘adatuddarain Dusun Sederhana, selesai tahun 2000. 

Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Teluk Pinang, selesai 

2004. Pada tahun 2007 menamatkan studinya di SMA Negeri 1 

di daerah yang sama. Pada tahun akademik 2007—2008, Ia 

melanjutkan studi pada strata satu Jurusan Pendidikan Bahasa 

dan Seni di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia FKIP Universitas Riau melalui jalur PBUD (Penulusuran 

Bibit Unggul Daerah), selesai tahun 2011. Pada tahun itu pula, Ia 

meneruskan studi ke strata dua Pascasarjana Universitas Negeri 

Padang, lulus di awal tahun 2013. 

Saat ini, Ia tercatat sebagai dosen di Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Riau. Ia 

juga dipercaya mengajar dibeberapa perguruan tinggi lainnya 

seperti: Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Karim Riau, 

Universitas Abdurrab, Universitas Terbuka, Politeknik Caltex 

Riau, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah, Akademi 

Manajemen Informatika dan Komputer Tri Dharma. 

Guna menunjang profesionalitasnya sebagai dosen, ia 

turut mengikuti: (1) Pelatihan e-leaning, (2) Pelatihan tutor, (3) 

Pekerti-AA, (4) Penyusunan kurikulum berbasis KKNI, (5) 

Pelatihan kepenulisan artikel ilmiah—berbasis nasional dan 

internasional. Selain itu, Ia juga aktif mengikuti berbagai 

penelitian, workshop, dan seminar, baik tingkat lokal, nasional, 

maupun internasional.  

Beberapa karyanya yang dipublikasikan antara lain:                                       

(1) Guru: Profesi yang Tak Lekang oleh Waktu, (2) Building the 

Professionalism of Teachers as an Effort to Improve Education 
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bersama M. Nur Mustafa, (3) The Significance of Language 

Motivation Learning: Correlation Analysis bersama M. Nur 

Mustafa dan Hermadra, (4) Strategi Pengajaran Drama bersama 

Syafrial, dkk., (5) Pengembangan Media Berbasis CD Interaktif 

bersama Hasnah Faizah, dkk., (6) Jajak Pendapat terhadap 

Pemahaman Penulisan Artikel bersama Mangatur Sinaga, dkk., 

(7) Buku Panduan Penulisan Penelitian Tindakan Kelas bersama 

Mangatur Sinaga, dkk., (8) Buku Prinsip Bahasa Indonesia: 

Perspektif Aturan Penulisan Skripsi bersama Hermandra,                        

(9) Buku Urgensi Motivasi: dalam Perkuliahan Bahasa Indonesia 

bersama M. Nur Mustafa dan Hermandra, (10) Buku Metodologi 

Penelitian: Sebuah Pengantar, (11) Buku Terampil PTK—bahan 

pelatihan, (12) Buku Pemantapan Pemahaman Bahasa 

Indonesia, dan (13) Buku Bahasa Indonesia: Teori dan 

Penerapannya cetakan ketiga. Kemudian, Ia bisa dihubungi 

melalui: Hp/WA di +6285271894091 dan Email 

zulhafizhss@gmail.com. 
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