
SILABUS MATA KULIAH 

 

1.   IDENTITAS MATA KULIAH 

Mata Kuliah   : INOVASI PENDIDIKAN 

Kode Mata Kuliah  : IP 303 

Bobot SKS  : 2 SKS 

Semester   : Tujh (7) 

Prasyarat   : 

Penanggung Jawab : Dra. Yati Siti Mulyati, M.Pd 

 

2.   TUJUAN MATA KULIAH 

Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa agar memiliki 

wawasan dan pengetahuan praktis tentang inovasi pendidikan baik secara 

konseptual maupun kontekstual, sehingga mampu berkiprah dan mengikuti 

perkembangan inovasi pendidikan sesuai dengan perkembangan IPTEK. 

 

3.   DESKRIPSI MATA KULIAH 

Dalam perkuliahan inovasi pendidikan menyajikan konsep dasar inovasi 

pendidikan, memberikan gambaran proses inovasi pendidikan, karakteristik 

inovasi pendidikan, strategi inovasi pendidikan, inovasi dalam bidang ketenagaan, 

inovasi dalam manajemen pendidikan, inovasi kurikulum, inovasi dalam 

pembelajaran, dan inovasi teknologi pembelajaran (E Learning) 

 

4.   PENDEKATAN PEMBELAJARAN 

Ekspositori dan Inkuiri 

Metode: Ceramah, tanya jawab, dan pemecahan masalah 

Tugas: Mengerjakan soal 

Media: OHP, LCD, dll. 

5. KOMPONEN EVALUASI 

1. Tugas Individual 

2. Tugas kelompok 

3. Ujian Tengah Semester 

4. Ujian Akhir Semester 

5. Kehadiran 



6.   RINCIAN MATERI PERKULIAHAN TIAP PERTEMAN 

Pokok Bahasan/Sub Pokok 

Bahasan 

Metode Rujukan Alokasi 

Waktu 

Introduksi & orientasi: 

a. rasional perkuliahan  

b. tujuan perkuliahan 

c. strategi perkuliahan 

d. evaluasi 

 - pedoman 

   akademik 

- silabus 

 

Konsep-Konsep Inovasi 

Pendidikan: 

a. perubahan sosial 

b. pengertian diskoversi 

c. pengertian invensi 

d. pengertian inovasi 

pendidikan 

   

Proses Inovasi Pendidikan: 

a. pengertian proses inovasi 

b. proses inovasi pendidikan 

c. difusi inovasi pendidikan 

d. pengerian desiminisasi 

   

Karakteristik Inovasi Pendidikan: 

a. keuntungan relatif inovasi 

b. kopatibel kompatibiliti 

c. kompleksitas 

d. trialabilitas 

e. dapat diamati 

   

Strategi Inovasi Pendidikan: 

a. strategi fasilitatif 

b. strategi pendidikan 

c. strategi bujukan 

d. strategi paksaan 

   

Inovasi dalam Bidang 

Ketenagaan: 

   



a. esensi pendidikan tenaga 

kependidikan 

b. jenis tenaga kependidikan 

c. komponen pendidikan dan 

pelatihan 

d. multiperan tenaga pendidikan 

e. ultilitas lulusan 

f. jenis-jenis tenaga pendidikan 

UTS  

Inovasi Manajemen Pendidikan: 

a. pengertian manajemen 

pendidikan 

b. pengertian manajemen   

pendidikan 

   

Inovasi dalam Organisasi: 

a. pengertian organisasi 

b. kepekaan organisasi terhadap 

inovasi 

c. keputusan dalam organisasi 

d. proses inovasi dalam 

organisasi 

   

Inovasi Kurikulum: 

a. inovasi berbasis kompetensi 

b. inovasi kurikulum berbasis 

masyarakat 

c. inovasi kurikulum berbasis 

keterpaduan 

   

Pengambilan Keputusan Inovasi:    

Inovasi dalam Pembelajaran: 

a. inovasi pembelajaran 

quantum 

b. inovasi pembelajaran 

kompetensi 

   



c. inovasi pembelajaran 

konstektual 

Inovasi Teknologi Pembelajaran: 

a. invormasi dan komunikasi 
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