
BAB IX 

INOVASI KURIKULUM 

DI SEKOLAH MENEGHA UMUM 

 

Perubahan dan inovasi keduanya sama dalam hal memikirkan unsur yang baru atau 

lain dari sebelumnya. Tetapi inovasi berbeda dari perubahan, karena dalam inovasi ada 

unsur kesengajaan. Pembaharuan misalnya dalam hal pembaharuan sistem pengajaran, 

umumnya mengandung unsur kesengajaan dan karenanya istilah pembaharuan pada 

umumnya dapat disamakan dengan inovasi. Inovasi kurikulum ialah suatu perubahan 

yang baru dan kualitatif berbeda dari hal sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk 

meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. 

Istilah yang menentukan batasan ini perlu dijabarkan untuk memberikan pegangan 

bagi mereka yang akan meneliti, merencanakan, melaksanakan, atau menilai inovasi 

dalam kurikulum. Kualitatif berarti bahwa inovasi itu memungkinkan adanya reorganisasi 

atau pengaturan kembali dari unsur-unsur dalam pendidikan, jadi bukan semata-mata 

penjumlahan atau penambahan dari unsur-unsur komponen yang ada sebelumnya. Inovasi 

adalah lebih dari keseluruhan jumlah unsur-unsur komponen. Mengingat terbatasnya 

sumber-sumber memang perlu ada tindakan-tindakan pembaharuan. Tetapi harus diingat 

bahwa yang baru belum tentu baik, artinya belum tentu inovatif. 

Yang diinovasikan pada hakekatnya ialah ide, atau rangkaian ide. Sementara inovasi, 

karena sifatnya bercorak mental, sedang yang lain dapat memperoleh bentuknya yang 

nyata. Termasuk hal yang diinovasikan ialah buah pikiran, metode, teknik bekerja, 

peraturan, barang/alat. 

Unsur kesengajaan, merupakan perkembangan baru dalam pemikiran para pendidik 

dewasa ini. Pembatasan arti secara fungsional ini lebih banyak mengutamakan harapan 

kalangan pendidik agar kita kembali pada ajar dan pengajaran dan menghindarkan diri 

dari pembaharuan alat. Pembaharuan dan penyempurnaan kurikulum harus dilakukan 

secara sengaja dan berencana, dan tidak dapat dipasrahkan menurut cara-cara kebetulan, 

atau sekedar berdasarkan hobi perorangan belaka. 

Latar Belakang Timbulnya Inovasi 

Salah satu dampak langsung dari kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 

Agustus 1945, adalah animo masyarakat untuk merebut masa depan mengisi 

kemerdekaan melalui pendidikan formal. Pendidikan menyiapkan sumber daya manusia 



yang handal untuk mencapai kesejahteraan. Sumber daya manusia ini dibutuhkan dalam 

jumlah dan mutu yang memadai. Namun dalam pelaksanaan selama ini kita bisa 

merenung, apakah lembaga pendidikan formal telah memberi jawaban terhadap harapan-

harapan masyarakat dan bangsa ? Ataukah sekolah hanya berusaha memenuhi kebutuhan 

subyektif masyarakat. Dalam arti yang penting "anaknya" lulus, soal yang lain nanti saja. 

Dan pada sisi inilah kita mulai berangkat untuk menata, membuat pembaharuan-

pembaharuan, untuk mendudukkan sekolah pada posisi tepat, dalam kerangka 

pembangunan bangsa. Dan bukan sekedar sebagai ornamen semu, dari keinginan 

masyarakat. Merujuk pada kerangka pikir di atas maka SMU sebagai salah satu lembaga 

pendidikan formal harus melakukan inovasi, untuk ikut memberi andil terhadap 

pembangunan bangsa. 

Untuk jelasnya, dapat disebutkan, bahwa hal-hal yang membuat kurikulum harus 

diperbaharui adalah : 

- Masalah relevansi 

- Masalah mutu 

- Masalah efisiensi 

- Masalah efektivitas 

- Masalah struktur pendidikan guru. 

 

 

 

Macam-Macam Inovasi Kurikulum 

A. Struktur Materi 

1.  Hubungan vertikal dan horisontal. 

Persoalan yang sering dihadapi adalah keterhubungan antara materi yang 

diberikan pada kelas I misalnya, tidak punya kaitan dengan materi yang diberikan 

pada kelas II, dan seterusnya. 

Sebagai contoh : Materi PMP pada kelas I, sepertinya tidak punya kaitan dengan 

materi PMP kelas II, dan seterusnya. Hal ini lebih jelas lagi antara materi PMP pada 

SMU. Kadang-kadang atau banyak sekali terjadi pengulangan materi dengan tingkat 

intensitas yang sama sehingga anak merasa bosan, karena itu maka harus diatur agar 

supaya setiap materi senantiasa mempunyai kaitan dengan materi-materi yang sama 

pada kelas-kelas berikutnya. Ini yang dinamakan/disebut hubungan vertikal. 



Selain hal tersebut perlu juga dijaga agar materi-materi antara bidang studi yang 

satu harus punya kaitan dengan bidang studi yang lain, pada kelas yang sama. 

Misalnya materi ekonomi dihubungkan dengan geografi, sejarah, PMP, dan 

matematika dan seterusnya. Hubungan seperti itu disebut hubungan horisontal. 

Sebagai pendidik, kita mesti menjaga agar setiap materi yang diajarkan selalu 

bermakna ganda. Hal ini membuktikan bahwa aspek fungsionalisasi materi sudah 

dilaksanakan. 

2.   Kriteria Struktur Materi. 

a. Berkesinambungan. Berhubungan dengan pengulangan materi, dan hal ini 

berkaitan dengan hubungan vertikal. 

Contoh: Jika seorang anak diajar membaca, maka anak tersebut harus terus diberi 

kesempata membaca, untuk melatihnya terampil dalam membaca. Kegiatan 

membaca tidak boleh terhenti pada saat (pertama) mengajarkan membaca. 

b. Berurutan. Lebih luas dari kesinambungan. 

Hal yang biasa terjadi bahwa guru mengajarkan materi yang sama berulang-ulang 

pada tingkat kesukaran yang sama. Akibatnya terjadi replikasi. Karena itu 

kedalaman dan keluasan materi tidak tercapai. Berurutan dalam arti, kontinuitas, 

kedalaman dan keluasan dengan jalan membuat pelajaran itu makin lama makin 

dalam dan makin luas. 

c. Integrasi. Lebih mengutamakan terpeliharanya hubungan horisontal antara 

berbagai materi, pokok bahasan atau tema yang diajarkan pada beberapa mata 

pelajaran terkait. 

Contoh: Pengembangan ketrampilan kuantitatif dalam matematika perlu dijaga 

agar ketrampilan tersebut bermanfaat bagi murid dalam pelajaran IPS, sains atau 

mata pelajaran lain. 

 

B. Inovasi dalam pendekatan belajar mengajar. 

1. Pengalaman belajar 

Pengalaman belajar berbeda dengan materi belajar, dan juga tidak sama dengan 

kegiatan mengajar guru. Belajar timbul kalau murid terlibat secara aktif dalam 

melakukan kegiatan-kegiatan belajar. Apa yang dipelajari murid, pada hakekatnya 

adalah apa yang dilakukannya, bukan apa yang dilakukan guru. 



Bisa terjadi bahwa dua orang murid yang berbeda dalam ruang kelas yang sama, 

memiliki dua pengalaman yang berbeda, walau mereka belajar dari guru, dan pada 

waktu yang sama. Misalnya seorang guru yang menerangkan cara menyusun kata-

kata untuk menghasilkan kalimat yang baik dan benar. Satu murid mengembangkan 

keterangan guru, sehingga ia mampu menyusun kalimat yang baik dan benar, tetapi 

satu murid lain hanya sekedar menghafalkan kaedah penyusunan kalimat, dan karena 

itu tidak mampu  menyusun kalimat sendiri. Walau keduanya berada pada ruang yang 

sama, mempelajari materi yang sama, dari guru yang sama, tetapi memiliki 

pengalaman belajar berbeda. Jadi pasaran setiap pengalaman materi adalah 

pengalaman belajar, bukan materi yang diajarkan guru kepadanya. 

2. Cara Belajar Siswa Aktif. 

Murid hanya akan memperoleh pengalaman tentang materi yang dipelajari kalau 

ia menjadi peserta aktif. Seperti contoh di atas (point 1) murid perlu memiliki 

pengalaman dalam menyusun kalimat, bukan sekedar mendengar keterangan guru 

tentang bagaimana menyusun kalimat. Murid harus aktif membuat berbagai macam 

kalimat, baik lisan maupun tertulis, dengan atau tanpa arahan guru. 

Dengan kata lain murid perlu diberi peluang sebesar-besarnya untuk aktif 

menyusun kata-kata secara berulang-ulang, sampai ia berpengalaman menyusunnya 

sendiri dalam kalimat bahasa Indonesia. 

Tersirat pada pernyataan di atas, bahwa untuk memperoleh pengalaman belajar 

murid perlu aktif melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar dan pengalaman 

belajar adalah dua istilah yang berkaitan satu sama lain. Perbedaannya adalah: pada 

tingkat perencanaan kurikulum kita menetapkan kegiatan belajar sebagai hasil dari 

mempelajari materi pelajaran, melalui keaktifannya melakukan kegiatan-kegiatan 

belajar. 

Dengan demikian, guru perlu berusaha agar kegiatan belajar selalu mendampingi 

materi pelajaran.  

3. Belajar Proses. 

Kalau suatu pengajaran sangat terfokus pada pencapaian tujuan materi, yang 

umumnya berupa informasi yang harus dihafal murid, akan timbul apa yang 

dinamakan belajar verbal. Tidak heran bahwa murid akan segera lupa pada materi 

yang dipelajari secara verbal, tetapi prosesnya tinggal pada murid. Proses yang 

tinggal pada mereka adalah kebiasaan menghafalkan materi pelajaran, tidak kritis 



terhadap materi yang disajikan, pasif kurang mengetahui cara memperoleh informasi 

sangat tergantung pada guru dan sebagainya. 

Proses adalah berbagai cara yang berkaitan dengan perolehan pengetahuan, 

seperti proses pada pengambilan keputusan, mengevaluasi akibat dari suatu tindakan, 

dan lain-lain. Yang diajarkan kepada murid bukan pengetahuan siap, tetapi 

bagaimana/cara pengetahuan itu diperoleh melalui berbagai ketrampilan proses. 

Contoh : Selain mengajarkan kepada murid bahwa setiap kalimat terdiri dari 

pokok, predikat dan obyek, guru dapat menugaskan murid untuk mengamati sejumlah 

kalimat yang terdapat pada suatu halaman majalah dengan meminta mereka 

menghitung berapa kalimat yang terdapat di sana, mana subyek, predikat dan obyek, 

setiap kalimat yang mereka identifikasi tersebut. Dari hasil pengamatan dan 

identifikasi kalimat tersebut, murid diminta untuk mengkonsinasikan hasil 

pengamatannya itu kepada teman-temannya berupa kesimpulan yang ditarik mereka 

tentang semua kalimat tersebut seperti kalimat aktif/pasif, kalimat berita bertanya, 

singkat dan kesimpulan lain yang dapat ditarik dari kegiatan itu. 

 

C. Inovasi dalam organisasi/manajemen kelas. 

1. Belajar mandiri. 

Pengelolaan kelas yang memberi tekanan lebih besar pada kegiatan murid 

disebut "self directed activity of the students". Pengelolaan kelas seperti ini untuk 

mengganti pengelolaan kelas tradisional. Tetapi dengan maksud untuk mendorong 

dan menumbuhkan kreativitas murid lain dan aktivitas dalam semua kegiatan 

pengajaran dalam kelas. 

Untuk itu perlu diatur perabot, alat bantu belajar, suasana belajar agar murid 

bebas melaksanakan kegiatan belajar, dan guru juga bebas bergerak dari satu siswa 

yang lainnya, dari satu kelompok ke kelompok yang lain, untuk dapat melayani, 

memberi penjelasan/jawaban sesuai kebutuhan murid yang beragam. Kegiatan belajar 

ini mengharuskan murid dibagi dalam kelompok. Dan pembagian kelompok 

didasarkan kemampuan murid, kesenangan murid, minat, bakat dll. 

2. Diskusi Bertanya. 

Bentuk kelas ini melibatkan murid dalam kelompok kelas biasa untuk bertanya 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan suatu masalah atau semua jawaban atas 

pertanyaan itu didiskusikan bersama murid. Masalah yang didiskusikan dapat 

diajukan murid sendiri. Bentuk yang lebih maju dari organisasi kelas ini adalah 



mencari pemecahan terhadap suatu masalah yang ditentukan guru. Apakah organisasi 

kelas seperti ini akan menimbulkan kegiatan belajar murid atau akan tetap didominasi 

guru, sangat tergantung pada guru. Seharusnya guru berusaha untuk tidak 

mendominasi kelas, murid diusahakan untuk selalu aktif dan giat berpartisipasi untuk 

bertanya dan mencari jawaban dari sumber belajar yang ada seperti buku, film, video 

dll. 

Dengan kata lain guru hanya bersifat membantu murid untuk mengorganisasikan 

pengetahuan, mengembangkan konsep dan generalisasi. Guru dapat mendorong 

murid melaksanakan sendiri pemecahan masalah sambil membimbing mereka cara-

cara pemecahan masalah, seperti memberikan kesempatan kepada murid untuk 

berpartisipasi aktif pada setiap proses belajar mengajar. 

3. Bermain peranan, simulasi dan bermain. 

Kenyataan-kenyataan hidup, sering kurang dipahami, karena itu kenyataan-

kenyataan hidup dibawa ke dalam kelas dan dimodifikasikan sedemikian rupa, agar 

bisa memberikan pengalaman belajar yang efektif kepada murid. Contoh : 

1. Murid melakukan sesuatu yang imaginatif, seperti seseorang yang 

berperikemanusiaan. 

2. Berkiprah sebagai seorang dokter, pedagang, petani. 

3. Bermain dalam peranan, dimana dua kelompok berdebat tentang masalah koperasi 

sekolah, layanan perpustakaan dll. 

Untuk dapat merealisir hal tersebut, murid perlu dikelompokkan dalam 

kelompok-kelompok kecil sesuai kebutuhan. Guru membantu kelompok yang 

membutuhkan bantuan dan pada akhir kegiatan memberikan komentar tentang apa 

yang telah dilakukan murid. 

4. Sekolah Menengah Umum. 

Di daerah terpencil yang muridnya kurang, dan dari kelas I - III terasa perlu 

diunitkan. Dengan menggabungkan kelas I dan II, kelas II dan III, dan masing-masing 

kelas diajar oleh seorang guru. Jika perlu guru-guru dibantu oleh murid yang lebih 

pandai sebagai tutor teman sebaya, dan dibantu pula dengan bahan belajar tertulis dan 

modul, atau bahan belajar lainnya. 

5. Pendidikan terpadu. 

Pada pendidikan terpadu, diberikan kesempatan kepada anak tuna netra, dan 

anak berkemauan rendah bersekolah bersama anak normal lainnya, ketiga jenis anak 



dengan kemampuan mereka masing-masing. Tetapi karena keterbatasan dana dan 

tenaga, terutama di daerah terpencil, pendidikan terpadu merupakan suatu inovasi 

berdasarkan efisiensi pengelolaan, tenaga, dana dan waktu. 

6. Sekolah umum luar biasa. 

SMULB dapat didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang 

memiliki berbagai ketunaan untuk belajar bersama, terpisah dari anak normal. Untuk 

lancarnya proses belajar mengajar, mereka diajar oleh guru khusus, dengan bantuan 

peralatan belajar yang berbeda dengan peralatan belajar anak normal. 

 

D. Inovasi dalam sistem penilaian Hasil Belajar. 

1. Penilaian prestasi guru. 

Tujuan penilaian murid di SMU, pada dasarnya adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh murid telah mencapai tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 

tertentu. Pengetahuan tentang pencapaian hasil pengajaran ini digunakan untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remidial bagi murid 

yang ternyata sangat membutuhkan. 

Berkenaan dengan penyempurnaan pengajaran, prestasi belajar murid dapat 

digunakan untuk menilai prestasi pengajaran guru. Hal ini bisa dianggap tepat andai 

tes disusun dan dilaksanakan guru untuk menilai seberapa jauh tujuan pengajaran 

yang telah ditentukan telah tercapai. 

2. Tes non kertas dan pensil. 

Melalui tes, guru memperoleh data tentang kemampuan siswa dalam mencapai 

seperangkat tujuan instruksional. Oleh karena itu, tes seharusnya bukan berupa tes 

pensil dan kertas saja. Evaluasi perlu pula mencakup penilaian hasil karya murid, 

seperti karangan pendek, tes ejaan, tes pidato, tes hasil karya seni atau juga tes 

mengenai perilaku/sikap murid yang dapat diamati, seperti kemampuan murid 

menyampaikan suatu lagu perjuangan, melompat jauh/tinggi menangkap bola, 

kemampuan bekerjasama dengan murid lain dan sebagainya. 

3. Tes dalam kondisi wajar. 

Penilaian tentang aspek non kognitif tersebut bisa dilakukan dengan tes dalam 

kondisi wajar, yaitu tes mengumpulkan data pada waktu murid tidak mengetahui 

bahwa ia sedang di tes. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi pada murid yang 



sedang bekerjasama, penilaian tentang kemampuan berbahasa sehari-hari, penilaian 

tentang surat yang dikirim murid waktu sakit dll. 

4. Tes buku terbuka dan bawa pulang. 

Penilaian tentang penguasaan aspek kognitif pun dapat dilakukan melalui Tes 

dalam kondisi wajar. Misalnya, untuk mengetahui ketrampilan murid menulis 

karangan, dapat dilakukan dengan tes buku terbuka, atau tes bawa pulang, karena 

orang dewasa pun waktu menulis boleh membuka buku, kamus serta sumber-sumber 

belajar lainnya, termasuk konsultasi dengan teman sendiri. 

Kendala-Kendala dalam Penyebaran Inovasi 

A. Jalur Penyebaran. 

Saluran-saluran penyebaran inovasi. 

1. Interpersonal. 

Penyebaran dengan cara interpersonal dilakukan dari orang ke orang. 

Artinya penyebaran seperti ini bisa efektif sangat tergantung pada derajat 

penguasaan inovasi dari komunikator dan tingkat kemampuan serta kesadaran 

dari komunikan tentang makna suatu pembaharuan. 

Penyebaran interpersonal akan menjadi kurang bermakna kalau komitmen 

penyebarannya dilandasi pada suatu kebiasaan, karena akan menjebak kita pada 

suatu kritik-kritik pendidikan yang tidak ada penyelesaiannya. 

2. Formal. 

Pembaharuan yang didasarkan pada lembaga. 

Pembaharuan seperti ini dalam kenyataan cukup banyak mengalami hambatan, 

lantaran pembaharuan tersebut secara formal sudah diterima, namun dalam 

operasionalisasinya sulit diwujudkan. 

Penyebabnya antara lain : 

a. Pembaharuan tersebut, datangnya dari atas. 

b. Kurang disiapkannya "the man" untuk melakukan pembaharuan. 

c. Kurang disiapkannya masyarakat dan anak didik menghadapi pembaharuan. 

d. Kemampuan pola manajemen yang kurang bisa mengakomodasi 

pembaharuan. 

Tetapi persiapan-persiapan tentang hal-hal tersebut di atas, amat membantu 

penyebaran secara formal. 



3. Massal. 

Penyebaran versi massal ini langsung dari pendukung ide pembaharuan, ke 

masyarakat luas. Cara ini efektif jika isi serta media yang digunakan cukup 

menopang dan dapat secara akomodatif, dalam penyalurannya terutama untuk 

masyarakat kita yang sangat heterogen. Kendala yang sering dihadapi adalah 

penyebaran pembaharuan yang tidak memperhitungkan aspek heteroginitas 

anggota masyarakat, termasuk perbedaan kepentingannya. 

B. Karaketeristik Inovasi. 

1. Kemanfaatan berkaitan dengan cepat atau lambatnya suatu ide baru diterima 

orang tergantung pada apakah orang melihat manfaat dari pembaharuan itu, 

apabila itu lebih baik dari yang ada sekarang. 

2. Inovasi kompatibel kalau serasi dengan nilai yang dianut, pengalaman 

sebelumnya, dan kebutuhan penerima inovasi. Suatu ide yang tidak kompatibel 

dengan nilai yang berlaku di masyarakat penerima, tidak secepat ide baru yang 

kompatibel. Karena bersama ide baru itu ikut terbawa nilai baru. 

Contoh inovasi yang tidak kompatibel, dan karena itu sulit diterima, adalah 

keinginan kita bahwa murid dapat berbeda pendapat dengan guru. 

3. Ide yang tidak kompleks ialah kalau ide itu mudah dipahami dan diterapkan. Ada 

ide baru yang lebih mudah diterima masyarakat, dan apa pula ide baru lain yang 

lebih sukar diterima, karena itu sangat sukar. 

Contoh. Sistem kredit semester di Indonesia sangat lambat diterima seperti, 

seharusnya sistem itu dilaksanakan, karena sistem tersebut membawa serta 

perubahan tata nilai kita yang sudah cukup kompleks. Karena itu sistem ini sukar 

berkembang di masyarakat Indonesia. 

4. Telah teruji mengacu pada keadaan bahwa inovasi mudah diterima kalau telah 

teruji keampuhannya pada basis terbatas. 

5. Inovasi yang terlibat berhasil, cepat diterima penerima. Makin mudah terlibat 

keberhasilan ide baru itu oleh penerima makin besar kemungkinan ide itu diterima 

orang. Keterlibatan hasil suatu ide baru mendorong diskusi dan mengundang 

keingintahuan banyak orang tentang segala sesuatu mengenai ide itu. 

C. Struktur Lembaga. 

Struktur lembaga dapat menghambat penyebaran inovasi. Contoh, pembagian 

SMU menjadi kelas pagi sore guru kelas, guru bidang studi, pengelola Depdiknas, 



Kadiknaskab dan sebagainya, dapat menghambat penyebaran inovasi. Pembagian 

unit-unit kerja yang merupakan sub sistem sosial, ternyata telah menimbulkan 

hambatan penyebaran inovasi, karena pada masing-masing sub unit itu tumbuh pola, 

norma, dan tradisi sendiri-sendiri. Adalah lumrah, persaingan antar unit-unit timbul 

karena perbuatan sumber, fasilitas dan persaingan pengaruh. Karena persaingan ini 

bisa mengganggu penyebaran inovasi, perlu dicarikan sistem yang dapat merubuhkan 

tembok pembatas unit-unit agar lalu lintas arus informasi tidak terhalang. Jalan lain 

yang mungkin ditempuh untuk menanggulangi masalah ini adalah rotasi pekerja antar 

unit dan membuka lebar jalur komunikasi vertikal dan horisontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




