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ABSTRAK 

Tyas, Septy Prasetyaning. 2018, Desain Pengembangan Inovasi Pendidikan 

dalam Peningkatan Daya Saing Sekolah: Studi Kasus di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 

Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dr. H. 

Muhammad Thoyib, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Desain Inovasi Pendidikan, Inisiasi, Implementasi, Kontinuasi 
 

Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 mewajibkan kepala sekolah untuk 

selalu melakukan inovasi yang berguna demi perkembangan lembaga pendidikan 

yang dipimpinnya. Berdasarkan pada laporan World Economic Forum tahun 

2015, inovasi pendidikan Indonesia menempati peringkat 30 dunia sedangkan 

inovasi pendidikan tinggi berada pada peringkat 60 dunia. Hal ini secara tidak 

langsung akan mempengaruhi daya saing sebuah Negara. Melihat kondisi di atas, 

terdapat lembaga pendidikan yang selalu aktif dalam melaksanakan inovasi, yaitu 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Diantara inovasi yang telah dilaksanakan 

adalah inovasi dalam sistem pembelajaran dengan sistem blok, inovasi produk 

dari hasil praktek siswa, kemitraan yang dijalin secara internasional, dan 

transformasi lembaga menjadi setingkat perguruan tinggi. Berdasarkan hal 

tersebut diharapkan inovasi yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dapat 

dijadikan sebagai problem solver atas permasalahan yang terjadi. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan proses inisiasi inovasi 

pendidikan dalam peningkatan daya saing sekolah di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo; (2) menerangkan proses implementasi inovasi pendidikan dalam 

peningkatan daya saing sekolah di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo; (3)  

menguraikan proses kontinuasi inovasi pendidikan dalam peningkatan daya saing 

sekolah di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian 

studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara 

mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi 

data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah (1) proses inisiasi inovasi pendidikan di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo melalui 3 tahap. (a) Tahap berpikir kreatif yang 

mencakup kegiatan menggali ide-ide kreatif, merefleksikan ide kreatif, dan 

mengevaluai ide kreatif. (b) Tahap menawarkan rancangan inovasi kepada kepala 

sekolah yang mencakup kegiatan menuangkan ide kreatif menjadi rancangan 

inovasi, menawarkan rancangan inovasi kepada kepala sekolah. (c) Tahap 

pengambilan keputusan inovasi yang mencakup kegiatan menerima rancangan 

inovasi, meninjau sisi manfaat dan potensialitas inovasi, serta sikap 

menyetujui/menolak rancangan inovasi. (2) Proses implementasi inovasi 

pendidikan terdiri 2 tahap. (a) Langkah awal implementasi inovasi yang 

mencakup kegiatan penetapan tim pelaksana inovasi yang berbasis kompetensi, 

penyusunan instrumen pendukung inovasi, dan pengaturan sumber daya manusia. 

(b) Tahap lanjutan implementasi inovasi yang mencakup melaksanakan inovasi di 

bawah pengawasan dan evaluasi. (3) Proses kontinuasi inovasi pendidikan adalah 

selalu berobsesi dan mengevaluasi inovasi yang telah dilakukan untuk mencapai 

perbaikan dan kesempurnaan.  
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ABSTRACT 

 
Tyas, Septy Prasetyaning. 2018, Design of Educational Innovation Development 

in Improving School Competitiveness: A Case Study at SMK Negeri 1 
Jenangan Ponorogo. Studies Program of Islamic Education 
Management, Postgraduate Program, State Islamic Institute of Ponorogo. 
Adviser Dr. H. Muhammad Thoyib, M.Pd. 

 
Key word: Design of Educational Innovation, initiation, implementation, 

continuation 
 

Permendiknas No. 13 of 2007 requires principals to always make 
innovations that are useful for the development of the educational institutions they 
lead. Based on the 2015 World Economic Forum report, Indonesia's educational 
innovations ranked 30th in the world while higher education innovations ranked 
60th in the world. This will indirectly affect the competitiveness of a country. 
Looking at the above conditions, there are educational institutions that are always 
active in carrying out innovations, namely the State Vocational High School 1 
Ponorogo Authority. Among the innovations that have been implemented are 
innovations in the learning system with a block system, product innovation from 
the results of student practice, partnerships that are intertwined internationally, 
and the transformation of institutions into a university level. Based on this, it is 
expected that innovations in SMK Negeri 1 Ponorogo can be used as a problem 
solver for the problems that occur. 

This study aims to: (1) explain the process of initiation of educational 
innovation in improving school competitiveness in SMK Negeri 1 Jenangan 
Ponorogo; (2) to explain the process of implementation of educational innovation 
in improving school competitiveness in SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo; (3) 
describes the process of continuation of educational innovation in improving 
school competitiveness in SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

This research used qualitative approach, with case study research type. Data 
collection in this study through in-depth interviews, observation, and 
documentation. The data analysis consisted of data reduction, data display, and 
conclusion drawing/verification. 

The results of this study are (1) the process of initiation of educational 
innovation in SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo through 3 stages. (a) Stage of 
creative thinking that includes activities to explore creative ideas, reflect creative 
ideas, and evaluate creative ideas. (b) Stage offers an innovative design to the 
principal that includes the activity of pouring creative ideas into an innovation 
design, offering innovative design to the principal. (c) Innovative decision-making 
stage that includes the activities of accepting innovation design, reviewing the 
benefits and potentialities of innovation, and the attitude of agreeing / rejecting 
innovation design. (2) The implementation process of education innovation 
consists of 2 stages. (a) The initial steps of innovation implementation that include 
the determination of innovative competence-based implementation team, the 
preparation of innovation support instruments, and human resource management. 
(b) Advanced stages of implementation of innovations that include implementing 
innovation under supervision and evaluation. (3) The continuous process of 
educational innovation is always obsessing and evaluating the innovations that 
have been made to achieve improvement and perfection. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menjadi sebuah lembaga pendidikan yang bermutu merupakan impian 

seluruh pemimpin pendidikan dalam hal ini kepala sekolah. Dengan 

bermutunya lembaga pendidikan akan memengaruhi tingkat daya saing sebuah 

lembaga pendidikan. Apalagi di era global sebagaimana dewasa ini, 

persaingan dalam dunia pendidikan sangatlah ketat. Persaingan ini ditandai 

dengan adanya tiga hal, yakni proses sosial, mencari keuntungan dan pusat 

perhatian umum. Proses sosial yaitu interaksi antar individu dan/atau antar 

kelompok dalam sebuah lembaga pendidikan, atau bahkan antar lembaga 

pendidikan. Pencarian keuntungan merupakan satu sisi di mana dalam 

pengelolaan lembaga pendidikan tidak ingin mengalami kerugian. Setidaknya 

antara apa yang dikeluarkan seimbang dengan apa yang diraih oleh lembaga 

pendidikan tersebut. Sedangkan pusat perhatian adalah kegiatan mencari 

simpati dari masyarakat, agar masyarakat berkeinginan untuk menyekolahkan 

anaknya di lembaga pendidikan tersebut.1 

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh lembaga pendidikan untuk 

dapat memenangkan persaingan sebagaimana di atas adalah dengan 

menjunjung tinggi penerapan inovasi. Sebagaimana penjelasan Michael E. 

Porter dalam Danang Sunyoto bahwa salah satu strategi potensial yang dapat 

diimplementasikan untuk memenangkan persaingan adalah dengan 

                                                           
1 Adri Efferi, “Dinamika Persaingan Antar Lembaga Pendidikan”, n.d., 97. 
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menerapkan inovasi.2 Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator 

Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Forum Masyarakat Literasi Sumatera 

Utara (FORMALSU) Erix Hutasoit, bahwa salah satu parameter yang 

digunakan untuk menilai kemajuan sekolah di abad 21 adalah inovasi yang 

dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan.3 Sehingga dari sini dapat 

diketahui bahwa kepala sekolah sebagai nahkoda lembaga pendidikan 

diharapkan mampu untuk menghadirkan inovasi di lembaga pendidikan yang 

dipimpinnya. Hal ini sejalan dengan penuturan Garti Sri Utami, Direktur 

Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan, pada 28 Agustus 2017 

yang lalu, bahwa kepala sekolah didorong dan difasilitasi untuk selalu 

melakukan terobosan dan inovasi dalam mengembangkan sekolahnya. Salah 

satu tindakan nyata yang dipersiapkan Kemendikbud untuk mendorong 

inovasi yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah dengan mereformasi peran 

kepala sekolah agar fokus dalam pengembangan sekolah, sehingga tidak 

dibebani dengan tugas mengajar.4   

Hal di atas sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 13 

tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Dalam Permendiknas 

ini kepala sekolah/madrasah diwajibkan dapat menciptakan inovasi yang 

berguna bagi pengembangan sekolahnya.5 Sehingga jika proses inovasi ini 

dikaitkan dengan tiga poin indikator persaingan sebagaimana pemaparan di 

                                                           
2 Danang Sunyoto, Keunggulan Bersaing (Yogyakarta: BukuSeru, 2015), 17. 
3 Anonim, “Inovasi Kunci Mengukur Kemajuan Sekolah”, Harian Andalas, 20 September 2017, 

https://harianandalas.com/medan-kita/inovasi-kunci-mengukur-kemajuan-sekolah, Diakses 1 

November 2017. 
4 Anonim, “Kepala dan Pengawas Agar Inovatif”, Kompas, 29 Agustus 2017, 

https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170829/281792809160298, diakses 1 

November 2017. 
5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang 

Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 

https://harianandalas.com/medan-kita/inovasi-kunci-mengukur-kemajuan-sekolah
https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170829/281792809160298
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atas, maka dengan adanya proses sosial antar warga sekolah dalam 

mewujudkan pengembangan sekolah berbasis inovasi ini diharapkan sekolah 

akan mendapatkan keuntungan baik materiel maupun nonmateriel serta 

memperoleh banyak animo masyarakat yang nantinya sangat bermanfaat pada 

proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Dengan adanya peraturan yang mengatur pengelolaan pendidikan 

semacam ini diharapkan laju pertumbuhan inovasi pendidikan bisa semakin 

membaik. Dikarenakan berdasarkan World Economic Forum,6 pada tahun 

2015 indeks inovasi Indonesia mencapai 4,6 atau peringkat 30 dunia, 

sedangkan indeks inovasi pendidikan tinggi adalah 4,0 atau peringkat 60 

dunia. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya bekerja secara inovatif, 

sehingga bisa meningkatkan peringkat indeks inovasi pendidikan tinggi 

Indonesia di peringkat 56 pada tahun 2020.7  

Di lain pihak menurut Kemenristek, lembaga pendidikan harus bisa 

meningkatkan daya saing bangsa melalui inovasi dan teknologi. Mengingat 

Indonesia menjadi pangsa besar industri global karena sumber daya 

manusianya yang tinggi.8  Sebagaimana dalam Laporan Indeks Daya Saing 

Global (Global Competitiveness Report) 2016-2017 yang dirilis World 

                                                           
6 World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia merupakan sebuah organisasi nonprofit 

yang didirikan di Jenewa dan terkenal dengan pertemuan tahunannya di Davos, Swiss yang mana 

selalu mempertemukan para pemimpin bisnis dunia, pemimpin politik seluruh dunia, 

cendekiawan dan wartawan terpilih untuk mendiskusikan masalah penting yang dihadapi dunia 

termasuk kesehatan dan lingkungan. Organisasi ini didirikan pada tahun 1971 oleh Klaus M. 

Schwab, seorang profesor bisnis di Swiss. Lihat Tim Wikipedia, “Forum Ekonomi Dunia”, 

Wikipedia, 26 Oktober 2017, https://id.wikipedia.org/wiki/Forum_Ekonomi_Dunia, diakses 

tanggal 28 Februari 2018. 
7 Esthi Maharani, “Menristekdikti Serukan Reformasi Pendidikan Tinggi”, Republika, 15 

November 2017, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/12/pendidikan/dunia-

kampus/16/05/02/o6j5fn335-menristekdikti-serukan-reformasi-pendidikan-tinggi, diakses pada 

11 Desember 2017. 
8 Dwi Murdaningsih, “Kampus Didorong Buat Konsorsium Inovasi”, 17 Mei 2017, 

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/17/05/26/oqjg6y368-kampus-

didorong-buat-konsorsium-inovasi, diakses 11 Desember 2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jenewa
https://id.wikipedia.org/wiki/Davos
https://id.wikipedia.org/wiki/Swiss
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaus_M._Schwab&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaus_M._Schwab&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Forum_Ekonomi_Dunia
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/12/pendidikan/dunia-kampus/16/05/02/o6j5fn335-menristekdikti-serukan-reformasi-pendidikan-tinggi
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/12/pendidikan/dunia-kampus/16/05/02/o6j5fn335-menristekdikti-serukan-reformasi-pendidikan-tinggi
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/17/05/26/oqjg6y368-kampus-didorong-buat-konsorsium-inovasi
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/17/05/26/oqjg6y368-kampus-didorong-buat-konsorsium-inovasi
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Economic Forum (WEF), dapat diketahui daya saing Indonesia dari 138 

negara, merosot dari peringkat ke-37 di tahun 2015 menjadi peringkat ke-41 

tahun 2016.9 

Berdasar pada dua survei di atas membuktikan bahwa pendidikan di 

Indonesia belum sesuai dengan harapan. Untuk itu perlu usaha keras dan kerja 

sama dari segenap pihak baik akademisi, praktisi serta pemerintah untuk 

mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Khususnya perlu adanya 

inovasi di berbagai komponen pendidikan, agar pendidikan di Indonesia 

mampu disejajarkan dengan negara-negara maju di dunia. Berdasarkan uraian 

di atas, maka hal ini menarik untuk dilakukan penelitian yang hasilnya sebagai 

jawaban atas permasalahan yang terjadi. Sehingga permasalahan pada sektor 

pendidikan ini tidak berkepanjangan dan berkembang menjadi efek domino 

pada sektor-sektor vital yang lain seperti ekonomi, sosial, budaya dan 

sebagainya. 

Dari penjajakan di lapangan telah ditemukan sekolah yang selalu 

menerapkan inovasi di berbagai komponen pendidikan, yaitu SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo menciptakan inovasi 

di berbagai lini pendidikan. Sekolah yang selalu menjunjung tinggi nilai 

inovasi ini selalu melakukan inovasi sebagai usaha untuk memperbaiki mutu 

pendidikan. Dilihat dari domain atau wilayah inovasinya, SMK Negeri 1 

Jenangan telah melakukan inovasi, di antaranya: (1) Pembelajaran dengan 

sistem blok; (2) Inovasi produk hasil praktik setiap kelompok keahlian 

misalnya saja mesin pencacah rumput, mesin pengaduk pakan ayam, mesin 

                                                           
9 Eko Supriyadi, “Merosotnya Daya Saing Indonesia jadi Warning untuk Pemerintah”, 04 Oktober 

2016, http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/10/04/oei6mo368-merosotnya-

daya-saing-indonesia-jadi-warning-untuk-pemerintah, diakses pada 28 Februari 2018. 

http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/10/04/oei6mo368-merosotnya-daya-saing-indonesia-jadi-warning-untuk-pemerintah
http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/10/04/oei6mo368-merosotnya-daya-saing-indonesia-jadi-warning-untuk-pemerintah
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pembuat kompos yang merupakan kerja sama dengan Dinas Lingkungan 

Hidup;10 (3) Inovasi dalam hal kemitraan dengan internasional dalam rangka 

meningkatkan kompetensi baik pendidik maupun peserta didik; (4) Inovasi 

lembaga yang telah bertransformasi tidak hanya untuk jenjang menengah atas 

tetapi juga untuk setingkat jenjang perguruan tinggi, yang mana SMK Negeri 

1 Jenangan telah menjalin kerja sama dengan PENS (Politeknik Elektronika 

Negeri Surabaya) dan melahirkan program D2.11 

Melihat kondisi di atas, maka diharapkan inovasi yang ada di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo dapat dijadikan sebagai problem solver atas 

permasalahan yang terjadi sebagaimana yang dipaparkan di atas. Berdasarkan 

alur pemikiran dan temuan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan mengambil judul Desain Pengembangan Inovasi Pendidikan dalam 

Peningkatan Daya Saing Sekolah (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo). 

 

B. Fokus dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka secara umum 

penelitian ini ingin mengungkap pelaksanaan dan tahapan inovasi yang 

dilakukan oleh pihak SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Mengingat luasnya 

masalah dan cakupan pembahasan, serta karena terbatasnya waktu dan dana, 

maka penelitian ini peneliti fokuskan dengan rumusan masalah sebagaimana 

berikut: 

                                                           
10 Rusdini, wawancara, Ponorogo, 09 Oktober 2017. 
11 Rochdi Historijanto, wawancara, Ponorogo, 09 Oktober 2017. 
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1. Bagaimana proses inisiasi inovasi pendidikan dalam peningkatan daya 

saing sekolah di SMKN 1 Jenangan Ponorogo? 

2. Bagaimana proses implementasi inovasi pendidikan dalam peningkatan 

daya saing sekolah di SMKN 1 Jenangan Ponorogo? 

3. Bagaimana proses kontinuasi inovasi pendidikan dalam peningkatan daya 

saing sekolah di SMKN 1 Jenangan Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, memahami, dan 

mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan proses inisiasi inovasi pendidikan dalam peningkatan 

daya saing sekolah di SMKN 1 Jenangan Ponorogo; 

2. Untuk menerangkan proses implementasi inovasi pendidikan dalam 

peningkatan daya saing sekolah di SMKN 1 Jenangan Ponorogo; 

3. Untuk menguraikan proses kontinuasi inovasi pendidikan dalam 

peningkatan daya saing sekolah di SMKN 1 Jenangan Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini secara teoretis untuk menemukan desain atau model 

pelaksanaan dari inovasi pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 
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2. Manfaat Praktis  

Beberapa manfaat praktis yang nantinya dapat diambil dari 

penelitian ini antara lain: 

a. Bagi kepala sekolah 

Bagi kepala sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, penelitian 

ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan inovasi pendidikan 

yang ada di sana, sekaligus untuk bahan pertimbangan dalam menyusun 

kebijakan yang terkait dengan inovasi sekolah. Dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi kepala sekolah lembaga pendidikan lain dalam 

melaksanakan inovasi. 

b. Bagi pendidik 

Bagi pendidik dan khususnya bagi kepala program studi keahlian 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, penelitian ini dapat digunakan untuk 

bahan gambaran dan pertimbangan dalam menciptakan ide kreatif yang 

kemudian diteruskan menjadi inovasi pendidikan. 

c. Bagi peserta didik 

Bagi peserta didik, penelitian dapat digunakan sebagai gambaran 

terkait dengan bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang nantinya dapat 

diterapkan oleh masing-masing peserta didik apabila telah lulus dari 

sekolah. 

d. Bagi sekolah 

Bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan untuk acuan dalam 

penciptaan inovasi pendidikan. 
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E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Penulisan tesis ini secara teknik dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu 

pertama bagian awal tesis, yang memuat beberapa halaman yang terletak 

sebelum halaman yang merupakan kumpulan bab. Kedua  bagian inti tesis, 

yang memuat enam bab, yang disusun sesuai dengan karakteristik pendekatan 

penelitian kualitatif. Ketiga bagian akhir tesis, bagian ini meliputi daftar 

pustaka dan daftar riwayat hidup peneliti yang diuraikan secara naratif. 

Hasil penelitian ini ditulis dalam enam bab, dan masing-masing bab 

dibahas ke dalam subbab, sedangkan susunan secara sistematisnya sebagai 

berikut: 

Bab satu,  Pendahuluan; terdiri dari lima sub bab, yaitu A. Latar 

Belakang. B. Fokus Penelitian. C. Tujuan Penelitian. D. Manfaat Penelitian. E. 

Sistematika Pembahasan. 

Bab dua,  Desain Pengembangan Inovasi Pendidikan; A. Telaah 

Hasil Penelitian Terdahulu; yang memaparkan penelitian-penelitian yang 

memiliki kesamaan topik dengan penelitian peneliti, untuk dicari distingsinya 

guna menentukan fokus penelitian yang akan dilakukan. B. Kajian Teoretik: di 

dalam kajian teoretik ini akan dibahas beberapa subbab yang meliputi: 1) 

Inovasi Pendidikan; makna inovasi, karakteristik inovasi, jenis-jenis inovasi. 

2) Tahapan inovasi; Inisiasi, implementasi, dan kontinuasi. 

Bab tiga, Metode penelitian; dalam bab ini akan dipaparkan: pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 
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data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan, dan tahapan penelitian. 

Bab empat, SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dan Desain 

Pengembangan Inovasi Pendidikan; A. Paparan Data Umum, di dalam paparan 

data umum ini akan membahas: pertama, Sejarah Berdirinya SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo; kedua, Letak Geografis SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo; ketiga, Visi, Misi dan Tujuan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo; 

keempat, Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo; kelima, 

Keadaan Pendidik dan Peserta didik SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo; 

keenam, Kurikulum dan Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

B. Paparan Data Khusus, di dalam data khusus ini akan dipaparkan terkait 

dengan: pertama, Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap inisiasi 

inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo; kedua, Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pada tahap implementasi inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo; ketiga, Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap kontinuasi 

inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. C. Temuan Penelitian; dalam 

temuan penelitian ini peneliti menampilkan proposisi-proposisi yang terkait 

dengan: pertama, Proses inisiasi inovasi yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo; kedua, Proses implementasi inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo; ketiga, Proses kontinuasi inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo. 

Bab lima, Desain Pengembangan Inovasi Pendidikan di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo; dalam analisis ini peneliti akan mengupas fenomena di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dengan menggunakan teori yang sudah 
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peneliti siapkan sebelumnya. Pada bab ini yang akan dibahas yaitu: A. Proses 

Inisiasi Inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo; B. Proses Implementasi 

Inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo; C. Proses Kontinuasi Inovasi di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

Bab enam, Penutup; pada bab ini akan ditarik benang merah pada setiap 

pembahasan (analisis) berdasar pada fokus masalah yang ada pada bab lima. 

Selanjutnya jika ada kekurangan-kekurangan berdasarkan praktik alur 

kegiatan inovasi pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, 

maka peneliti akan memberikan saran berdasarkan teori yang dikemukakan 

oleh para pakar, data-data yang ada dan kesimpulan yang diperoleh. Sehingga 

bab ini berisi: A. Kesimpulan. B. Saran. 

 



 

 
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

F. Latar Belakang Masalah 

Menjadi sebuah lembaga pendidikan yang bermutu merupakan impian 

seluruh pemimpin pendidikan dalam hal ini kepala sekolah. Dengan 

bermutunya lembaga pendidikan akan memengaruhi tingkat daya saing sebuah 

lembaga pendidikan. Apalagi di era global sebagaimana dewasa ini, 

persaingan dalam dunia pendidikan sangatlah ketat. Persaingan ini ditandai 

dengan adanya tiga hal, yakni proses sosial, mencari keuntungan dan pusat 

perhatian umum. Proses sosial yaitu interaksi antar individu dan/atau antar 

kelompok dalam sebuah lembaga pendidikan, atau bahkan antar lembaga 

pendidikan. Pencarian keuntungan merupakan satu sisi di mana dalam 

pengelolaan lembaga pendidikan tidak ingin mengalami kerugian. Setidaknya 

antara apa yang dikeluarkan seimbang dengan apa yang diraih oleh lembaga 

pendidikan tersebut. Sedangkan pusat perhatian adalah kegiatan mencari 

simpati dari masyarakat, agar masyarakat berkeinginan untuk menyekolahkan 

anaknya di lembaga pendidikan tersebut.12 

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh lembaga pendidikan untuk 

dapat memenangkan persaingan sebagaimana di atas adalah dengan 

menjunjung tinggi penerapan inovasi. Sebagaimana penjelasan Michael E. 

Porter dalam Danang Sunyoto bahwa salah satu strategi potensial yang dapat 

diimplementasikan untuk memenangkan persaingan adalah dengan 

                                                           
12 Adri Efferi, “Dinamika Persaingan Antar Lembaga Pendidikan”, n.d., 97. 
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menerapkan inovasi.13 Hal senada juga diungkapkan oleh Koordinator 

Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Forum Masyarakat Literasi Sumatera 

Utara (FORMALSU) Erix Hutasoit, bahwa salah satu parameter yang 

digunakan untuk menilai kemajuan sekolah di abad 21 adalah inovasi yang 

dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan.14 Sehingga dari sini dapat 

diketahui bahwa kepala sekolah sebagai nahkoda lembaga pendidikan 

diharapkan mampu untuk menghadirkan inovasi di lembaga pendidikan yang 

dipimpinnya. Hal ini sejalan dengan penuturan Garti Sri Utami, Direktur 

Pembinaan Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan, pada 28 Agustus 2017 

yang lalu, bahwa kepala sekolah didorong dan difasilitasi untuk selalu 

melakukan terobosan dan inovasi dalam mengembangkan sekolahnya. Salah 

satu tindakan nyata yang dipersiapkan Kemendikbud untuk mendorong 

inovasi yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah dengan mereformasi peran 

kepala sekolah agar fokus dalam pengembangan sekolah, sehingga tidak 

dibebani dengan tugas mengajar.15   

Hal di atas sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 13 

tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Dalam Permendiknas 

ini kepala sekolah/madrasah diwajibkan dapat menciptakan inovasi yang 

berguna bagi pengembangan sekolahnya.16 Sehingga jika proses inovasi ini 

dikaitkan dengan tiga poin indikator persaingan sebagaimana pemaparan di 

                                                           
13 Danang Sunyoto, Keunggulan Bersaing (Yogyakarta: BukuSeru, 2015), 17. 
14 Anonim, “Inovasi Kunci Mengukur Kemajuan Sekolah”, Harian Andalas, 20 September 2017, 

https://harianandalas.com/medan-kita/inovasi-kunci-mengukur-kemajuan-sekolah, Diakses 1 

November 2017. 
15 Anonim, “Kepala dan Pengawas Agar Inovatif”, Kompas, 29 Agustus 2017, 

https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170829/281792809160298, diakses 1 

November 2017. 
16 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang 

Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 

https://harianandalas.com/medan-kita/inovasi-kunci-mengukur-kemajuan-sekolah
https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20170829/281792809160298


3 

 

atas, maka dengan adanya proses sosial antar warga sekolah dalam 

mewujudkan pengembangan sekolah berbasis inovasi ini diharapkan sekolah 

akan mendapatkan keuntungan baik materiel maupun nonmateriel serta 

memperoleh banyak animo masyarakat yang nantinya sangat bermanfaat pada 

proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Dengan adanya peraturan yang mengatur pengelolaan pendidikan 

semacam ini diharapkan laju pertumbuhan inovasi pendidikan bisa semakin 

membaik. Dikarenakan berdasarkan World Economic Forum,17 pada tahun 

2015 indeks inovasi Indonesia mencapai 4,6 atau peringkat 30 dunia, 

sedangkan indeks inovasi pendidikan tinggi adalah 4,0 atau peringkat 60 

dunia. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya bekerja secara inovatif, 

sehingga bisa meningkatkan peringkat indeks inovasi pendidikan tinggi 

Indonesia di peringkat 56 pada tahun 2020.18  

Di lain pihak menurut Kemenristek, lembaga pendidikan harus bisa 

meningkatkan daya saing bangsa melalui inovasi dan teknologi. Mengingat 

Indonesia menjadi pangsa besar industri global karena sumber daya 

manusianya yang tinggi.19  Sebagaimana dalam Laporan Indeks Daya Saing 

Global (Global Competitiveness Report) 2016-2017 yang dirilis World 

                                                           
17 World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia merupakan sebuah organisasi nonprofit 

yang didirikan di Jenewa dan terkenal dengan pertemuan tahunannya di Davos, Swiss yang mana 

selalu mempertemukan para pemimpin bisnis dunia, pemimpin politik seluruh dunia, 

cendekiawan dan wartawan terpilih untuk mendiskusikan masalah penting yang dihadapi dunia 

termasuk kesehatan dan lingkungan. Organisasi ini didirikan pada tahun 1971 oleh Klaus M. 

Schwab, seorang profesor bisnis di Swiss. Lihat Tim Wikipedia, “Forum Ekonomi Dunia”, 

Wikipedia, 26 Oktober 2017, https://id.wikipedia.org/wiki/Forum_Ekonomi_Dunia, diakses 

tanggal 28 Februari 2018. 
18 Esthi Maharani, “Menristekdikti Serukan Reformasi Pendidikan Tinggi”, Republika, 15 

November 2017, http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/12/pendidikan/dunia-

kampus/16/05/02/o6j5fn335-menristekdikti-serukan-reformasi-pendidikan-tinggi, diakses pada 

11 Desember 2017. 
19 Dwi Murdaningsih, “Kampus Didorong Buat Konsorsium Inovasi”, 17 Mei 2017, 

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/17/05/26/oqjg6y368-kampus-

didorong-buat-konsorsium-inovasi, diakses 11 Desember 2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jenewa
https://id.wikipedia.org/wiki/Davos
https://id.wikipedia.org/wiki/Swiss
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaus_M._Schwab&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaus_M._Schwab&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Forum_Ekonomi_Dunia
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/12/pendidikan/dunia-kampus/16/05/02/o6j5fn335-menristekdikti-serukan-reformasi-pendidikan-tinggi
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/12/pendidikan/dunia-kampus/16/05/02/o6j5fn335-menristekdikti-serukan-reformasi-pendidikan-tinggi
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/17/05/26/oqjg6y368-kampus-didorong-buat-konsorsium-inovasi
http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/17/05/26/oqjg6y368-kampus-didorong-buat-konsorsium-inovasi
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Economic Forum (WEF), dapat diketahui daya saing Indonesia dari 138 

negara, merosot dari peringkat ke-37 di tahun 2015 menjadi peringkat ke-41 

tahun 2016.20 

Berdasar pada dua survei di atas membuktikan bahwa pendidikan di 

Indonesia belum sesuai dengan harapan. Untuk itu perlu usaha keras dan kerja 

sama dari segenap pihak baik akademisi, praktisi serta pemerintah untuk 

mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Khususnya perlu adanya 

inovasi di berbagai komponen pendidikan, agar pendidikan di Indonesia 

mampu disejajarkan dengan negara-negara maju di dunia. Berdasarkan uraian 

di atas, maka hal ini menarik untuk dilakukan penelitian yang hasilnya sebagai 

jawaban atas permasalahan yang terjadi. Sehingga permasalahan pada sektor 

pendidikan ini tidak berkepanjangan dan berkembang menjadi efek domino 

pada sektor-sektor vital yang lain seperti ekonomi, sosial, budaya dan 

sebagainya. 

Dari penjajakan di lapangan telah ditemukan sekolah yang selalu 

menerapkan inovasi di berbagai komponen pendidikan, yaitu SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo menciptakan inovasi 

di berbagai lini pendidikan. Sekolah yang selalu menjunjung tinggi nilai 

inovasi ini selalu melakukan inovasi sebagai usaha untuk memperbaiki mutu 

pendidikan. Dilihat dari domain atau wilayah inovasinya, SMK Negeri 1 

Jenangan telah melakukan inovasi, di antaranya: (1) Pembelajaran dengan 

sistem blok; (2) Inovasi produk hasil praktik setiap kelompok keahlian 

                                                           
20 Eko Supriyadi, “Merosotnya Daya Saing Indonesia jadi Warning untuk Pemerintah”, 04 

Oktober 2016, http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/10/04/oei6mo368-

merosotnya-daya-saing-indonesia-jadi-warning-untuk-pemerintah, diakses pada 28 Februari 

2018. 

http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/10/04/oei6mo368-merosotnya-daya-saing-indonesia-jadi-warning-untuk-pemerintah
http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/10/04/oei6mo368-merosotnya-daya-saing-indonesia-jadi-warning-untuk-pemerintah
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misalnya saja mesin pencacah rumput, mesin pengaduk pakan ayam, mesin 

pembuat kompos yang merupakan kerja sama dengan Dinas Lingkungan 

Hidup;21 (3) Inovasi dalam hal kemitraan dengan internasional dalam rangka 

meningkatkan kompetensi baik pendidik maupun peserta didik; (4) Inovasi 

lembaga yang telah bertransformasi tidak hanya untuk jenjang menengah atas 

tetapi juga untuk setingkat jenjang perguruan tinggi, yang mana SMK Negeri 

1 Jenangan telah menjalin kerja sama dengan PENS (Politeknik Elektronika 

Negeri Surabaya) dan melahirkan program D2.22 

Melihat kondisi di atas, maka diharapkan inovasi yang ada di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo dapat dijadikan sebagai problem solver atas 

permasalahan yang terjadi sebagaimana yang dipaparkan di atas. Berdasarkan 

alur pemikiran dan temuan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan mengambil judul Desain Pengembangan Inovasi Pendidikan dalam 

Peningkatan Daya Saing Sekolah (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo). 

 

G. Fokus dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas, maka secara umum 

penelitian ini ingin mengungkap pelaksanaan dan tahapan inovasi yang 

dilakukan oleh pihak SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Mengingat luasnya 

masalah dan cakupan pembahasan, serta karena terbatasnya waktu dan dana, 

maka penelitian ini peneliti fokuskan dengan rumusan masalah sebagaimana 

berikut: 

                                                           
21 Rusdini, wawancara, Ponorogo, 09 Oktober 2017. 
22 Rochdi Historijanto, wawancara, Ponorogo, 09 Oktober 2017. 
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4. Bagaimana proses inisiasi inovasi pendidikan dalam peningkatan daya 

saing sekolah di SMKN 1 Jenangan Ponorogo? 

5. Bagaimana proses implementasi inovasi pendidikan dalam peningkatan 

daya saing sekolah di SMKN 1 Jenangan Ponorogo? 

6. Bagaimana proses kontinuasi inovasi pendidikan dalam peningkatan daya 

saing sekolah di SMKN 1 Jenangan Ponorogo? 

 

H. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, memahami, dan 

mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut: 

4. Untuk menjelaskan proses inisiasi inovasi pendidikan dalam peningkatan 

daya saing sekolah di SMKN 1 Jenangan Ponorogo; 

5. Untuk menerangkan proses implementasi inovasi pendidikan dalam 

peningkatan daya saing sekolah di SMKN 1 Jenangan Ponorogo; 

6. Untuk menguraikan proses kontinuasi inovasi pendidikan dalam 

peningkatan daya saing sekolah di SMKN 1 Jenangan Ponorogo. 

 

I. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

3. Manfaat Teoretis  

Penelitian ini secara teoretis untuk menemukan desain atau model 

pelaksanaan dari inovasi pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 
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4. Manfaat Praktis  

Beberapa manfaat praktis yang nantinya dapat diambil dari 

penelitian ini antara lain: 

a. Bagi kepala sekolah 

Bagi kepala sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, penelitian 

ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan inovasi pendidikan 

yang ada di sana, sekaligus untuk bahan pertimbangan dalam menyusun 

kebijakan yang terkait dengan inovasi sekolah. Dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi kepala sekolah lembaga pendidikan lain dalam 

melaksanakan inovasi. 

b. Bagi pendidik 

Bagi pendidik dan khususnya bagi kepala program studi keahlian 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, penelitian ini dapat digunakan untuk 

bahan gambaran dan pertimbangan dalam menciptakan ide kreatif yang 

kemudian diteruskan menjadi inovasi pendidikan. 

c. Bagi peserta didik 

Bagi peserta didik, penelitian dapat digunakan sebagai gambaran 

terkait dengan bentuk-bentuk inovasi pendidikan yang nantinya dapat 

diterapkan oleh masing-masing peserta didik apabila telah lulus dari 

sekolah. 

d. Bagi sekolah 

Bagi sekolah, penelitian ini dapat digunakan untuk acuan dalam 

penciptaan inovasi pendidikan. 
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J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Penulisan tesis ini secara teknik dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu 

pertama bagian awal tesis, yang memuat beberapa halaman yang terletak 

sebelum halaman yang merupakan kumpulan bab. Kedua  bagian inti tesis, 

yang memuat enam bab, yang disusun sesuai dengan karakteristik pendekatan 

penelitian kualitatif. Ketiga bagian akhir tesis, bagian ini meliputi daftar 

pustaka dan daftar riwayat hidup peneliti yang diuraikan secara naratif. 

Hasil penelitian ini ditulis dalam enam bab, dan masing-masing bab 

dibahas ke dalam subbab, sedangkan susunan secara sistematisnya sebagai 

berikut: 

Bab satu,  Pendahuluan; terdiri dari lima sub bab, yaitu A. Latar 

Belakang. B. Fokus Penelitian. C. Tujuan Penelitian. D. Manfaat Penelitian. E. 

Sistematika Pembahasan. 

Bab dua,  Desain Pengembangan Inovasi Pendidikan; A. Telaah 

Hasil Penelitian Terdahulu; yang memaparkan penelitian-penelitian yang 

memiliki kesamaan topik dengan penelitian peneliti, untuk dicari distingsinya 

guna menentukan fokus penelitian yang akan dilakukan. B. Kajian Teoretik: di 

dalam kajian teoretik ini akan dibahas beberapa subbab yang meliputi: 1) 

Inovasi Pendidikan; makna inovasi, karakteristik inovasi, jenis-jenis inovasi. 

2) Tahapan inovasi; Inisiasi, implementasi, dan kontinuasi. 

Bab tiga, Metode penelitian; dalam bab ini akan dipaparkan: pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 
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data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan, dan tahapan penelitian. 

Bab empat, SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dan Desain 

Pengembangan Inovasi Pendidikan; A. Paparan Data Umum, di dalam paparan 

data umum ini akan membahas: pertama, Sejarah Berdirinya SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo; kedua, Letak Geografis SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo; ketiga, Visi, Misi dan Tujuan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo; 

keempat, Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo; kelima, 

Keadaan Pendidik dan Peserta didik SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo; 

keenam, Kurikulum dan Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

B. Paparan Data Khusus, di dalam data khusus ini akan dipaparkan terkait 

dengan: pertama, Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap inisiasi 

inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo; kedua, Kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pada tahap implementasi inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo; ketiga, Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap kontinuasi 

inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. C. Temuan Penelitian; dalam 

temuan penelitian ini peneliti menampilkan proposisi-proposisi yang terkait 

dengan: pertama, Proses inisiasi inovasi yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo; kedua, Proses implementasi inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo; ketiga, Proses kontinuasi inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo. 

Bab lima, Desain Pengembangan Inovasi Pendidikan di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo; dalam analisis ini peneliti akan mengupas fenomena di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dengan menggunakan teori yang sudah 
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peneliti siapkan sebelumnya. Pada bab ini yang akan dibahas yaitu: A. Proses 

Inisiasi Inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo; B. Proses Implementasi 

Inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo; C. Proses Kontinuasi Inovasi di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

Bab enam, Penutup; pada bab ini akan ditarik benang merah pada setiap 

pembahasan (analisis) berdasar pada fokus masalah yang ada pada bab lima. 

Selanjutnya jika ada kekurangan-kekurangan berdasarkan praktik alur 

kegiatan inovasi pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, 

maka peneliti akan memberikan saran berdasarkan teori yang dikemukakan 

oleh para pakar, data-data yang ada dan kesimpulan yang diperoleh. Sehingga 

bab ini berisi: A. Kesimpulan. B. Saran. 



 

 
1 

BAB II 

DESAIN PENGEMBANGAN INOVASI PENDIDIKAN 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sesuai dengan sifatnya yang terus berkembang, tema inovasi merupakan 

salah satu tema yang menarik untuk diteliti. Sehingga telah ada beberapa 

penelitian yang mengupas terkait inovasi ini, khususnya dalam inovasi 

pendidikan. Inovasi dalam dunia pendidikan telah dilaksanakan dalam rangka 

pengembangan mutu maupun daya saing sekolah. Inovasi yang dilakukan 

pada dasarnya memiliki dua manfaat besar, yaitu pertama, untuk peningkatan 

mutu (kompetensi) pendidik maupun peserta didik. Kedua, membantu 

mendorong pelaksanaan inovasi yang ada di sekolah yang bersangkutan. Baik 

inovasi yang kaitannya dengan komponen pendidikan maupun inovasi yang 

kaitannya dengan sebuah produk di dalam program studi keahlian bagi mereka 

yang sekolah di kejuruan.  

Penelitian yang berkaitan dengan inovasi telah dilakukan sebelumnya, 

sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Dani Darmawan, 2013, Program 

Studi Administrasi Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan 

judul tesis Implementasi Manajemen Inovasi Pendidikan Nonformal. Dengan 

hasil penelitian sebagai berikut: Manajemen Inovasi Pendidikan Nonformal di 

PP-PAUDNI Regional Bandung secara umum manajemen menggunakan 

Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 terakhir tersertifikasi pada 

tahun 2012. Dengan menggunakan indikator pendidikan yang terasimilasi 

dalam implementasi fungsi-fungsi manajemen sebagai konstruksi dalam 

11 
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pengembangan program PNF masih perlu adanya penguatan, sehingga esensi 

dari pengembangan model itu sendiri terbangun dengan adanya budaya 

organisasi yang inovatif.23 Penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Dani 

Darmawan ini memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian ini. 

Persamaannya terletak pada pembahasan inovasi. Adapun perbedaannya, 

penelitian sebelumnya difokuskan pada manajemen inovasi sedangkan 

penelitian ini difokuskan pada alur pengembangan inovasi pendidikan. 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Julvita Imroini Ifaqoh, 2016, 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta, dengan judul tesis Inovasi Kreativitas dalam Manajemen Kepala 

Sekolah sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah 

Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Karanganyar. Hasil dari penelitian ini 

adalah (1) inovasi kreativitas dalam manajemen kepala sekolah sebagai 

sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di MIM Karanganyar dilakukan 

sesuai dengan tupoksi kepala sekolah dan kompetensi kepala sekolah. (2) 

Hambatan melakukan inovasi kreativitas dalam manajemen kepala sekolah 

sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan berupa masalah intern dan 

ekstern. Masalah intern seperti tidak semua pendidik paham mengenai IT 

(Informasi Teknologi) dan kurangnya SDM dalam pegawai tata usaha dan 

karyawan baik secara kualitas maupun kuantitas. Masalah ekstern seperti 

terbatasnya lahan sekolah untuk membangun sarana dan prasarana yang baru. 

(3) Solusi terhadap hambatan melakukan inovasi kreativitas dalam manajemen 

kepala sekolah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan yaitu 

                                                           
23 Dani Darmawan, “Implementasi Manajemen Inovasi Pendidikan Nonformal”, (Tesis, 

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2013), iii. 
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pengembangan karier pendidik, penambahan karyawan dengan recruitment 

yang sesuai dengan kualifikasi serta pemanfaatan lahan yang efektif dan 

efisien.24 Penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Julvita Imroini Ifaqoh 

ini memiliki persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian ini. 

Persamaannya terletak pada pembahasan inovasi. Adapun perbedaannya, 

penelitian sebelumnya difokuskan pada inovasi kreativitas dalam manajemen 

kepala sekolah, sedangkan penelitian ini difokuskan pada alur pengembangan 

inovasi pendidikan. 

 

B. Kajian Teoretik 

5. Inovasi Pendidikan 

a. Makna Inovasi Pendidikan 

Inovasi merupakan pusat dari kegiatan usaha yang ingin 

meluncurkan unit usaha baru dan membarui usaha strategik unit 

usaha.25 Inovasi adalah kreasi dan implementasi baru dari proses, 

produk dan pelayanan serta metode penyampaian yang dapat dilihat 

sebagai hasil perbaikan yang signifikan dalam hal penghasilan, 

efisiensi, keefektifan atau mutu di sebuah pasar.26 Meminjam 

pengertian dari Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OECD) inovasi adalah perubahan yang diperkenalkan 

dengan tujuan memperbaiki operasi sebuah sistem, kinerjanya, 

                                                           
24 Julvita Imroini Ifaqoh, “Inovasi Kreativitas dalam Manajemen Kepala Sekolah sebagai Upaya 

Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Karanganyar” 

(Tesis, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2016), ii. 
25 Steven W. Floyd, et. al., Innovating Strategy Process (USA: Blacwell Publishing, 2005), 3. 
26 Terrence E. Brown dan Jan Ulijn, Innovation, Entrepreneurship and Culture: The Interaction 

between Technology, Progress and Economic Growth (UK: Edward Elgar, 2004), 2. 
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kepuasan stakehoolders, dalam waktu yang bersamaan. Sehingga 

inovasi memiliki karakteristik di antaranya, pertama, inovasi adalah 

produk, proses atau prosedur yang dapat disentuh dalam sebuah 

organisasi atau lintas organisasi. Kedua, inovasi harus merupakan 

sesuatu yang baru yang diperkenalkan dalam lingkup organisasi 

tertentu. Ketiga, inovasi bukanlah perubahan yang rutin. Keempat, 

inovasi harus menghasilkan keuntungan yang dapat diukur. Kelima, 

inovasi haruslah menimbulkan akibat di masyarakat.27 

Benedict C. Doepfer merumuskan yang dimaksud dengan 

inovasi adalah pengenalan proses atau produk baru ke sebuah pasar.28 

Menurut Barnett inovasi adalah berbagai pemikiran, kelakuan, atau 

sesuatu yang baru karena secara mutu berbeda dari yang telah ada 

sebelumnya.29 Moore/Tushman mengatakan secara umum inovasi 

dapat dilihat sebagai sintesis kebutuhan pasar dengan maksud untuk 

mencapai dan memproduksi sebuah produk untuk memenuhi 

kebutuhan.30 Menurut Rickards inovasi adalah proses menjalankan ide 

baru ke dalam praktik produksi.31 

Dari penjelasan para ahli di atas dapat dipahami bahwa inovasi 

merupakan sesuatu yang baru baik berupa produk, pemikiran, perilaku, 

                                                           
27 Centre for Educational Research and Innovation, Beyond Textbooks: Digital Learning 

Resources as Systemic Innovation in The Nordic countries (Perancis: OECD Publishing, 2009), 

40-41. 
28 Benedict C. Doepfer, Co-Innovation Competence: A Strategic Approach to Entrepreneur in 

Regional Innovation Structtures (Jerman: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013), 21. 
29 H.G. Barnett, Innovation - The Basis of Cultural Change (New York: McGraw-Hill, 1953), 7. 
30 Doepfer, Co-Innovation Competence: A Strategic Approach to Entrepreneur in Regional 

Innovation Structtures, 22. 
31 T. Rickards, Stimulating Innovation: A system approach (London: Pinter, 1985), 10. 
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maupun proses yang mana di dalamnya mengandung ide kreatif dan 

dapat mengakibatkan suatu perubahan yang lebih baik. 

Sedangkan inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang 

pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. 

Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang 

dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau 

sekelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil invention 

(penemuan baru) atau discovery (baru ditemukan orang), yang 

digunakan untuk mencapai tujuan atau untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi.32 

Adalah inovator, orang yang melakukan inovasi. Agar seorang 

kepala sekolah dapat menjadi inovator yang baik, maka seorang kepala 

sekolah harus dapat melakukan hal-hal berikut ini, di antaranya:33 

1) Keluar dari kawasan yang membuat nyaman (comfort zone); 

2) Berpikir dengan cara yang sudah terbiasa ada/dilakukan; 

3) Bergerak lebih cepat dibanding orang lain (pesaing) agar tidak 

didahului orang lain; 

4) Mendengarkan ide stakeholders sekolah; 

5) Bertanya kepada warga sekolah dan stakeholders apa yang perlu 

diubah di sekolah ini secara berkala; 

6) Mendorong diri sendiri dan orang lain untuk cepat bergerak tetapi 

selamat; 

7) Berharap untuk menang, dan memiliki kesehatan dan kekuatan; 

                                                           
32 A. Rusdiana, Konsep Inovasi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 46. 
33 Direktorat Tenaga Kependidikan, Kewirausahaan, 24. 
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8) Rekreasi secukupnya untuk mendapatkan ide-ide baru. 

 

b. Karakteristik inovasi 

Dalam mengadopsi inovasi atau mengembangkan ide kreatif 

sangat penting untuk mempertimbangkan karakteristik yang dimiliki 

oleh inovasi. Hal ini bertujuan agar suatu inovasi dapat memberikan 

keyakinan dan keberhasilan. Adapun karakteristik inovasi yang 

diungkapkan oleh Rogers dalam Suharsaputra terbagi menjadi 5 

(lima), yaitu:34 

a) Relative Advantage (keuntungan relatif), yaitu sejauh mana inovasi 

dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan 

atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai 

ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial (gengsi), 

kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang 

sangat penting. Makin menguntungkan bagi penerima makin cepat 

tersebarnya inovasi; 

b) Compatibility (kompatibel) ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan 

nilai (values), pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. 

Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini 

oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai 

dengan norma yang ada; 

c) Complexity (kompleksitas) ialah tingkat kesukaran untuk 

memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi 

                                                           
34 Uhar Suharsaputra, Kepemimpinan Inovasi Pendidikan: Mengembangkan Spirit 

Entrepreneurship Menuju Learning School (Bandung: Refika Aditama, 2016), 246-248. 
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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; 

d) Trialability (trialabilitas) atau kemampuan untuk diuji cobakan 

adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba batas tertentu. 

Suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam setting 

sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat 

dengan cepat diadopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan 

keunggulannya; 

e) Observability (dapat diamati) ialah derajat di mana hasil suatu 

inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang 

melihat suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau 

sekelompok orang tersebut mengadopsi. Semakin besar 

keunggulan relatif, kesesuaian, kemampuan untuk diujicobakan, 

dan kemampuan untuk diamati serta semakin kecil kerumitannya 

semakin cepat diadopsi. 

c. Jenis-jenis inovasi 

Schumpeter dalam Jati Sengupta membedakan tipe atau jenis 

dari inovasi adalah sebagai berikut:35 

1) Inovasi produk, di mana jenis baru dari produk atau jasa 

ditambahkan ke daftar barang yang memerlukan perubahan dalam 

rutinitas produksi. Sebuah jenis baru dari produk atau jasa yang 

                                                           
35 Jati Sengupta, Theory of Innovation:a New Paradigm of Growth (Switzerland: Springer 

International Publishing, 2014), 4, 64. Lihat juga Robin Lowe dan Sue Marriott, Enterprise 

Entrepreneurship and Innovation: Concepts, Contexts and Commercialization (Netherland: 

Elsevier, 2006), 70. 
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ditambahkan ke sistem yang ada membutuhkan rutinitas produksi 

baru dan juga perubahan dalam jaringan konsumsi; 

2) Inovasi proses yang memerlukan perubahan dalam fungsi produksi 

atau rutinitas produksi. Sebuah teknologi baru untuk produk yang 

sudah ada, yang membutuhkan perubahan kualitas input dan 

output; 

3) Inovasi organisasi, yang melibatkan perubahan dalam rutinitas 

manajerial biasanya mengarah ke perubahan struktur pasar. 

Perubahan bidang dan skala ekonomi terlibat dalam organisasi 

bisnis dan strategi untuk struktur pasar yang baru; 

4) Inovasi pasar, di mana produk diperkenalkan ke pasar baru seperti 

menjual ke luar negeri. Perubahan struktur pasar yang melibatkan 

globalisasi perdagangan, misalnya, varian iPhone diperkenalkan 

oleh Apple; 

5) Inovasi input, yang melibatkan bahan baku baru, misalnya, sumber 

energi baru atau jenis baru dari penggunaan input yang sudah 

tersedia. Sebuah bahan baku baru atau menengah baik baru 

diperkenalkan ke dalam sistem ekonomi, misalnya, pengembangan 

perangkat lunak. Hal ini mungkin sering melibatkan pembukaan 

sumber baru pasokan. 

Menurut House dalam Uhar Suharsaputra berdasarkan 

penginovasi (innovator) dalam hal ini adalah praktisi dalam 
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pendidikan dan akibat langsung yang ditimbulkan dari inovasi, maka 

inovasi dibagi menjadi dua, yaitu:36 

a) Household innovation, inovasi yang dilakukan oleh teacher 

(pendidik) yang bersifat individu, dan biasanya tersebar dari 

individu ke individu; 

b) Entrepreneurial innovation, inovasi yang dilakukan oleh 

administrator (kepala sekolah/principal atau pengawas/ 

superintendent) yang mempunyai akibat langsung bagi orang lain 

di sekitar adopternya. 

Menurut Kuratko dalam Ating Tedjasutisna yang dikutip 

Barnawi, berdasarkan cara menginovasinya ada empat jenis inovasi, 

yaitu invensi (penemuan), ekstensi (pengembangan), duplikasi 

(penggandaan), sintesis (perpaduan).37 

 

6. Desain Pengembangan Inovasi 

Menurut Fullan fase atau tahapan dalam desain pengembangan 

inovasi ada tiga tahapan dengan variasi nama yang berbeda. Tahapan 

tersebut meliputi: tahapan pertama yaitu inisiasi, mobilisasi, atau adopsi, 

yang di dalamnya terdapat proses yang mengarah kepada pengambilan 

keputusan untuk mengadopsi sebuah proses perubahan. Tahapan kedua, 

implementasi atau penggunaan awal, yang di dalamnya termasuk cara 

menuangkan ide kreatif kepada praktik. Tahapan ketiga, kontinuasi, 

                                                           
36 Suharsaputra, Kepemimpinan Inovasi Pendidikan: Mengembangkan Spirit Entrepreneurship 

Menuju Learning School, 305. 
37 Barnawi dan Mohammad Arifin, School Preneurship: Membangkitkan Jiwa & Sikap 

Kewirausahaan Siswa (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2012), 43. 
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inkorporasi, rutinisasi, atau institusionalisasi, tahap ini mengarah kepada 

apakah proses inovasi ini berlanjut menjadi sebuah kesatuan sistem atau 

terputus setelah adanya pencapaian inovasi.38  

a. Inisiasi 

Inisiasi merupakan proses pengawalan atau memulai 

perubahan. Tahapan ini juga disebut mobilisasi atau adopsi yang 

mencakup proses keputusan untuk adopsi untuk meneruskan 

perubahan. Fase ini sangat penting, karena merupakan langkah awal 

yang strategis. Tanpa adanya tahapan ini tahapan lain tidak akan 

terjadi, sehingga inovasi tidak akan pernah terjadi.39 

Tahapan inisiasi sendiri memiliki tiga sub-tahap, yaitu 

pengetahuan dan kesadaran, pembentukan sikap terhadap inovasi, dan 

pengambilan keputusan.40 

1) Langkah pengetahuan dan kesadaran 

Proses inovasi diawali dengan adanya pengetahuan yang 

dimiliki oleh para penerima inovasi. Pada tahap permulaan atau 

pemunculan gagasan ini, proses inovasi dilakukan dengan meminta 

masukan dan mengumpulkan gagasan inovatif dari orang-orang 

yang ada di dalam organisasi. 

Kesenjangan penampilan (performance gaps) menjadi 

pendorong untuk mencari cara-cara baru atau inovasi. Tetapi juga 

                                                           
38 Michael Fullan, The New Meaning of Education Change, Fourth Edition (NewYork: Teachers 

College, 2007), 65. 
39 Suharsaputra, Kepemimpinan Inovasi Pendidikan: Mengembangkan Spirit Entrepreneurship 

Menuju Learning School, 309. 
40 Moris M. Guvenis, The Influences of Technological Innovations and Change on Facility 

Planning (t.tp.: The Pennsylvania State University, 1989), 19. 
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dapat terjadi sebaliknya karena akan sadar adanya inovasi, maka 

pimpinan organisasi merasa bahwa dalam organisasinya ada suatu 

yang ketinggalan. Kemudian merubah hasil yang diharapkan, maka 

terjadi kesenjangan penampilan.41 

Pada tahap ini, kreativitas dalam berpikir juga menjadi 

salah satu hal yang sangat vital. Dengan adanya kreatif dalam 

berpikir hal-hal baru akan ditemukan, hal-hal yang lama dapat 

dikembangkan. Sehingga dapat menjadi sebuah inovasi yang 

bersifat invensi maupun inovasi yang bersifat ekstensi. Adapun 

tahap-tahap dalam proses berpikir kreatif adalah sebagai berikut: 

Preparation stage yang meliputi memberi stimulus, berpikir 

menjelajah, menyusun perencanaan, melakukan aktivitas, 

mereview gagasan. Incubation stage, Illumination stage, dan 

verification stage.42 Menurut Kuratko dan Hodgetts dalam Prim 

Masrokan Mutohar, kreativitas memiliki proses di antaranya 

akumulasi pengetahuan, proses inkubasi, ide dan gagasan, 

implementasi dan evaluasi.43 

Proses kreatif yang lain yang ditawarkan oleh Herbert G. 

Hicks adalah sebagai berikut:44 

a) Logika (logic); 

b) Menghubungkan ide (idea linking); 

c) Pemecahan masalah (problem solving); 

                                                           
41 Ibid., 19. 
42 Hendra Surya, Strategi Jitu Mencapai Kesuksesan Belajar (Jakarta, Gramedia, 2011), 199. 
43 Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya 

Saing Lembaga Pendidikan Islam (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2013), 205-211. 
44 J. Winardi, Entrepreneur dan Entrepreneurship (Jakarta: Kencana, 2008), 211. 
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d) Kaitan bebas (free association). 

Dari berbagai pendapat mengenai cara berpikir kreatif atau 

proses kreatif satu sama lain memiliki kemiripan. Secara singkat 

penjelasan proses berpikir kreatif untuk memunculkan ide baru 

adalah sebagai berikut:45 

a) Akumulasi pengetahuan 

Tahap ini merupakan tahap di mana seseorang 

menyatukan informasi baik dari pengetahuan maupun 

pengalaman yang dimiliki untuk berpikir secara divergen guna 

mencari ide baru yang solutif untuk memecahkan sebuah 

permasalahan. Berpikir divergen atau kreatif pada tahap ini 

sangat penting dikarenakan berpikir kreatif merupakan core 

dari penemuan ide baru. 

b) Proses inkubasi 

Tahap ini adalah tahap di mana terjadi proses perenungan 

di antara beberapa pikiran-pikiran kreatif yang akan dijadikan 

sebagai new idea. Proses ini bisa membutuhkan waktu yang 

lama mungkin berminggu-minggu maupun berbulan-bulan, 

atau sebaliknya bisa terjadi dalam waktu yang singkat. 

c) Ide dan gagasan  

Tahap ide dan gagasan ini disebut juga dengan istilah 

tahap iluminasi. Pada tahap ini ditemukan dan ditentukan 

gagasan yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

                                                           
45 Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga 

Pendidikan Islam, 205-211. 
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Pada tahap ini pikiran kreatif sudah bertransformasi menjadi 

ide baru yang siap untuk diimplementasikan menjadi sebuah 

inovasi. 

d) Evaluasi dan implementasi 

Tahap evaluasi dan implementasi ini adalah tahap di 

mana ide baru dievaluasi dan selanjutnya dilaksanakan. Ide 

baru yang merupakan produk berpikir divergen (kreatif) akan 

dievaluasi dengan cara berpikir konvergen (kritis). Evaluasi ini 

mengarah kepada penilaian kesesuaian antara ide baru yang 

dihasilkan dengan kondisi nyata (realitas). 

Alur proses berpikir kreatif di atas jika digambarkan adalah 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Alur Proses Berpikir Kreatif 
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Sedangkan interkoneksi antara berpikir kreatif, ide baru dan 

inovasi dalam keterangan di atas jika digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Interkoneksi Antara Berpikir Kreatif, Ide Baru, 

dan Inovasi 
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(3) Think customer benefit. Berpikir bagaimana dapat memberikan 

manfaat bagi pelanggan sehingga kebutuhan pelanggan dapat 
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(4) Think detail. Berpikir secara rinci agar mendapat gambaran 

secara menyeluruh; 

(5) Think internal. Berpikir internal agar mengetahui kekuatan 

yang dimiliki sehingga dapat dijadikan sebagai competitiveness 

advantage;  

(6) Think knowledge. Berpikir dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan, bukan dengan perasaan; 

(7) Think people. Berpikir yang berorientasi pada orang-orang 

yang ada di dalam lembaga; dan 

(8) Think thin. Berpikir sederhana dengan fokus bagaimana bisa 

dekat dengan pelanggan dan fleksibel dalam bergerak.46 

2) Langkah pembentukan sikap terhadap inovasi 

Dalam tahap ini anggota organisasi membentuk sikap 

terhadap inovasi. Ada dua hal dan dimensi sikap yang ditunjukkan 

terhadap adanya inovasi yaitu, sikap terbuka terhadap inovasi, yang 

ditandai dengan kemauan anggota organisasi untuk 

mempertimbangkan adanya inovasi, menunjukkan sikap skeptis 

terhadap inovasi, dan merasa bahwa inovasi akan dapat 

meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan 

fungsinya. 

Kemudian sikap yang ditunjukkan anggota organisasi yaitu 

memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan 

adanya pengamatan yang menunjukkan potensi inovasi. Ini 

                                                           
46 Suharsaputra, Kepemimpinan Inovasi Pendidikan: Mengembangkan Spirit Entrepreneurship 

Menuju Learning School, 268-269. 
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ditandai dengan adanya kemampuan untuk menggunakan inovasi 

yang telah mengarah pada keberhasilan menggunakan inovasi di 

masa lalu. Adanya komitmen/kemauan untuk bekerja dan 

menggunakan inovasi dan sikap untuk menghadapi masalah yang 

timbul dalam menerapkan inovasi.47 

3) Langkah pengambilan keputusan 

Pada langkah ini segala informasi tentang potensi inovasi 

dievaluasi. Jika unit pengambil keputusan dalam organisasi 

menganggap bahwa inovasi itu dapat diterima dan ia senang untuk 

menerimanya maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam 

organisasi, demikian pula sebaliknya, jika unit pengambil 

keputusan tidak menyukai inovasi dan menganggap inovasi tidak 

bermanfaat maka ia akan menolaknya. Pada saat akan mengambil 

keputusan peranan komunikasi sangat penting untuk memperoleh 

informasi yang sebanyak-banyaknya tentang inovasi. Sehingga 

keputusan yang diambil benar-benar mantap dan tidak terjadi salah 

pilih yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi.48 

Agar tidak terjadi salah pilih sebagaimana yang dimaksud 

di atas, pihak sekolah dapat melakukan langkah-langkah 

pengambilan sebagai berikut: 

a) Pengetahuan, terjadi ketika seseorang (atau unit pembuatan 

keputusan) dihadapkan pada keberadaan inovasi dan 

                                                           
47 Guvenis, The Influences of Technological Innovations and Change on Facility Planning, 19-20. 
48 Ibid., 21. 
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memperoleh sejumlah pemahaman mengenai bagaimana 

berfungsinya; 

b) Persuasi, terjadi ketika seseorang (atau unit pembuatan 

keputusan lainnya) membentuk sikap yang mendukung atau 

tidak mendukung terhadap inovasi; 

c) Keputusan, terjadi ketika seseorang (atau unit pembuatan 

keputusan) terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menuntun 

pada pilihan untuk mengambil atau menolak inovasi; 

d) Implementasi, terjadi ketika seseorang (atau unit pembuatan 

keputusan lainnya) menggunakan inovasi; 

e) Konfirmasi, terjadi ketika seseorang atau unit pembuatan 

keputusan lainnya mencari pemantapan dari suatu keputusan 

inovasi yang telah dibuat, tetapi unit tersebut dapat 

membalikkan keputusan sebelumnya jika dihadapkan pada 

pesan-pesan yang bertentangan mengenai inovasi.49 

Pada proses pengambilan keputusan ini jika dilihat 

berdasarkan bagaimana cara memutuskan apakah inovasi dapat 

diterima atau ditolak oleh seseorang sebagai anggota sistem sosial, 

maka dapat dibedakan menjadi beberapa tipe keputusan inovasi: 

a) Keputusan inovasi opsional, yaitu pemilihan menerima atau 

menolak inovasi, berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh 

individu (seseorang) secara mandiri tanpa tergantung atau 

terpengaruh dorongan anggota sistem sosial yang lain. Jadi 

                                                           
49 Suharsaputra, Kepemimpinan Inovasi Pendidikan: Mengembangkan Spirit Entrepreneurship 

Menuju Learning School, 249. 
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hakikat pengertian keputusan inovasi opsional ialah individu 

yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk menerima 

atau menolak suatu inovasi; 

b) Keputusan inovasi kolektif ialah pemilihan untuk menerima 

atau menolak inovasi, berdasarkan keputusan yang dibuat 

secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan antara anggota 

sistem sosial. Semua anggota sistem sosial harus mentaati 

keputusan bersama yang telah dibuatnya; 

c) Keputusan inovasi otoritas ialah pemilihan untuk menerima 

atau menolak inovasi, berdasarkan keputusan yang dibuat oleh 

seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, 

status, wewenang atau kemampuan yang lebih tinggi daripada 

anggota yang lain dalam suatu sistem sosial. Para anggota sama 

sekali tidak mempunyai pengaruh atau peranan dalam membuat 

keputusan inovasi; 

d) Keputusan inovasi kontingensi yaitu pemilihan menerima atau 

menolak suatu inovasi, baru dapat dilakukan setelah ada 

keputusan inovasi yang mendahuluinya. Jadi ciri pokok dari 

keputusan inovasi kontingensi ialah digunakannya dua atau 

lebih keputusan inovasi secara bergantian untuk menangani 

suatu difusi inovasi, terserah yang mana yang akan digunakan 

dapat keputusan opsional, kolektif atau otoritas.50 

                                                           
50 Ibid., 251. 
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Pada tahap inisiasi ini ada 8 hal yang dapat memengaruhi, 

yaitu: a) eksistensi dan kualitas inovasi; b) akses terhadap inovasi; c) 

advokasi dinas pendidikan; d) advokasi para pendidik; e) agen-agen 

pembaharuan eksternal; f) tekanan masyarakat; g) kebijakan baru 

termasuk pendanaan baik pada level pemerintah pusat, provinsi 

maupun kabupaten; h) pemecahan masalah dan orientasi birokrasi. 

Faktor-faktor yang memengaruhi tahapan inisiasi digambarkan sebagai 

berikut.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Inisiasi 

b. Implementasi 

Tahap kedua setelah melakukan inisiasi adalah tahap 

implementasi. Implementasi strategi adalah jumlah total kegiatan dan 

                                                           
51 Michael Fullan, The New Meaning of Education Change, Third Edition (NewYork: Teachers 

College, 2001), 35. 
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pilihan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rencana strategis (inovasi). 

Ini adalah proses di mana tujuan, strategi, dan kebijakan diberlakukan 

melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Meskipun 

implementasi biasanya dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, 

implementasi merupakan bagian penting dari manajemen strategis. 

Perumusan strategi dan implementasi strategi harus demikian dianggap 

sebagai dua sisi mata uang yang sama.52 Moris M. Guvenis 

merumuskan dua langkah yang dilakukan pada tahap implementasi ini, 

yaitu langkah awal dan implementasi yang berkelanjutan.53 

1) Langkah awal (permulaan) implementasi 

Langkah awal ini adalah langkah di mana saat usaha pertama 

dilakukan untuk memanfaatkan inovasi tersebut.54 Menurut 

Wheelen dan Hunger, untuk memulai proses implementasi, pihak 

manajemen harus memperhatikan 3 (tiga) hal berikut: 

(1) Pelaksana rencana strategis (inovasi) yang telah diinisiasi 

Dibandingkan dengan pihak yang merumuskan strategi, 

biasanya pihak yang melakukan implementasi strategi 

jumlahnya lebih banyak. Dalam hal ini pada lembaga 

pendidikan, pelaksana strategi adalah setiap orang yang berada 

dalam lembaga tersebut. Kepala sekolah, para wakil kepala, 

kepala kompetensi keahlian akan bekerja bersama-sama dengan 

                                                           
52 Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger, Strategic Management and Bussines Policy: Toward 

Global Sustainability, Thirteenth edition (Boston: Pearson, 2012), 273. 
53 Guvenis, The Influences of Technological Innovations and Change on Facility Planning, 21. 
54 Ibid. 
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para pendidik dan peserta didik untuk mengimplementasikan 

rencana strategis yang berupa inovasi. 

Tidak sedikit orang yang mempunyai peran penting 

dalam implementasi strategi justru kurang banyak dilibatkan 

dalam pengembangan strategi. Akibatnya, hal ini berpotensi 

memunculkan resistensi bagi mereka. Resistensi ini akan 

semakin tampak jika perubahan misi, tujuan, strategi dan 

berbagai kebijakan penting lembaga tidak dikomunikasikan 

secara jelas dan transparan kepada seluruh warga sekolah. Jika 

ini terjadi, bisa jadi para kepala kompetensi keahlian akan 

berusaha mempengaruhi manajemen puncak untuk 

meninggalkan perubahan baru yang direncanakan, dan kembali 

ke cara lama. Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan 

kejadian buruk tersebut, maka lembaga pendidikan dalam hal 

ini sekolah harus melibatkan kepala kompetensi keahlian dalam 

seluruh proses, baik dalam perumusan strategi maupun 

implementasinya.55 

(2) Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan 

rencana strategis 

Untuk mendukung implementasi strategi (inovasi) yang 

telah dirumuskan, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan 

para kepala kompetensi keahlian harus saling bekerja sama 

dalam mengembangkan program, merancang anggaran dan 

                                                           
55 Wheelen dan Hunger, Strategic Management and Bussines Policy: Toward Global 

Sustainability, 273. 
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prosedur yang diperlukan untuk mewujudkan apa yang telah 

dirumuskan.  Hal ini berarti para pemangku kepentingan 

tersebut harus bekerja sama untuk mencapai sinergi di antara 

mereka agar mampu memperoleh dan mempertahankan 

keunggulan bersaing bagi lembaga pendidikannya. 

Implementasi strategi melibatkan pembentukan program 

untuk menciptakan serangkaian kegiatan organisasi baru, 

anggaran untuk mengalokasikan dana ke kegiatan baru, dan 

prosedur untuk menangani rincian sehari-hari. 

(1) Pembuatan program dan taktik berdaya saing 

Pembagian tanggung jawab dalam implementasi 

inovasi dapat dilakukan dengan pembuatan dan 

pengembangan program, anggaran, dan prosedur 

pelaksanaan. Pengembangan program dibuat dengan tujuan 

agar strategi yang telah dibuat dapat diimplementasikan 

dalam suatu “tindakan” (action-oriented). Sebagai contoh, 

lembaga pendidikan yang akan memperluas cakupan 

pendidikannya (membuka jalur pendidikan setingkat 

diploma). Untuk melaksanakan inovasi ekstensi 

sebagaimana tersebut, pihak manajemen lembaga 

pendidikan harus dapat mengembangkan berbagai program 

pendukung, misalnya restrukturisasi kepengurusan, 

program pelatihan bagi para stakeholder internal yang 

tergabung dalam struktur kepengurusan, menyusun 
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prosedur baru dalam hal pelaporan kegiatan, dan 

sebagainya.56 

Studi Pembuatan Keputusan melaporkan bahwa 

setengah keputusan yang dibuat dalam organisasi gagal 

karena taktik yang buruk. Taktik adalah rencana operasi 

spesifik yang merinci bagaimana strategi diterapkan dalam 

hal kapan dan di mana tindakan tersebut harus 

diberlakukan. Menurut sifatnya, taktik lebih sempit dalam 

lingkup dan lebih singkat dalam waktu daripada strategi. 

Oleh karena itu, taktik dapat dilihat (seperti kebijakan) 

sebagai penghubung antara perumusan dan implementasi 

strategi. Beberapa taktik yang tersedia untuk menerapkan 

strategi kompetitif adalah taktik waktu (menjadi lembaga 

pertama yang memberikan layanan jasa pendidikan baru 

pertama yang disebut dengan first mover/pionir) dan taktik 

lokasi pasar (menjadi lembaga yang menerapkan strategi 

ofensif dan defensif pada wilayah/zona pendidikannya).57 

(2) Penyusunan anggaran 

Setelah menyusun semua program yang dibutuhkan, 

maka langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran. 

Melalui anggaran, pihak manajemen dapat memperkirakan 

biaya yang harus dikeluarkan lembaga dalam rangka 

mengimplementasi strategi yang telah dipilihnya. Selain itu, 

                                                           
56 Ibid., 274. 
57 Thomas L. Wheelen et.al., Strategic Management and Bussines Policy: Globalization, 

Innovation and Sustainability, Fourteenth edition (Boston: Pearson, 2015), 282-284. 
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hal ini juga dapat menjadi petunjuk bagi lembaga apakah 

strategi yang dipilihnya dapat diimplementasikan 

(sebagaimana sering terjadi, strategi yang tampaknya ideal 

ternyata banyak kendala, bahkan benar-benar tidak dapat 

diimplementasikan).58 

(3) Perumusan prosedur/SOP 

Setelah program dan anggaran ditetapkan, maka 

standard operating procedures (SOP) harus dikembangkan. 

SOP berisi rincian beragam kegiatan yang diperlukan 

dalam menyelesaikan sebuah program lembaga pendidikan. 

Masih berkaitan dengan contoh di atas, SOP yang baru 

harus segera dibuat untuk berbagai hal, misalnya untuk 

kepentingan promosi, perekrutan mahasiswa, proses 

pembelajaran, pelayanan pengurusan administrasi dan 

pelayanan-pelayanan yang lain.59 

(3) Mengatur sumber daya manusia yang bertanggung jawab 

dalam implementasi strategi 

Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas 

pentingnya pengembangan program, penyusunan anggaran dan 

pembuatan prosedur di mana semuanya itu dimaksudkan untuk 

mewujudkan apa yang telah dirumuskan. Di luar itu semua, ada 

hal lain yang lebih krusial yang harus dilakukan oleh pihak 

manajemen, di antaranya adalah bagaimana cara penataan staf, 

                                                           
58 Ibid., 276. 
59 Ibid. 
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bagaimana mengarahan dan mengendalikan mereka. Dalam hal 

ini, pembahasan akan difokuskan pada masalah penataan dan 

pengarahan staf.60 

i. Penataan Staf (Staffing) 

Implementasi strategi seringkali membutuhkan 

berbagai prioritas baru dalam pengelolaan sumber daya 

manusia. Beberapa perubahan tertentu mungkin 

berimplikasi pada dibutuhkannya orang-orang baru dengan 

kompetensi baru, memberhentikan orang-orang yang 

kompetensinya tidak sesuai atau tidak memenuhi standar, 

melatih kembali karyawan yang ada dan sebagainya. Dalam 

pembahasan struktur organisasi kita mengenal istilah 

structure follow strategy, maka dalam penataan staf ini juga 

demikian, dalam arti penataan staf mengikuti strategi. 

Artinya, dalam merekrut manajer pun lembaga harus 

menyesuaikan dengan strategi. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa figur manager ataupun CEO yang tepat 

untuk sebuah lembaga adalah bergantung pada arah 

strategis yang diinginkan oleh lembaga atau unit bisnis 

tersebut. Sebagai contoh, lembaga yang mengambil strategi 

konsentrasi dengan penekanan pada integrasi vertikal 

ataupun horisontal, mungkin membutuhkan eksekutif 

puncak yang agresif dengan pengalaman luas pada industri 

                                                           
60 Ibid., 278. 
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tertentu. Sedangkan untuk strategi diversifikasi adalah 

sebaliknya, di mana untuk strategi ini dibutuhkan CEO 

dengan kemampuan analitis yang tajam, mempunyai 

pengetahuan yang luas tentang berbagai industri lainnya 

dan mampu mengelola berbagai lini produk yang berbeda.61 

ii. Pengarahan (Directing) 

Implementasi juga terkait dengan pengarahan staf 

untuk menggunakan kompetensinya pada tingkat yang 

paling optimal untuk mencapai sasaran lembaga. Tanpa 

adanya pengarahan, staf cenderung melakukan pekerjaan 

sesuai cara pandang mereka. Mereka mungkin melakukan 

pekerjaan berdasarkan pengalaman masa lalu atau 

menekankan pekerjaan pada hal-hal yang paling mereka 

senangi tanpa memperhatikan apakah yang mereka 

kerjakan sudah sesuai dengan arah strategis yang baru. 

Pengarahan dapat berbentuk kepemimpinan dari pihak 

manajemen, mengomunikasikan norma perilaku dari 

budaya lembaga, atau membangun kesepakatan di antara 

para pegawai sendiri dalam kelompok kelompok kerja yang 

otonom.  

Untuk mengarahkan strategi baru dengan efektif, 

manajemen puncak harus mendelegasikan wewenang dan 

tanggung jawabnya dengan tepat kepada para manajer 

                                                           
61 Wheelen et.al., Strategic Management and Bussines Policy: Globalization, innovation and 

Sustainability, 310-311. 
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operasionalnya. Mereka harus mampu mendorong pegawai 

untuk berperilaku sesuai dengan cara-cara yang diinginkan 

oleh lembaga dan mengkoordinasikan tindakan untuk 

menghasilkan kinerja yang optimal.62 

2)  Implementasi yang berkelanjutan  

Setelah implementasi terlaksana dengan sukses, maka 

langkah selanjutnya adalah melanjutkan mengimplementasikan 

inovasi walaupun terdapat sedikit kendala.63 

Pada tahap implementasi ini, Fullan menyebutkan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya perubahan 

(inovasi): pertama, karakteristik perubahan, yang meliputi 

kebutuhan akan inovasi, kejelasan tujuan dan proses, kompleksitas 

masalah individual dalam menerapkan inovasi, praktik dan 

kualitas dari sebuah program. Kedua, karakteristik lokal, yang 

meliputi wilayah sebuah sekolah, karakter sebuah komunitas, 

pengaruh kepala sekolah, dan peran serta pendidik. Ketiga, faktor 

eksternal yang meliputi agen pemerintah dan agen lain.64 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi 

                                                           
62 Ibid., 319. 
63 Guvenis, The Influences of Technological Innovations and Change on Facility Planning, 21. 
64 Fullan, The New Meaning of Education Change, 47-67. 
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c. Kontinuasi  

Tahap ini merupakan tahap kelanjutan (kontinuitas), di mana 

pelaksanaan inovasi didorong untuk menjadi suatu kebiasaan sehingga 

menjadi sesuatu yang rutin dan terinternalisasi dalam kegiatan 

organisasi. Penyatuan dengan organisasi sekolah, dengan 

pembelajaran, menjadi tahapan penting dalam meneruskan 

implementasi inovasi. 

Tahapan ini memiliki dua sisi dilihat dalam konteks perubahan, 

bila implementasi inovasi dipandang sebagai tujuan, maka perubahan 

cenderung akan berakhir ketika pelaksanaan inovasi telah terjadi dan 

inovasi berhenti. Namun jika inovasi dipandang sebagai proses, maka 

kontinuasi itu merupakan kegiatan yang tidak pernah selesai (never 

ending activities), karena inovasi itu bertujuan untuk meningkatkan 

mutu proses pendidikan/pembelajaran yang berkelanjutan (continuous 

improvement), yang kondisinya serta tuntutan terhadapnya terus 

mengalami perubahan.65 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Ibid., 58. Lihat juga Suharsaputra, Kepemimpinan Inovasi Pendidikan: Mengembangkan Spirit 

Entrepreneurship Menuju Learning School, 313. 
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Untuk mempermudah dalam memahami tahapan pengembangan 

inovasi pendidikan, maka ketiga tahap pengembangan inovasi pendidikan 

di atas peneliti gambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 Tahap Pengembangan Inovasi Pendidikan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, 

deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan 

makna merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif.66 

Berdasarkan paparan mendalam ini peneliti akan menarik sebuah pola atau 

model dalam alur inovasi pendidikan yang dilakukan oleh kepala SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam usaha peningkatan daya saing sekolah. 

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan sekaligus mendeskripsikan 

data secara utuh terkait kegiatan alur inovasi pendidikan di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo.  

 

2. Jenis Penelitian 

Ada 6 jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 

yaitu: etnografis, fenomenologi, studi kasus, grounded theory, deskriptif, 

biografi.67 Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

                                                           
66 Lexy J. Moleong, Meodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3. 
67 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2013), 34-37. 

Penelitian etnografis biasanya digunakan untuk bidang antropologi dan sosiologi; fenomenologi 

yang digunakan di bidang psikologi dan filsafat; studi kasus digunakan untuk ilmu-ilmu sosial 

dan kemanusiaan serta ilmu terapan; grounded theory digunakan di bidang sosiologi; studi 

kritikal digunakan untuk berbagai bidang ilmu. Lihat M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almnshur, 

Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2012), 51. 
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studi kasus68 yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu 

atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. 

Dalam hal ini fenomena yang dijadikan objek adalah alur kegiatan inovasi 

pendidikan yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. 

 

3. Kehadiran Peneliti di Lapangan 

Untuk memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena dalam 

alur kegiatan inovasi pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, 

dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti terhadap objek yang ada di 

lapangan. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti 

sendiri sebagai instrumennya (human instrument). Hal ini dikarenakan ciri 

khas penelitian kualitatif adalah pengamatan berperan serta, sebab peranan 

peneliti yang menentukan keseluruhan sekenarionya.69 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai aktor sekaligus pengumpul 

data, dan peran peneliti di sini sebagai penggali data di lapangan dengan 

melakukan pengamatan yaitu peneliti melakukan interaksi sosial dengan 

subjek dalam waktu yang lama dan selama itu data dalam bentuk catatan 

lapangan dikumpulkan. 

Beberapa keuntungan peneliti sebagai instrumen kunci, yaitu: 

peneliti mempunyai sifat yang responsiveness dan adaptability, peneliti 

akan dapat menekankan pada keutuhan, dapat mengembangkan dasar 

                                                           
68 Terdapat beberapa macam penelitian studi kasus, di antaranya: historical organizational case 

studies, observational case studies, life history, case study design issues, multi-case studies. 

Lihat dalam Robert C. Bogdan dan Sari Kopp Biklen, Qualitative Research in Education: An 

Introduction to Theory and Methods (USA: Allyn & Bacon, 1998), 54-62. 
69 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitaif, 11. 
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pengetahuan, kesegaran memproses, mempunyai kesempatan untuk 

mengklarifikasi dan meringkas, dapat menyelidiki respon yang ganjil atau 

khas.70 Sehingga kehadiran dan keterlibatan peneliti ini tidak dapat 

digantikan oleh alat lain (nonhuman). 

 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi pada satu sekolah, yaitu: SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Pemilihan dan penentuan lokasi tersebut 

dilatarbelakangi oleh pertimbangan atas dasar kemenarikan dan kesesuaian 

dengan topik yang ada dalam penelitian. Jika kita lihat secara subtantifnya 

pada sekolah tersebut menunjukkan data yang menarik untuk diteliti, hal 

ini dikarenakan: 

a. SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo memiliki banyak inovasi baik yang 

berada pada level program keahlian maupun yang berada pada level 

lembaga.71 

b. SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tersebut saat ini masih tetap eksis 

dan menjadi sekolah unggulan yang ada di masyarakat, hal ini ditandai 

pada tiap tahunnya saat pendaftaran peserta didik baru selalu mendapat 

animo yang baik dari masyarakat.72 

c. SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo merupakan satu-satunya sekolah 

menengah atas yang berbasis BLUD. Dan sebagian besar produk yang 

dipasarkan merupakan produk hasil dari inovasi. 

 

                                                           
70 Yvonna S. Lincoln and G. Guba, Naturalistic Inquiry (Beverly Hills, California: Sage 

Publications, 1985), 193-194. 
71 Rochdi Historijanto, wawancara, Jenangan, 3 Oktober 2017. 
72 Data PPDB, dokumen, Kantor TU, 3 Oktober 2017. 
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5. Data, Sumber Data, dan Instrumen Penelitian 

a. Data 

Jenis data dibedakan menjadi dua, primer dan sekunder. Data 

primer di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah berupa ucapan 

dan perilaku kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala program 

keahlian, pendidik dan sebagian peserta didik yang berkaitan dengan 

inovasi pendidikan, baik yang terlibat langsung maupun tidak 

langsung. 

Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diambil 

dari dokumen atau data yang berkaitan dengan penelitian. Semisal 

dokumen berupa lokasi sekolah, jumlah peserta didik, dan data yang 

berkaitan dengan profil umum sekolah, serta foto yang berkaitan 

dengan pelaksanaan inovasi pendidikan. 

b. Sumber Data 

Sumber data ada dua, yaitu manusia dan bukan manusia. 

Sumber data manusia berfungsi sebagai informan kunci. Sedangkan 

sumber data bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan 

fokus penelitian.73  

Sumber data manusia di sini meliputi kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, waka kesiswaan, waka kurikulum, waka humas, 

kepala program keahlian, waka penjamin mutu, dan pendidik. 

Sedangkan sumber data bukan manusia terbagi menjadi pertama, 

                                                           
73 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif  (Bandung: Tarsito, 2003), 55. 
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peristiwa atau aktivitas, kedua, tempat dan lokasi, serta yang ketiga, 

dokumen. Sumber data yang berupa peristiwa atau aktivitas misalnya 

jalannya kegiatan inovasi. Dalam hal ini peneliti langsung melihat 

secara langsung bagaimana jalannya kegiatan sekolah yang termasuk 

dalam kegiatan inovasi pendidikan. Sumber data yang berupa lokasi 

dijadikan sumber mengetahui kondisi nyata lokasi yang dijadikan 

tempat inovasi pendidikan. Sumber data berupa dokumen adalah 

seperti dokumen atau arsip-arsip foto, catatan, gambar, atau tulisan-

tulisan yang relevan dan yang berkaitan dengan pelaksanaan inovasi 

pendidikan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo.  

Pemilihan dan penentuan sumber data tidak hanya didasarkan 

pada banyaknya informan, tetapi lebih dipentingkan pada pemenuhan 

data, sehingga sumber data di lapangan dapat berubah-ubah sesuai 

dengan kebutuhan penelitian.  

 

6. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Ciri utama dari 

wawancara ini adalah dengan kontak langsung atau tatap muka antara 

peneliti dengan objek.74 Dalam penelitin ini, peneliti menentukan 

informan dengan menggunakan dua metode, yaitu purposive sampling 

dan snowballing sampling.75 Dalam memilih informan, peneliti 

                                                           
74 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Semarang: Rineka Cipta, 1996), 161. 
75 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan 

Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara serta 
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memilih informan yang mempunyai pengetahuan khusus dan dekat 

dengan fokus penelitian. Di antara informan yang akan peneliti 

wawancarai antara lain: 

1) Kepala sekolah sebagai informan kunci diasumsikan memiliki 

banyak informasi mengenai inovasi pendidikan, khususnya alur 

kegiatan inovasi yang dilakukan; 

2) Wakil kepala sekolah diasumsikan memiliki banyak informasi 

mengenai bidang akademis yang ada di sekolah dan inovasi 

pendidikan yang dilakukan; 

3) Kepala program studi keahlian dan para pendidik SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo diasumsikan memiliki informasi mengenai alur 

pelaksanaan inovasi.  

Setelah wawancara dengan kepala sekolah dirasa cukup, maka 

peneliti meminta untuk ditunjukkan informan selanjutnya yang dirasa 

memiliki informasi yang dibutuhkan. Dari informan yang ditunjuk 

tersebut dilakukan wawancara secukupnya, serta pada akhir 

wawancara peneliti meminta untuk ditunjukkan informan lain yang 

memiliki informasi yang dibutuhkan, begitu seterusnya sampai 

informasi yang dibutuhkan diperoleh semua. 

 

 

                                                                                                                                                               
Model Penyajian Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 68-69. Dalam penelitian kualitatif juga 

dikenal yang namanya Key person. Key person biasanya digunakan bagi peneliti yang sudah 

memahami informasi awal tentang obyek penelitian maupun informan penelitian. Sehingga ia 

dapat langsung menentukan siapa yang akan diwawancarai. Sedangkan snowballing sampling 

digunakan apabila peneliti tidak mengetahui siapa yang mempunyai informasi berkaitan dengan 

penelitian yang ia lakukan. Lihat M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, 

Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2008), 77. 
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b. Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada 

bersama objek yang diselidiki, disebut dengan observasi langsung, 

sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang 

dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan 

diselidiki.76 

Pada tahap observasi ini peneliti memulai dengan observasi 

yang sifatnya melukiskan secara umum situasi sosial yang ada di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Selanjutnya secara lebih fokus 

peneliti mengobservasi hal yang terkait dengan inovasi pendidikan di 

sekolah tersebut. Pada observasi tahap akhir peneliti akan lebih 

mempersempit wilayah observasi dengan menyeleksi dan mencari 

karakteristik dari alur kegiatan inovasi yang digunakan di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo. 

c. Studi Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data 

dari sumber noninsan, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. 

Karena sebenarnya sejumlah besar fakta dan data-data tersimpan 

dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.77 Dalam penelitian ini 

peneliti membutuhkan data profil sekolah, rekaman dan dokumentasi 

                                                           
76 Ibid., 158-160. 
77 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial lainnya (Jakarta: Kencana, 2008), 121. 
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foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan inovasi pendidikan, serta 

buku-buku yang berkaitan atau relevan dengan masalah penelitian ini. 

 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penyusunan data yang berupa hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi serta bahan-bahan lain yang 

dikumpulkan oleh peneliti untuk ditemukan sebuah pola atau model yang 

nantinya akan dilaporkan secara sistematik.  

Aktivitas dalam analisis data ini akan menggunakan model Miles 

dan Huberman, yaitu meliputi reduksi data, display data, dan penarikan 

kesimpulan: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya serat 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

memudahkan peneliti melakukan pengumpulan selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan.78 Dalam konteks ini, data yang peneliti 

peroleh semisal profil sekolah, mengenai bidang akademis, 

pelaksanaan inovasi, dan kendala dalam melaksanakan strategi 

tersebut yang dilakukan kepala sekolah akan peneliti reduksi untuk 

mendapatkan informasi yang lebih jelas dan ringkas berdasarkan 

place, actors, dan activity. Data tersebut dimasukkan ke dalam sistem 

pengkodean. Semua data yang diperoleh ditulis dalam catatan 

                                                           
78 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 338. 
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lapangan (transkrip) dibuat ringkasan kontak berdasarkan fokus 

penelitian.  

b. Display Data 

Penyajian data (data display) adalah penyajian data dalam 

bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan 

mempermudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 

selanjutnya dan berdasarkan yang dipahami tersebut.79 Penyajian data 

ini meliputi alur kegiatan inovasi pendidikan, lebih khusus pada 

kegiatan inisiasi, implementasi dan kontinuasi inovasi di SMK Negeri 

1 Jenangan Ponorogo. Selanjutnya peneliti mencari ciri spesifik pada 

setiap alur inovasi di sekolah tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Tahap ketiga pada analisis data adalah menarik kesimpulan 

dan verifikasi. Analisis data mengenai alur pelaksanaan inovasi yang 

dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data 

digunakan untuk menarik kesimpulan sehingga dapat menemukan 

pola tentang peristiwa yang terjadi yang sesuai dengan fokus 

pembahasan.  

 

 

                                                           
79 Ibid., 341 
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8. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria keabsahan data dalam penelitian kualitatif memiliki fungsi, 

pertama, sebagai mencapai derajat kepercayaan penelitian dengan cara 

melakukan inkuiri. Kedua, menunjukkan derajat kepercayaan hasil 

penelitian dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang 

sedang diteliti.80 Dengan kata lain kredibilitas berarti bahwa sebuah 

penelitian memang benar-benar dapat dipercaya karena telah dilakukan 

dengan prosedur, metode, dan cara yang tepat.   

Beberapa cara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk 

memenuhi standar keabsahan data, yaitu:81 

a. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan adalah peneliti kembali ke lapangan 

untuk melakukan pengamatan dan wawancara kembali dengan sumber 

data yang lama maupun yang baru. Sehingga dengan perpanjangan 

pengamatan ini akan menciptakan rapport. Menurut Susan Stainback 

dalam Sugiyono rapport is a relationship of mutual trust and emotional 

affinity between two or more people.82  Penelitian ini akan peneliti 

lakukan sekitar bulan November 2017 sampai April 2018. Apabila nanti 

dikemudian hari peneliti merasa data yang dikumpulkan masih kurang 

maka akan memperpanjang masa penelitian sampai bulan Mei 2018. 

b. Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih teliti dan berkesinambungan. Melalui cara ini maka kepastian data 

                                                           
80 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 173. 
81 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 122-129. 
82 Ibid., 122-123. 
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dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.83 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadakan penelitian secara teliti, 

yakni selalu mengamati hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian.  

c. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Sehingga nantinya terdapat triangulasi sumber data, 

triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu 

pengumpulan data.84 Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan 

crosscheck data yang ada di sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

dengan membandingkan data yang diperoleh dari informan melalui 

wawancara, aktivitas melalui observasi dan dokumentasi. Apabila dari 

ketiga data tersebut menghasilkan data yang sama, maka data yang 

peneliti peroleh ini sudah dapat dipercaya. 

d. Menggunakan bahan referensial 

Yang dimaksud dengan bahan referensial di sini adalah adanya 

pendukung untuk membuktikan data yang diperoleh di lapangan. 

Misalnya hasil wawancara didukung oleh rekaman wawancara.85 Setiap 

kali peneliti mencari data di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, peneliti 

akan membuat bukti fisik seperti membuat rekaman ketika wawancara, 

mengambil gambar (memfoto) target observasi, dan mencetak data 

yang diperoleh dari teknik dokumentasi. 

 

                                                           
83 Ibid., 124. 
84 Ibid., 125-126. 
85 Ibid., 128. 
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e. Mengadakan member check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana data yang diperoleh ini sesuai dengan data yang diberikan 

oleh informan. Jika data yang ditemukan ini disepakati oleh informan 

maka data yang ditemukan tersebut valid.86 Pada tahap ini peneliti akan 

menanyakan kembali kepada informan sekolah SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo apakah data yang peneliti peroleh sudah benar. 

                                                           
86 Ibid., 129. 
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BAB IV 

SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO DAN 

DESAIN PENGEMBANGAN INOVASI PENDIDIKAN  

 

A. Paparan Data Umum SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

1. Sejarah Berdirinya SMK Negeri 1 Jenangan 

SMK Negeri 1 Jenangan berdiri tahun 1964 hasil prakarsa  

Pemerintah Daerah dan dunia usaha/dunia industri di Ponorogo. Pada saat 

itu SMK Negeri 1 Jenangan disebut STM (Sekolah Teknologi Menengah) 

Persiapan Negeri Ponorogo. Secara resmi lembaga ini menjadi STM 

Negeri Ponorogo berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

nomor 148/Diprt/BI/66 tanggal 1 Pebruari 1966. Perubahan STM Negeri 

Ponorogo menjadi SMK Negeri 1 Jenangan berdasarkan SK Mendikbud 

nomor 036/0/1997 tanggal 7 Maret 1997.87 

 

2. Profil SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

a. Profil Institusi 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo sebagai SMK Kelompok 

Teknologi Industri merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional 

dalam hal ini Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Direktorat 

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, yang 

mengemban misi untuk mempersiapkan dan meningkatkan sumber 

                                                           
87 Pedoman Mutu SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dokumentasi, Ruang Bougenvile, 03 Mei 

2018. 
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daya manusia tingkat menengah. Dalam menghadapi pemberlakuan 

pasar bebas, baik tingkat Asia maupun Asia Pasifik diperlukan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang mampu berkompetisi, berkompetensi baik 

di bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi serta mampu 

menghasilkan produk unggulan. 

Pada tahun 2003 SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo bergabung 

dengan program IGI dan mereposisi diri menjadi PPKT (Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Terpadu) Ponorogo,88 yang mengelola SMK 

dan didukung dengan IGU (Income Generating Unit). 

IGU (Income Generating Unit) sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, mengelola tujuh 

bidang garapan, 1) Community College (PVB) sebagai program diklat 

long course dengan tiga program keahlian; Teknik Informatika (Join 

Program dengan PENS-ITS Surabaya), Teknik Mekatronika (Join 

Program dengan Polman Bandung), dan Teknik Mesin Industri (Join 

Program dengan ATMI Surakarta). 2) Career Center (CC) pelatihan 

jangka pendek/short course, dengan diklat pelatihan Komputer Dasar, 

MR komputer, Auto Cad, PLC, Welding, Otomotif. 3) Teaching 

Factory (TF) atau UPJ (Unit Produksi dan Jasa) pada bidang produksi 

konstruksi dan jasa konsultan bangunan. 4) Consultan, kita 

memberikan pelayanan ke masyarakat umum sebuah jasa konsultasi. 

                                                           
88 PPKT Ponorogo merupakan wahana yang didesain untuk mensinergikan sistem pendidikan yang 

permeable berorientasi kebutuhan pengguna tamatan (user). Sebagai IGI (Indonesian German 

Institute) Partner secara aktif PPKT Ponorogo berhasil membangun jalinan kerja sama dengan 

institusi yang tergabung dalam IGI Alliance. 
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Program ini memberdayakan SDM yang dimiliki di sekolah. Mereka 

siap memberikan bantuan kepada semua institusi, perusahaan, ataupun 

komunitas yang membutuhkan bantuan konsultasi. 5) Technomart, 

technomart adalah mini market umum yang dibangun oleh SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo untuk menjadi pusat pelatihan 

kewirausahaan untuk siswa maupun guru. Technomart merupakan toko 

yang menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat. Technomart dikelola 

secara profesional berdasar pada permintaan pasar umum.  6) Produksi 

air mineral, SMK Negeri 1 Jenangan juga melayani pesanan air 

mineral untuk minum sehari-hari. 

Dalam perjalanannya SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

dipercaya oleh Direktorat Pembinaan SMK Depdiknas baik secara 

langsung maupun melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo 

untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan,  diantaranya: School 

Mapping dan Monev, WAN Kota, TV Edukasi, MR-IT, ICT Center, 

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau Program Virtual Campus, dan yang 

terakhir ini dipercaya oleh Dinas Pendidikan Provinsi sebagai sekolah 

berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada di lembaga, 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo didukung dengan fasilitas dan 

sumber daya manusia yang memadai. Fasilitas terdiri dari ruang teori, 

ruang praktik/bengkel praktik dan peralatannya serta didukung dengan 

lokasi yang strategis. Sumber Daya Manusia terdiri dari tim 



55 
 

manajemen yang kompeten secara akademik maupun non-akademik, 

tenaga guru/edukasi dengan pendidikan S-1 dan S-2 serta Tenaga 

Administrasi dengan pendidikan SLTA/SMK, D1 dan S1 serta 

didukung pengalaman yang memadahi. 

Guna meningkatkan mutu pendidikan dan mengenalkan siswa 

secara langsung dengan dunia kerja, SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo bekerja sama dengan enam puluh empat Dunia Usaha/Dunia 

Industri yang ada di dalam maupun di luar kota Ponorogo, beberapa 

perusahaan di Jepang, serta secara rutin mengikuti Olimpiade Skill 

baik tingkat Propinsi, Nasional maupun Asia.89 

b. Profil Sumber Daya 

1) Bidang Keahlian Teknik Bangunan 

Bidang Keahlian Teknik Bangunan yang awalnya mengelola 

Program Keahlian Konstruksi Bangunan karena perkembangan 

kurikulum dan tuntutan dunia kerja yang menghendaki tenaga kerja 

dengan spesialisasi kompetensi, maka berkembang menjadi 

Program Keahlian Gambar Bangunan dan Program Keahlian 

Konstruksi Kayu. 

Dalam pelaksanaannya, diklat Bidang Keahlian Teknik 

Bangunan dikelola oleh sejumlah guru produktif yang memiliki 

kualifikasi pendidikan S1 dan S2 serta bekerja sama dengan DU/DI 

yang ada di sekitar Ponorogo seperti: CV Sanjaya Karya Pratama, 

                                                           
89 Pedoman Mutu SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dokumentasi, Ruang Bougenvile, 03 Mei 

2018. 
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CV Pam Duta Cipta, CV Pratiwi Santoso, CV Kusuma Konsultan, 

CV Adi Surya, CV Rabasa, CV Nusantara Jaya, CV Sinar Mulia, 

CV Bukit Kencana, CV Harsindo Lestari, CV Ireksindo, CV Bimi 

Asri, PT Wahyu Putra, PT Wahyu Karya, PT Buana Karya, CV 

Sahabat Kerja, CV Jaya Abadi, dan PT Wirandanu Perkasa. 

Tamatan Bidang Keahlian Teknik Bangunan diharapkan mampu 

mengisi kebutuhan lapangan kerja tingkat menengah di DU/DI. 

2) Bidang Keahlian Teknik Elektronika  

Bidang Keahlian Teknik Listrik yang awalnya mengelola 

Program Keahlian Teknik Instalasi Listrik karena perkembangan 

kurikulum dan tuntutan dunia kerja yang menghendaki tenaga kerja 

dengan spesialisasi kompetensi maka berkembang menjadi Program 

Keahlian Teknik Elektronika Industri 

Dalam pelaksanaannya diklat Bidang Keahlian Teknik Listrik 

dikelola oleh sejumlah guru produktif yang memiliki kualifikasi 

pendidikan S1 dan S2 serta bekerja sama dengan DU/DI yang ada 

di sekitar Ponorogo seperti: CV Sultan Agung Putra, PT Saritanam 

Pratama, PT PLN (Persero), PT TELKOM, PG Pagotan, PT INKA, 

CV Bina Karya, PG Redjo Agung Baru, PT Semen Gresik (Presero) 

Tbk, PT Ferromatik Prima Enginering, PT Kerta Rajasa Raya, PT 

Bambang Jaya, PT Gama, CV Indamardi, PT Intan Pratama Cipta 

Jaya. Tamatan Bidang Keahlian Teknik Elektronika Industri 
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diharapkan mampu mengisi kebutuhan lapangan kerja tingkat 

menengah di DU/DI. 

3) Bidang Keahlian Teknik Mesin 

Bidang Keahlian Teknik Mesin yang awalnya mengelola 

Program Keahlian Teknik Mesin Perkakas karena perkembangan 

kurikulum dan tuntutan dunia kerja yang menghendaki tenaga kerja 

dengan kompetensi yang spesialisasi maka berkembang menjadi 

Program Keahlian Teknik Pemesinan. 

Dalam pelaksanaannya diklat Bidang Keahlian Teknik Listrik 

dikelola oleh sejumlah guru produktif yang memiliki kualifikasi 

pendidikan S1 dan S2 serta bekerja sama dengan DU/DI yang ada 

di sekitar Ponorogo sepert: CV Sultan Agung Crafft, PG Sudono, 

PT Attack Automotif Indo Metal, PT Astra Internasional, PT 

INKA, PT Bambang Jaya, PT Kerta Rajasa Raya, PT Ferromatik 

Prima Enginering, PG Pagotan, PT Saritanam Pratama, PG Redjo 

Agung Baru, PT Semen Gresik (Presero) Tbk, PT Bambang Jaya. 

Tamatan Bidang Keahlian Teknik Pemesinan diharapkan mampu 

mengisi kebutuhan lapangan kerja tingkat menengah di DU/DI. 

 

3. Letak Geografis SMK Negeri 1 Jenangan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

dengan NSS: 321051102001 terletak di Jalan Niken Gandini No 98, 
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Setono, Jenangan, Ponorogo, Nomer Telp dan Fax: (0352) 481236, E-

mail: smknjenpo@yahoo.com.90 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo memiliki luas lahan 30.028 m2 

dan terbangun seluas 7.062,25 m2. Adapun batas wilayah SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara : berbatasan dengan desa Japan 

b. Sebelah selatan : berbatasan dengan kelurahan Singosaren 

c. Sebelah barat : berbatasan dengan desa Setono 

d. Sebelah Timur : berbatasan dengan desa Singosaren 

 

4. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-Nilai SMK Negeri 1 Jenangan 

Setiap lembaga atau intitusi dalam melaksanakan aktivitasnya selalu 

bertumpu pada garis-garis besar kebijakan yang telah ditetapkan. Salah 

satu garis besar yang dijadikan acuan dalam setiap usaha yang 

dilaksanakan adalah visi, misi, dan nilai yang diimplementasikan oleh 

lembaga atau institusi tersebut. 

Visi, misi dan nilai SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah 

sebagai berikut:91 

a. Visi 

Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan yang unggul 

dan berdaya saing tinggi dalam persaingan global dan berwawasan 

lingkungan. 

                                                           
90 Ibid. 
91 Profil Institusi SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dokumentasi, Ruang Bougenvile, 03 Mei 

2018. 

mailto:smknjenpo@yahoo.com


59 
 

b. Misi 

1) Memberikan layanan pendidikan dan pelatihan dalam berbagai 

jenjang kompetensi. 

2) Menyiapkan tamatan yang memiliki keunggulan dalam bidang 

keterampilan, kedisiplinan, kejujuran, kreativitas untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan dan mampu bersaing dalam era global. 

3) Melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan 

dan pelatihan secara berkelanjutan. 

4) Menjaga dan mengembangkan potensi daya dukung lingkungan 

untuk menciptakan kondisi belajar, lingkungan kerja yang nyaman, 

produktif dengan membudayakan hidup bersih, sehat dan nyaman.  

c. Tujuan 

Tujuan SMK Negeri 1 Jenangan di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1) Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Sekolah 

Menengah Kejuruan; 

2) Penyediaan dan penyusunan materi bahan ajar untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran; 

3) Peningkatan kompetensi paedagogik, vokasi, dan aspek lingkungan 

bagi tenaga pengajar; 

4) Mengembangkan kurikulum karakter dan budaya lingkungan 

secara terintegrasi; 
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5) Peningkatan kualitas ligkungan sekolah untuk mewujudkan green, 

clean and healthy; 

6) Mengembangkan sistem pendidikan untuk tamatan yang kompeten 

dan peduli lingkugan hidup; 

7) Melaksanakan penerapan teaching industry melalui pengembangan 

produk praktik dan berbudaya lingkungan; 

8) Melaksanakan pembelajaran kewirausahaan praktis; 

9) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk 

mengembangkan pendidikan, peningkatan kualitas dan 

keterserapan tamatan; 

10) Meningkatkan kepedulian warga sekolah untuk melakukan 

pelesarian, pencegahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan; 

11) Menyiapkan sekolah menuju implementasi SMM ISO:14000. 

d. Nilai 

Nilai-nilai yang ada dan diimplementasikan di SMK Negeri 1 

Jenangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:92 

1) Inovasi dan perubahan berkelanjutan 

a) Inovasi tiada henti yang dilakukan oleh segenap civitas di 

institusi  berkontribusi  bagi kesuksesan institusi di masa depan 

dalam menghadapi  persaingan yang semakin kompetitif di era 

global. 

                                                           
92 Ibid. 
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b) Peningkatan akses pendidikan diupayakan untuk memperluas 

kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan 

pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pengguna melalui 

serangkaian program yang fleksibel dan permeabel. 

2) Profesionalisme. Peningkatan profesionalisme staf melalui 

pengembangan kompetensi, akademik dan manajerial untuk 

menjaga mutu layanan bagi diklat yang diselenggarakan. 

3) Learning community. Pengembangan masyarakat belajar melalui 

perkumpulan guru sebidang, jaringan informasi dan komunikasi 

yang terdistribusi melalui ICT dan pengembangan kemitraan 

dengan berbagai institusi pendidikan maupun nonkependidikan.  

4) Tranparansi dan akuntabilitas. Penataan manajemen yang 

transparan dan terstandar yang selalu terbuka untuk diperbarui. 

Untuk menjalankan visi dan misi di atas, diperlukan kerja sama antar 

personel terkait. Begitu pula SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, juga 

melakukan kerja sama yang baik antar personel guna menciptakan atau 

mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.  

 

5. Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Jenangan 

Untuk menjalin kerja sama yang baik dalam menjalankan visi dan 

misi serta mencapai tujuan pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo, dibutuhkan struktur organisasi yang nantinya memiliki fungsi 

dan peran masing-masing. Karena struktur organisasi dalam suatu lembaga 

sangat penting keberadaannya, dengan melihat dan membaca struktur 
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organisasi orang akan dengan mudah mengetahui jumlah personel yang 

menduduki jabatan tertentu dalam lembaga tersebut. Selain itu pihak 

sekolah juga akan lebih mudah melaksanakan program yang telah 

direncanakan, mekanisme kerja, tanggung jawab serta tugas dapat berjalan 

dengan mudah karena dalam struktur organisasi biasanya ditampilkan garis 

komando (instruksi) dan garis koordinasi antar posisi.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

 

 

                                                           
93 Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dokumentasi, Ruang Tata Usaha, 03 

Mei 2018. 
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6. Keadaan Guru dan Siswa SMK Negeri 1 Jenangan 

a. Keadaan guru 

Untuk melaksanakan aktivitas diklat regular SMK, Community 

College dan berbagai pelatihan di PPKT Ponorogo/SMK Negeri 1 

Jenangan didukung 124 tenaga staff pengajar dari berbagai disiplin 

ilmu serta berbagai pengembangan SDM baik melalui program 

akademik (S2, S1, D4, D1) dan pelatihan kompetensi untuk 

memperkuat basic spesialisasi instruktur.94 

b. Keadaan siswa 

Penerimaan siswa baru dilaksanakan oleh sekolah dengan 

memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan 

kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman siswa yang 

diterima dan pendaftaran ulang. Jumlah siswa SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo pada tahun pelajaran 2017/2018 secara keseluruhan adalah 

1825 siswa dengan perincian sebagai berikut kelas X berjumlah 715 

siswa, kelas XI berjumlah  595 siswa, dan kelas XII 515 siswa.95  

 

 

 

 

 

                                                           
94 Profil Institusi SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dokumentasi, Ruang Bougenvile, 03 Mei 

2018. 
95 Kondisi Siswa SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dokumentasi, Ruang Bougenvile, 03 Mei 

2018. 
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Tabel 4.4 Data Siswa SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 3 Tahun Terakhir 
 

 

 

7. Kurikulum dan Sarana Prasarana SMK Negeri 1 Jenangan 

a. Kurikulum 

Kurikulum merupakan komponen yang sangat penting bagi 

pendidikan, oleh karenanya kurikulum tidak bisa dipisahkan dari 

pendidikan, sehingga setiap satuan pendidikan harus mengelola 

kurikulum dengan baik demi tercapainya tujuan pendidikan yang 

dilaksanakan. 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo menyelenggarakan 

pendidikan dan penelitian berbagai program keahlian yang disesuaikan 

dengan kebutuhan lapangan kerja. Program keahlian tersebut 

dikelompokan menjadi bidang keahlian sesuai dengan bidang industri 

usaha/profesi.  
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SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo memiliki beberapa program 

jurusan. Program jurusan tersebut sebagai berikut:96 

1) Program Reguler  

a) Teknik konstruksi kayu  

b) Teknik gambar bangunan  

c) Teknik pemesinan  

d) Teknik las  

e) Teknik sepeda motor 

f) Teknik elektronika industri  

g) Teknik otomasi industri 

h) Rekayasa perangkat lunak 

2) Program CC (Community College)  

a) Teknologi Informasi 

b) Mekatronika 

c) Teknik Mesin Industri 

3) Short Course Training97 

a) Otomasi/Electro: PLC, Microcontroller, Electro Pneumatic, 

Listrik Instalasi. 

b) Komputer: Komputer dasar, Multimedia, Maintenance Repair/ 

Jaringan, Diklat & sertifikasi KKPI. 

c) Welding: Basic Welding, Advance Welding, Welding for 

Entrepreneur. 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo melaksanakan kurikulum 

2004 dengan pendekatan BBC (Broad Based Curriculum), CBT 

                                                           
96 Pedoman Mutu SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dokumentasi, Ruang Bougenvile, 03 Mei 

2018. 
97 Profil Institusi SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dokumentasi, Ruang Bougenvile, 03 Mei 

2018. 
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(Competency Based Curriculum) dan EBL (Experience Based 

Learning). Dan saat ini menerapkan kurikulum 2013. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran mata diklat normatif/adaptif 

serta mata pelajaran wajib A dan wajib B dari masing-masing bidang 

keahlian, yaitu bidang keahlian Teknik Bangunan, bidang keahlian 

Teknik Elektronika dan bidang keahlian Teknik Mesin dikelola dan 

dilaksanakan oleh sejumlah guru normatif/adaptif atau wajib A dan 

wajib B yang mempunyai kualifikasi S1 dan S2. 

Program normatif/adaptif meliputi mata diklat Pendidikan 

Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah, Bahasa 

Indonesia serta pendidikan Jasmani dan Olahraga. Sedangkan program 

adaptif meliputi mata diklat Matematika, Bahasa Inggris, KKPI, 

Kewirausahaan, Fisika, Kimia, PDTB, PDTE dan PDTM.98 

Dalam rangka mewujudkan komitmen pada prinsip continuous 

improvement, SMK Negeri 1 Jenangan  bertekad menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2000 agar menjadi lembaga pendidikan 

dan pelatihan yang berorientasi mutu pada semua kegiatannya untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan melalui layanan jasa pendidikan dan 

pelatihan yang inovatif.99 

 

 

                                                           
98 Pedoman Mutu SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dokumentasi, Ruang Bougenvile, 03 Mei 

2018 
99 Profil Institusi SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dokumentasi, Ruang Bougenvile, 03 Mei 

2018. 
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b. Sarana Prasarana 

Untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada di lembaga SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo didukung dengan fasilitas dan sumber 

daya manusia yang memadai. Fasilitas terdiri dari ruang teori, ruang 

praktik/bengkel praktik dan peralatannya serta didukung dengan lokasi 

yang strategis. Sumber daya manusia terdiri dari tim manajemen yang 

kompeten secara akademik maupun non-akademik, tenaga 

guru/edukasi dengan pendidikan S-1 dan S-2 serta Tenaga 

Administrasi dengan pendidikan SLTA/SMK, D1 dan S1 serta 

didukung pengalaman yang memadahi. 100 

Adapun sarana prasarana atau fasilitas yang disediakan oleh 

SMK Negeri 1 Jenangan adalah sebagai berikut:101 

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana Penunjang di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Ruang Jumlah 

Ruang  teori 40 ruang 

Ruang KKPI  2 ruang 

Bengkel elektronika industry 6 ruang 

Bengkel kerja kayu 8 ruang 

Bengkel gambar bangunan 6 ruang 

Bengkel pemesinan 3 ruang 

Bengkel pengelasan 2 ruang 

Bengkel sepeda motor 2 ruang 

Lab. RPL 2 ruang 

Ruang alat/bahan 10 ruang 

Ruang instruktur 7 ruang 

Ruang kepala sekolah 1 ruang 

Ruang wakil kepala 5 ruang 

Ruang guru 1 ruang 

Ruang tata usaha 1 ruang 

                                                           
100 Ibid. 
101 Daftar Sarana Prasarana di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dokumentasi, Ruang 

Bougenvile, 03 Mei 2018. 
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Ruang Jumlah 

Ruang arsip tata usaha 1 ruang 

Ruang perpustakaan 1 ruang 

Ruang SAS 1 ruang 

Lapangan olahraga 2 ruang 

Lapangan upacara 1 ruang 

Ruang UKS 1 ruang 

Ruang koperasi sekolah 1 ruang 

Toilet guru 9 ruang 

Toilet siswa 15 ruang 

Masjid  1 ruang 

Guest house 1 ruang 

Kantin  2 ruang 

Ruang bisnis center 1 ruang 

Technomart  1 ruang 

Pengolahan sampah 1 ruang 

Ruang pengering kayu 1 ruang 

Ruang finishing kayu 1 ruang 

Ruang show room 1 ruang 

Ruang genset 1 ruang 

Ruang osis dan pmr dan pala 1 ruang 

Ruang alat olahraga 1 ruang 

Ruang music 1 ruang 

Sumber listrik Pln 90 kva 

Sumber air Air tanah 

 

B. Paparan Data Khusus Desain Pengembangan Inovasi Pendidikan 

1. Proses Inisiasi Inovasi Pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Persaingan dalam dunia pendidikan menuntut lembaga pendidikan 

untuk selalu memunculkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan kualitas 

lembaga, sehingga mampu memenangkan persaingan tersebut. Begitu pula 

di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo yang selalu menghadirkan ide-ide 

baru. Konsistensi dalam pemunculan ide baru ini nantinya dapat dijadikan 
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sebagai ciri khas sebuah lembaga pendidikan untuk tetap unggul dan eksis 

dari lembaga pendidikan yang lain.   

Salah satu kunci inovasi dapat dilakukan oleh sebuah lembaga 

pendidikan apabila pengelola lembaga pendidikan tersebut mengetahui 

tahapan ataupun rangkaian dalam mengembangkan atau menciptakan 

inovasi. Dalam sebuah inovasi, ide kreatif sangatlah dibutuhkan. 

Dikarenakan ide kreatif merupakan ruh dari inovasi itu sendiri. 

Sebagaimana di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, inovasi yang 

dilakukan juga dimulai dari pemunculan ide kreatif. Ide kreatif ini 

dimunculkan oleh warga sekolah khususnya komunitas jurusan dengan 

mendasarkan pada kebutuhan masyarakat dan juga keinginan yang 

dimunculkan oleh kementerian.  

Di antara ide kreatif yang bersumber pada kebutuhan masyarakat 

adalah terciptanya pengaduk pupuk organik, detektor sampah, penimbang 

buah otomatis (digital), dan sebagainya. Hal sebagaimana di atas sesuai 

dengan penjelasan dari bapak Jumakir sebagai berikut. 

Inovasi awalnya berasal dari ide kreatif dengan berdasar pada emm, 

bisa kebutuhan masyarakat. Biasanya masyarakat punya keinginan 

apa, kita tarik. Baru kita desain. Misalkan dulu ada program 

membuat pengaduk pupuk organik itu, itu belum ada. Terus kita 

buat. Kemudian juga selain kebutuhan masyarakat juga keinginan 

apa ya, emm kita kan punya kementerian ya. Kementerian itu juga 

bisa memacu untuk mengembangkan produk-produk unggulan. 

Bisa juga dari siswa, siswakan juga banyak yang punya ide ya kan. 

Sekarang kan jamannya, apa ya. Era reformasi ya. Dia punya ide-

ide, yang bisa kita kembangkan. Banyak anak-anak itu yang 

lumayan-lumayan idenya. Seperti detektor, pernah itu membuat 
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detektor sampah. Ada pernah anak membuat apa itu, penimbang 

jeruk, apel otomatis pernah itu, ada. Punya alatnya kayak gitu.102 

 

Hal senada terkait pelopor ide kreatif juga diungkapkan oleh bapak 

Rochdi selaku Waka Humas SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, sebagai 

berikut: “Ide kreatif itu lebih banyak kan jika didorong dan difasilitasi, nah 

kalau ide itu munculnya dari siapa? Itu bisa dari semua warga sekolah ini, 

misalkan dari jurusan-jurusan punya ide buat pupuk atau membuat mesin-

mesin. Bisa dari guru, bisa dari hasil diskusi. Ya dari semua warga sekolah 

ini ada kesempatan untuk semacam ini”.103 

Selain berdasar pada kebutuhan masyarakat, pihak SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo dalam mencipakan ide kreatif juga melihat pada 

kebutuhan pasar, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Seperti yang 

diungkapkan oleh bapak Bambang, berikut ini: “Memunculkan ide kreatif, 

kita melihat kebutuhan pasar, dunia usaha, dunia industri, kebutuhan 

masyarakat yang membutuhkan teknologi tepat guna. Dari situ kita bisa 

mengembangkan pembelajaran dan kurikulum dari pusat”.104 

Walaupun demikian ternyata Inovasi yang dilakukan oleh SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo tidak selalu berawal dari ide kreatif, ada 

kalanya berawal saat melihat alat industri yang perlu dikembangkan, 

dengan kata lain melihat kondisi produk sebelumnya yang membutuhkan 

pengembangan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Jumakir, 

sebagai berikut: “Tidak selalu sih. Tidak harus selalu dari ide. Mungkin 

                                                           
102 Jumakir, wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2018. 
103 Rochdi, wawancara, Ponorogo, 08 Mei 2018. 
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ada alat dari industri yang perlu kita kembangkan, nah dari situ juga 

bisa”.105 

Selain itu juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah, 

sebagaimana penetapan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo sebagai 

sekolah yang berbasis BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), yang mana 

sekolah dikembangkan tidak lagi seperti sekolah pada umumnya. Namun 

diberikan keleluasaan dalam hal keuangan dengan menerapkan praktik 

bisnis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Praktik bisnis 

yang dilakukan adalah dengan memasarkan hasil inovasi yang berupa 

produk yang berasal dari teaching factory. Sebagaimana penuturan dari 

bapak Bambang, berikut ini:  

Ya, sebenarnya tidak juga. Tidak semua proses itu dari ide kreatif. 

Ada yang dari kebijakan pemerintah pusat. Pembelajaran di SMK 

itu arahnya pada pembelajaran teaching factory, yang menentukan 

adalah pemerintah pusat namun yang menerjemahkan bagaimana 

proses teaching factory itu adalah masing-masing lembaga. 

Pembelajaran teaching factory itu kan harus menghasilkan suatu 

produk sedangkan sekolah tidak boleh menjual produk yang sudah 

dihasilkan. Sehingga pemerintah Jatim menjembatani masalah 

tersebut dengan memilih SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

menjadi sekolah yang berbasis BLUD. Sehingga apa yang 

dihasilkan SMK ini bisa dijual.106 

 

Kebutuhan dan kemudahan merupakan beberapa alasan mendasar 

dilakukannya inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Dengan 

melakukan analisis kebutuhan, sekolah dapat menjawab isu eksternal 

sehingga memunculkan inovasi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan 

oleh bapak Rochdi, sebagai berikut: 
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Ya kebutuhan tadi, dan lain-lain kan isu. Ya isu eksternal, oo ada 

kebutuhan ini, nah apakah kita dapat menjawab isu eksternal 

semacam itu. Jadi kemampuan kita seperti apa untuk menuju ke 

sana. Tapi kan ide, dari isu tadi menjadi ide kemudian kita 

bergerak. Kalau disebut dasar pokoknya ini ada interaksi antara 

internal sini dengan esternal. Juga kemauan internal, bisa saja ide 

itu kemauan internal, mbok yo kita membuat mixer untuk pakan 

ternak, semacam itu. Tapi orang riset tadi juga melihat peluang di 

internal. Ketika rapat orang membuat SWOT kemudian melihat 

peluang eksternal, ini kan secara komunitas sini. Kalau orang mbok 

ya membuat mixer, sana butuh. Nah orang ini yang melihat di 

faktor eksternal bukan institusi.107 

 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh bapak Lukito selaku 

Waka Kurikulum, sebagai berikut: “Kita melihat kebutuhan eksternal ya, 

apa yang diinginkan oleh eksternal itu yang kita usahakan. Selain itu juga 

kemudahan, jadi keinginan kita untuk mempermudah pekerjaan”.108 

Sebagai langkah strategik dalam menangani inovasi, SMK Negeri 

1 Jenangan Ponorogo memiliki tim inovasi. Tim inovasi ini merupakan tim 

yang ada pada program keahlian, sehingga setiap program keahlian 

memiliki tim inovasi sendiri. Dalam tim tersebut nantinya akan dibahas 

terkait rencana atau desain-desain inovasi yang akan dibuat. Sebagaimana 

yang jelaskan oleh bapak Jumakir, sebagai berikut:  

Biasanya ada, ada tim perencanaan. Dalam tim perencanaan itu 

biasanya kita buat desain-desainnya ya. Perencanaan desain biasanya 

bersama teman-teman bapak ibu guru. Partisipan aja biasanya, kalau 

sudah ke lapangan biasanya ada karyawan bengkel. Nah itu yang 

diminta untuk desain-desain kasar. Tapi biasanya bapak ibu guru 

yang merancang.109 
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Hal tersebut serupa dengan yang diungkapkan oleh apak Bambang 

selaku Kepala Program Keahlian RPL SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, 

sebagai berikut: 

Ada tim khusus yang menangani inovasi. Ini di tiap-tiap program 

keahlian semacam ada komunitas-komunitas yang kecillah tarafnya, 

masih gerilya-gerilya gulita. Nah di situ kita merencanakan program-

program. Karena harapannya nanti tiap-tiap program keahlian itu 

punya kebutuhan bisnis. Apalagi nanti bisa saling kolaborasi antar 

tiap-tiap program keahlian yang bisa menghasilkan inkubator bisnis 

yang lebih luas.110 

 

Meskipun muncul dari sebuah komunitas atau tim inovasi, ide 

kreatif di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo tidak selalu dalam forum 

formal, ada kalanya ide kreatif itu muncul secara tidak sengaja melalui 

diskusi-diskusi ringan yang dilakukan oleh guru. Melalui diskusi itulah 

muncul banyak khayalan yang menjadi titik awal munculnya ide kreatif. 

Seperti yang disampaikan oleh bapak Jumakir, berikut ini: “Biasanya kita 

sering ngumpul-ngumpul seperti ini, diskusi begitu ya. Diskusi ngalor 

ngidul begitu ya, akhirnya ada khayalan-khayalan seperti itu, nah 

muncullah ide itu. Biasanya kalau nonformal ngomong-ngomong biasa di 

tempat yang santai itu malah muncul ide-ide itu. Kalau sudah ada desain-

desainnya baru kita formalkan”.111 

Ide kreatif yang dimunculkan oleh guru di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo banyak dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya 

dari guru yang bersangkutan. Baik pengalaman selama mengajar maupun 

pengalaman pada saat belajar. Sebagaimana penuturan bapak Jumakir 
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berikut ini: “Iya, tentu sangat memengaruhi. Jam terbang seorang guru 

praktik itu sangat memengaruhi. Jadi ya mau tidak mau ada semacam 

pengalaman selama dia mengajar, nah itu hal-hal yang diperoleh selama 

mengajar atau di industri itu sangat memengaruhi”.112 

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari bapak Bambang 

berikut: “Pengalaman dari bBapak ibu guru itu berpengaruh. Misalkan 

bapak ibu guru yang pernah belajar di luar negeri, pengalamannya bisa 

digunakan di sekolah”.113 

Dari berbagai ide kreatif yang muncul, selanjutnya ide tersebut 

didiskusikan bersama tim inovasi apakah ide tersebut dapat dilaksanakan 

atau tidak. Ide kreatif ini setelah masuk pada tahap pertimbangan akan 

menjadi beberapa kemungkinan, pertama, ide kreatif yang tetap menjadi 

ide (khayalan); kedua, ide kreatif yang menjadi sebuah prototype (bentuk 

konsep dan belum dapat diciptakan); ketiga, ide kreatif yang menjadi 

kenyataan (sudah diciptakan menjadi produk). Gambaran yang terjadi ini 

terpapar dalam penjelasan bapak Jumakir berikut ini, “Ya ada, setelah itu 

baru direnungkan dan dipikirkan. Ada semacam ya ini hanya ide, ada yang 

bisa direalisasikan, ada yang hanya sebatas prototype. Seperti apa itu, ada 

penimbang jeruk itu kan hanya prototype, pengolah sampah itu juga 

sebatas prototype dia sulit dilaksanakan. Dan mungkin ada yang lain, yang 

bisa dilaksanakan. Ada yang hanya ide, prototype”.114 
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Penjelasan yang disampaikan oleh apak Jumakir di atas didukung 

oleh pernyataan serupa dari bapak Rochdi, sebagai berikut: 

Oh iya, karena ide itu kan kalau jadi realisasi kan jangkanya 

panjang. Ketika ide kemudian kan orang berusaha membuat 

percobaan-percobaan itu kan, di bengkel misalkan membuat alat-

alat. Dan alat-alat bisa saja tidak berfungsi, berfungsinya itu kurang 

dari yang dikehendaki. Akhirnya mencoba terus, karena kita SMK 

kan melakukan hal itu menjadi mungkin ya kan? Karena besok lagi 

ada praktik lagi, membuat lagi membuat lagi, semacam itu. Sampai 

dengan menjadi prototype. Kalau sudah oh ini lulus, sudah ada 

yang menggunakan kemudian dari keluhan-keluhan itu kan alat ini 

menjadi income. Dan ketika itu terpakai kan ada komunitas orang-

orang yang memakai, oh ini butuh berarti. Ok berarti ada 

kebutuhan-kebutuhan, di mana itu? Oh di kelompok tani. Ketika 

ada kebijakan pemerintah, oh Ponorogo misalkan mau 

menggalakkan pupuk organik, nah ini berarti STM memfasilitasi 

dengan pemesinannya. Lingkungan hidup misalkan mengadakan, 

dibagi di kelompok tani. Sinergi semacam itu menjadikan produk 

yang tadinya ide menjadi direalisasikan dan dimanfaatkan.115 

 

Salah satu hambatan yang terjadi adalah waktu perenungan yang 

tidak hanya memakan mingguan, akan tetapi bulanan bahkan tahunan. Hal 

ini sesuai dengan penuturan bapak Jumakir. 

Kalau waktunya sih, karena kita ini tidak ada target jadi tidak ada 

batasan waktu. Kalau teman-teman move-move aja, kalau lagi move 

ya cepet aja. Kalau lagi tidak move ya bisa berbulan-bulan, tahun-

tahunan malah tidak diapa-apakan ini. Kadang-kadang juga kita ada 

program begitu ya, dan ternyata pemerintah ada dananya, atau 

komite ada dana. Kalau begini jadi cepat. Kemudian kalau ada 

program untuk masyarakat nah itukan harus ada segera, dan harus 

segera dilaksanakan.116 

 

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Bambang. 

Ya tergantung bagaimana idenya. Misalkan seperti tadi teaching 

factory, kan program besar itu karena menghasilkan kompetensi-

kompetensi. Nah kompetensi nanti bisa menghasilkan produk. 

Berarti kan harus butuh waktu lama, harus merubah budaya. Seperti 
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BLUD tadi, harus merubah semua komponen yang ada di lembaga 

ini. Tapi ada yang butuh cepat ide itu, misalkan ada lomba ini, karya 

ilmiah atau lomba produk, kan kita harus cepat sesuai dengan yang 

diinginkan. Ini harus cepat.117 

 

Setelah melalui tahap perenungan, tahapan selanjutnya yang 

dilakukan adalah mengevaluasi hasil perenungan yang dilakukan, untuk 

mengetahui kelemahan dan kekurangan dari produk yang akan diciptakan 

sehingga konsep atau prototype yang akan direalisasikan menjadi 

sempurna. Bapak Jumakir menjelaskan “Iya, pasti dievaluasi. Biasanya 

seperti itu, pasti ada problem ya. Jadi harus dievaluasi untuk perbaikan 

selanjutnya”.118 

Bapak Rochdi juga menjelaskan hal senada “Iya, dievaluasi diuji 

cobakan. Misalkan traktor, wah kurang seimbang ini, ya disempurnaan 

lagi”.119 

Pihak SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam menyikapi adanya 

inovasi terkadang menerima dan terkadang tidak, hal ini didasarkan pada 

sumber daya yang ada, baik materi maupun insani. Hal ini berdasarkan 

pada penjelasan bapak Rochdi. 

Namanya ide, muncul pasti pro kontra, ya pasti. Tidak ada ide 

yang sama persis. Karena kalau ada ide yang sama persis nanti 

tidak ada ide lagi namanya. Jadi ide itu mesti ada 

kontroversinya. Itulah nanti yang akan menarik. Nah, bisa saja 

kan tadi dari ide jadi realitas, bisa saja ide muncul langsung 

tenggelam kan? Belum jadi realitas. Ketika ide muncul, kadang-

kadang di tingkat ide itupun tenggelam. Tapi ide itu juga akan 

ada terus-menerus, nanti dari salah satu ide itukan pasti ada yang 

eksis. Jadi kalau kita sebut bagaimana sikap orang-orang? Ya 

seperti orang itu, orang itu kan punya ego, kadang-kadang ingin 
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lebih atau malah itu ingin menenggelamkan kan seperti itu. Ya 

itulah seninya, jadi nanti dari ide kalau tadi dimulai dari ide dan 

perenungan. Kadang-kadang ide sendiri juga bisa muncul dan 

tenggelam, direalisasi itu juga bisa muncul tenggelam. Bahkan 

sudah mencapai kemanfaatanpun bisa tenggelam. Di semua ini 

bisa muncul dan tenggelam. Ya seperti itu.120 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Jumakir, “Eemmm kalau 

lembaga secara umum mendorong sebenarnya, mungkin tergantung 

alokasi dana saja. Biasanya dianggarkan di LKS. Tergantung ya, biasanya 

tergantung pimpinan ya. Ya ada poin di produk inovasinya”. Bapak 

Jumakir melanjutan, “Sebenarnya menerima sih, Cuma kan tidak 

selamanya bisa direalisasikan. Ya menerima, cuma kadang-kadang tidak 

bisa direalisasikan”.121 

Tahap terakhir sebelum proses realisasi inovasi, tim yang memiliki 

ide inovasi mempresentasikan di depan kepala sekolah terkait ide yang 

dimiliki. Selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh kepala sekolah melalui 

bermusyawarah dengan para wakilnya. Hal ini untuk memutuskan 

kesiapan pihak sekolah dalam menciptakan inovasi produk yang akan 

dilakukan. Keputusan terakhir berada di tangan kepala sekolah selaku 

pimpinan musyawarah, dan hal ini sebagai tahap akhir dalam perencanaan 

atau inisiasi inovasi. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan bapak 

Jumakir. 

Kalau tim dulu itu biasanya presentasi ke kepala sekolah ya, setelah 

kita presentasi kita bisa meyakinkan dengan desain seperti ini, 

kemudian sumber dayanya ada. Biasanya kepala sekolah 

memastikan bisa diteruskan atau tidak, belum tentu juga tahun ini 

                                                           
120 Ibid. 
121 Jumakir, wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2018. 



78 
 

diteruskan, bisa juga tahun depan aja kalau tidak ada dananya. Jadi 

tergantung keperluannya, misalkan harus ada tahun ini atau ada 

kepentingan yang lain misalkan ya, atau ada momen pameran 

misalnya nah itu bisa langsung dilaksanakan. Biasanya yang terlibat 

dalam musyawarah adalah setingkat wakil kepala sekolah, waka 

sarpras dan humas. Sarpras kan berkaitan dengan penyediaan, 

sedangkan humas kan wakil kepala sekolah yang berhubungan 

dengan pihak-pihak luar. Timnya ya tim ahli itu juga menentukan, 

pengalaman dan pertimbangannya sangat dipentingkan. Misal 

sarprasnya tidak terlalu ahli ya, tapikan timnya ahli. Tapi dalam hal 

ini tetap kepala sekolah yang menentukan.122 

 

 Bapak Bambang juga menjelaskan hal tersebut, “Ya sudah pasti 

melalui koordinasi, melalui rapat. Apakah ide kreatif itu perlu diiyakan 

atau tidak ditentukan oleh pengambil kebijakan, apakah ide kreatif itu 

perlu diiyakan atau tidak. Dilihat dari segi kemanfaatannya, biayanya 

bagaimana. Jadi dari manajemen yang menentukan dilanjutkan atau 

dicancel”.123 

Berdasarkan paparan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

desain pengembangan inovasi pendidikan pada proses inisiasi yang 

dilakukan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah melalui beberapa 

kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya, berpikir kreatif sehingga 

muncul ide-ide kreatif, merefleksikan ide kreatif menjadi sebuah 

rancangan inovasi (program maupun prototype), mengevaluasi rancangan 

inovasi, menawarkan rancangan inovasi kepada kepala sekolah, kemudian 

kepala sekolah bersikap permisif atas rancangan inovasi tersebut, serta 

diakhiri persetujuan dari kepala sekolah. Secara sederhana proses inisiasi 

ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Proses Inisiasi Inovasi Pendidikan di SMk Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

 

2. Proses Implementasi Inovasi Pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo. 

Tahapan selanjutnya setelah ide kreatif diputuskan dan mendapat 

persetujuan dari kepala sekolah adalah mengimplementasikannya. 

Sebagaimana dalam alur kegiatan manajemen, tahap kedua setelah 

perencanaan adalah implementtasi atau doing. Berhasil tidaknya dalam 

implementasi sangat tergantung pada perencanaan yang dilakukan 

sebelumnya. 

Tahap implementasi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo ini 

melalui beberapa langkah. Langkah awal untuk mendukung implementasi 

inovasi, terlebih dahulu dirumuskan strategi yang akan digunakan. 

Perumusan strategi ini berkaitan dengan subjek yang akan menangani 

inovasi, bahan-bahan apa yang diperlukan, dana yang dibutuhkan, dan juga 
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metode yang akan diterapkan. Seperti yang disampaikan oleh bapak 

Rochdi, berikut ini: 

Ya pastinya harus direncanakan subjeknya, man-nya, materialnya 

bahan-bahannya, mesin-mesinnya untuk membuat ini ada tidak di 

sini. Terus metode, cara-canya di sini ada tidak? Cara-caranya itu 

bisa didapat dari knowledge-nya tadi. Jadi knowledge atau soft-

softnya di orang-orangnya ini ada nggak. Kalau nggak, kita punya 

ide ini misalkan membuat coper di SMEA misalkan. Man-nya tidak 

ada, kan jadinya tidak jadi, seperti itu. Dari yang disebut 

perencanaan itu tadi, ketika ada subjek kemudian muncul 

pendukung-pendukungnya, man, material, money ada tidak 

uangnya. Jadi kalau semua ada tanpa ada uangnya ya tidak bisa, 

karena beli material-material harus ada uangnya, kemudian lembur-

lembur ada uangnya.124 

 

Setelah rencana program tersusun maka tahap selanjutnya adalah 

menentukan siapa yang akan menjadi tim pelaksana dari inovasi tersebut. 

Di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo yang menjadi tim pelaksana atau 

eksekutor adalah tim khusus itu sendiri. Hal ini diasumsikan bahwa orang 

yang paling paham dengan apa yang akan dibuat adalah orang yang 

bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

bapak Rochdi. 

Eksekutornya ya tergantung apa idenya kan ya. Ide tentang 

membuat kelas industri misalkan. Berarti ini menyingkronkan 

kurikulum, SMK dengan industri. Ini kan juga kreatif di bidang 

pembelajaran. Ketika ini sudah di-MOU kan, nah ini yang terlibat 

nanti bisa Humas, jurusan yang terlibat dengan itu. Kemudian 

bagaimana dengan industrinya. Nah itu nanti lingkup-lingkup 

eksekutornya siapa, ya sesuai dengan konteks proses yang akan 

dijalankan seperti apa. Ketika proses kan mesti ada pihak yang 

terkait.125 
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Pernyataan tersebut didukung oleh paparan dari bapak Jumakir, 

sebagai berikut: 

Biasanya apa ya, karena ini tidak ada pembagian tim perencanaan 

ataupun tim eksekutor. Jadi ya otomatis yang merencanakan jadi 

eksekutor, walaupun tidak utuh di lapangan. Misalkan untuk 

ngelas, saya tidak bisa ngelas. Jadi minta orang lain untuk jadi 

eksekutornya. Misalkan RPL program, pasti ambil anak-anak IT 

yang ahli. Jadi ada tambahan tim-tim bukan dari perencanaan, yang 

di lapangan yang ahli di bidangnya masing-masing.126 

 

Setelah pelaksana inovasi ditentukan maka tahapan selanjutnya 

adalah menyusun anggaran dana. Anggaran dana ini berupa proposal yang 

nantinya diajukan kepada pihak terkait. Penyusunan anggaran dana ini 

dimaksudkan agar pihak sekolah mengetahui besaran dana yang 

dibutuhkan dalam mengimplementasi inovasi. Sehingga dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak. Seperti yang 

diungkapkan oleh bapak Jumakir, “Kalau ini biasanya mengajukan dana, 

habisnya ini. Sekolah bisa nggak. Biasanya seperti itu”.127 

Bapak Bambang juga menyampaikan hal serupa, “Iya, jadi tim 

creator sudah punya strategi, punya schedule terus akhirnya kan punya 

rencana anggaran dalam bentuk proposal atau estimasi dana, seperti itu”.128 

Dalam menetapkan anggaran biaya, ada beberapa hal yang 

dipertimbangkan. Apabila dalam pemroduksian produk tersebut murni 

berasal dari sekolah maka dana yang akan dipakai dapat berupa dana dari 

komite ataupun dana BOS. Dan apabila dalam pelaksanaannya bekerja 

sama dengan instansi lain maka perlu diadakan musyawarah tindak lanjut 
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dengan instansi yang bersangkutan, sebagaimana yang pernah dilakukan 

ketika bekerja sama dengan PT PINDAD. Hal ini sebagaimana penjelasan 

dari bapak Lukito sebagai berikut: 

Kalau masih dalam lingkup lembaga maksudnya tidak ada kerja 

sama dengan pihak lain, anggaran dananya ya bisa dari BOS. Tapi 

secara RAPBS uang anak tidak boleh digunakan untuk praktik. 

Tapi kalau untuk bahan praktik itu bisa. Jadi kita harus bisa 

menyiasati, misalkan anak bangunan mendapatkan sekian banyak 

pesanan, mungkin gawang pintu, gawang jendela dan sebagainya. 

Nah bahan-bahannya harus kita memasukkan itu sebagai bahan 

praktik. Karena kan sekolah tidak boleh memproduksi barang, tapi 

kalau barang-barang anak itu dijual boleh hasilnya masuk ke unit 

produksi.129 

 

Kemudian bapak Lukito melanjutkan “Ya itu bisa dibicarakan, 

seperti dulu kita pernah bekerja sama dengan PT PINDAD untuk membuat 

ekor bom itu”.130 

Dalam mengimplementasikan program baru yaitu inovasi tentunya 

harus disertai dengan adanya prosedur dalam pelaksanaannya. Adanya 

prosedur pelaksanaan atau SOP ini sangat membantu pelaksanaan inovasi 

agar tetap berjalan sesuai dengan rencana. Demikian juga di SMK Negeri 

1 Jenangan Ponorogo dalam mengimplementasikan inovasi, seperti yang 

diungkapkan oleh bapak Rochdi. 

Ada prosedurnya. SOP-nya ya secara otomatis, misalkan benda ini 

ada pasti ada SOP-nya, kalau tidak ada pasti tidak akan jadi HP. Ini 

kacanya bisa menjadi akuarium lo mbak. Iya to? Yang satu 

berpikirnya kaca dibuat akuarium kan bisa. Yang satunya membuat 

HP, yang satu membuat laptop. Kalau tidak ada SOP-nya ya tidak 

jadi sesuai dengan ide.131 

 

                                                           
129 Lukito, wawancara, Ponorogo, 02 Juni 2018. 
130 Ibid. 
131 Rochdi, wawancara, Ponorogo, 08 Mei 2018. 
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Hal senada disampaikan oleh bapak Jumakir “SOP biasanya ya 

ada, kita itu membuat ada desain, ada sumber dana, ada tujuan, ya 

begitu”.132 

Untuk menghasilkan kinerja yang optimal dari pelaksanaan inovasi 

ini, manajemen puncak harus mampu memotivasi dan mengarahkan 

pegawai untuk berperilaku sesuai dengan cara-cara yang telah disepakati. 

Demikian juga yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, setiap ada 

inovasi baru yang dibuat maka kepala sekolah akan mengumpulkan tim 

dan memberikan arahan serta motivasi. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh bapak Jumakir “Iya, biasanya dikumpulkan bersama-sama. Karena ini 

kan seperti produk baru begitu ya. Jadi ada bimbingan kepala sekolah, ada 

motivasi dari kepala sekolah”.133 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari bapak Lukito “Pasti, 

setiap ada perkembangan baru pasti harus diarahkan oleh kepala 

sekolah”.134 

Setelah tim eksekutor siap melaksanakan tugasnya, anggaran dana 

sudah disusun, strategi dirumuskan, dan, langkah ke dua dalam 

implementasi inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah 

melanjutkan implementasinya dengan pengawasan dan evaluasi. Seperti 

yang dipaparkan oleh bapak Bambang, sebagai berikut: “Ya otomatis 

                                                           
132 Jumakir, wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2018. 
133 Ibid. 
134 Lukito, wawancara, Ponorogo, 02 Juni 2018. 
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langsung dieksekusi, kan tadi by schedule ya. Jadi sudah pasti 

dilaksanakan, dengan terus dievaluasi”.135 

Pernyataan tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh bapak 

Jumakir. 

Ya kita langsung membuat alat itu. Langkah awalnya pengadaan 

bahan dulu, bahan kan tidak ada dari sini, biasanya dari Surabaya. 

Nah yang milih bahan timnya juga harus tahu juga, kualitasnya 

seperti apa, ada timnya juga yang membeli. Biasanya ada tim ahli 

itu, yang paham dengan kebutuhannya. Setelah itu mulai desain, 

desain kan harus ada pengawasan ya. Biasanya memang ada tim 

perencana, tim lapangan atau teknis itu harus ada pengawasan. 

Bagian teknis itu harus selalu diawasi oleh bagian perencana. 

Seperti itu.136 

 

Dalam mengimplementasi tentu banyak kendala yang dihadapi. 

Kendala yang sering muncul di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah 

kendala yang berasal dari man, material, money, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh bapak Rochdi “Ya tadi seperti yang kita katakan, ada 

subjek kemudian menjadi realisasi man, material, money. Kendalanya di 

situ”.137 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari bapak Bambang “Ada, 

kalau kendalanya ya kesiapan lembaga, dan di sisi anggaran yang paling 

krusial”.138 

Dalam mengimplementasikan inovasi banyak hal yang dapat 

memengaruhinya. Diantaranya yaitu kepuasan inovator dalam 

mengimplementasikan idenya, kepala sekolah sebagai pengambil 

                                                           
135 Bambang, wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2018. 
136 Jumakir, wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2018. 
137 Rochdi, wawancara, Ponorogo, 08 Mei 2018. 
138 Bambang, wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2018. 
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keputusan, kebutuhan pasar, serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Jumakir berikut: 

Yang memengaruhinya sebenarnya kepuasan ya, itu yang pertama. 

Misalnya ada pameran kemudian kita tunjukkan ini lo hasil dari 

SMK, nah itu memberikan kepuasan tersendiri. Orang-orang yang 

berkumpul ini kan orang-orang yang motifnya sama. Kadang-

kadang itu ndak ada uangnya itu, tapi karena semangat dan rasa 

penasarannya tinggi jadi tetap bekerja keras tanpa pamrih. Yang 

kedua itu ya kepala sekolahnya, banyak tidaknya inovasi yang 

dilakukan ya tergantung kepala sekolahnya kan. Kemudian 

kebutuhan, baik eksternal atau internal. Kebijakan pemerintah saya 

rasa juga memengaruhi inovasi, biasanya ganti menteri ganti juga 

kebijakannya.139 

 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Lukito, 

sebagai berikut “Ada, yang memengaruhi ya itu tadi dari segi 

kemanfaatannya bagaimana, kemudian tuntutan eksternal, kebijakan-

kebijakan baru juga memengaruhi inovasi itu”. 

Sebagaimana data yang peneliti peroleh di atas dapat diambil 

kesimpulan, yaitu dalam proses implementasi inovasi pendidikan di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

kepala sekolah membentuk tim pelaksana, menganggarkan biaya, 

membuat jadwal dan prosedur pelaksanaan; selanjutnya kepala sekolah 

memotivasi dan mengarahkan tim inovasi/tim pelaksana; kemudian 

melaksanakan proses penciptaan/pengembangan inovasi di bawah 

pengawasan dan evaluasi. Proses implementasi ini dapat peneliti 

gambarkan sebagai berikut. 

 

                                                           
139 Jumakir, wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2018. 
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Gambar 4.3 Proses Implementasi Inovasi Pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

 

 

3. Proses Kontinuasi Inovasi Pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Tahap terakhir dalam sebuah proses inovasi adalah menetapkan 

apakah inovasi yang dilakukan akan terus diterapkan ataukah dihentikan. 

Inovasi yang berkesinambungan atau kontinu dibutuhkan oleh lembaga 

pendidikan agar dapat bertahan pada persaingan di era global. SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo tidak pernah berhenti dalam berinovasi 

selama ada kebutuhan dan orang-orangnya masih memiliki obsesi, 

sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Rochdi “Selama orang itu 

punya obsesi keinginan atau apa itu. Sebenarnya orang itu yang tidak 

pernah puas itu ya, selama masih ada obsesi ya mestinya terus 
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dilaksanakan”. Kemudian beliau melanjutkan “Ya, selama keinginan, 

kebutuhan-kebutuhannya masih ada”.140 

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari bapak Jumakir 

“Kalau dulu ndak pernah berhenti, kalau berhenti malah kita pusing itu. 

Pasti ada perubahan yang akan kita buat”.141 

Pernyataan dari bapak Rochdi dan bapak Jumakir ini sesuai dengan 

nilai-nilai yang diyakini dan kembangkan oleh SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo. Hal ini peneliti temukan di dokumen profil SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo yang mengatakan bahwa segenap  civitas SMK Negeri 

1 Jenangan Ponorogo mengupayakan selalu melakukan inovasi setiap hari, 

dengan semboyan tiada hari tanpa inovasi.142 

Keberlanjutan inovasi yang dilakukan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo berupa aktivitas memperbaiki dan menyempurnakan produk 

inovasi yang telah diciptakan. Proses perbaikan dan penyempurnaan ini 

melalui kegiatan evaluasi yang berkelanjutan (never ending correction). 

Hal ini sesuai pemaparan dari bapak Rochdi, ” Iya, kita membuat ya mesti 

ada evaluasi, kurangnya apa dan harus kita sempurnakan. Itu alamiah 

itu”.143 

Pernyataan yang sama juga diutarakan bapak Jumakir, “Biasanya 

dievaluasi, bisa diteruskan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Ya 

                                                           
140 Rochdi, wawancara, Ponorogo, 08 Mei 2018. 
141 Jumakir, wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2018. 
142 Profil Institusi SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dokumentasi, Ruang Bougenvile, 03 Mei 

2018. Lihat juga Hasil Inovasi SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, observasi , Unit Produksi, 09 

Mei 2018. 
143 Rochdi, wawancara, Ponorogo, 08 Mei 2018. 
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seperti itu. Kita berinovasi terus”.144 Dalam hal ini bapak Bambang 

menambahkan bahwa produk inovasi yang sudah tidak dapat tingkatkan 

kesempurnaannya dan tidak relevan dengan kebutuhan pengguna maka 

tidak dilanjutkan pada proses penyempurnaan. Berikut pemaparannya 

“Ada, untuk perbaikan ke depannya selalu dilakukan evaluasi-evaluasi. 

Kurangnya di mana kita perbaiki, dan kita ubah strategi yang digunakan. 

Tapi ya, tergantung inovasinya ya. Kalau masih relevan ya kita lanjutkan, 

kalau tidak kita cari ide yang lain” 

Proses kontinuasi yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo sebagaimana paparan data diatas yaitu berupa aktivitas untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan inovasi yang ada melalui evaluasi 

yang berkelanjutan (never ending correction). 

 

C. Temuan Penelitian 

Berdasarkan deskripsi di atas ditemukan beberapa hal yang unik, yang 

meliputi tiga aspek, yakni inisiasi inovasi, implementasi inovasi, dan 

kontinuasi inovasi. Temuan ketiga aspek tersebut terdapat informasi yang 

bersifat empiris secara induktif-konseptualistik disusun menjadi sejumlah 

proposisi inisiasi inovasi, implementasi inovasi, dan kontinuasi inovasi.  

Masing-masing proposisi tersebut disusun sebagai berikut: 

1) Proposisi inisiasi inovasi 

                                                           
144 Jumakir, wawancara, Ponorogo, 23 Mei 2018. 
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Apabila tim inovasi dalam hal ini setiap komunitas jurusan selalu 

berpikir kreatif sehingga muncul ide-ide kreatif, merefleksikan ide kreatif 

menjadi sebuah rancangan inovasi (program maupun prototype), 

mengevaluasi rancangan inovasi, menawarkan rancangan inovasi kepada 

kepala sekolah, kemudian kepala sekolah bersikap permisif atas rancangan 

inovasi tersebut, serta diakhiri persetujuan dari kepala sekolah, maka 

proses inisiasi inovasi akan berjalan lancar. 

2) Proposisi implementasi inovasi 

Apabila kepala sekolah membentuk tim pelaksana, menganggarkan 

biaya, membuat jadwal dan prosedur pelaksanaan, selanjutnya kepala 

sekolah memotivasi dan mengarahkan tim inovasi/tim pelaksana, 

kemudian melaksanakan proses penciptaan/pengembangan inovasi di 

bawah pengawasan dan evaluasi, maka implementasi inovasi akan berjalan 

lancar. 

3) Proposisi kontinuasi inovasi 

Apabila tim inovasi dan kepala sekolah selalu berpikir untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan inovasi yang ada melalui evaluasi 

yang berkelanjutan, maka proses kontinuasi akan terus berjalan maksimal.  

Berdasarkan temuan yang disusun dalam proposisi-proposisi di atas, 

peneliti dapat membuat kesimpulan sementara bahwa dalam mengembangkan 

inovasi pendidikan kepala sekolah dibantu tim inovasi dari masing-masing 

program keahlian dengan melakukan tiga tahapan utama, yaitu tahapan inisiasi 

yang mencakup berpikir inovatif, menawarkan inovasi kepada kepala sekolah, 
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pengambilan keputusan akan realisasi inovasi. Tahapan implementasi inovasi 

yang mencakup penetapan tim pelaksana inovasi berbasis kompetensi, 

penyusunan instrumen pendukung, pengaturan sumber daya manusia, serta 

pelaksanaan pengembangan inovasi di bawah kepengawasan dan evaluasi. 

Terakhir tahapan kontinuasi yakni melakukan evaluasi yang berkelanjutan 

untuk memperbaiki dan menyempurnakan inovasi yang ada. 
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BAB V 

ANALISIS DESAIN PENGEMBANGAN INOVASI PENDIDIKAN  

DI SMK NEGERI 1 JENANGAN PONOROGO 

 

Pada bab sebelumnya telah dibahas data umum terkait identitas sekolah, 

struktur organisasi, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya juga dibahas data 

khusus terkait pelaksanaan desain pengembangan inovasi yang meliputi kegiatan 

inisiasi, implementasi dan kontinuasi yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo. Pada bab ini peneliti akan menganalisis desain pengembangan inovasi 

yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo menggunakan teori-teori yang 

telah disiapkan pada bab sebelumnya yaitu pada bab kedua.   

4. Analisis Proses Inisiasi Inovasi Pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Pada era milenial semacam ini persaingan antar lembaga semakin 

ketat. Mulai dari memperkenalkan prestasi-prestasi serta layanan-layanan yang 

dimiliki, pengelola juga semakin gencar dalam mempromosikan lembaga 

pendidikannya melalui berbagai media yang ada. Bertepatan dengan era 

milenial maka banyak sekali pengelola lembaga pendidikan yang 

mempromosikan jasa pendidikannya secara digital. 

Berdasarkan situasi di atas, maka setiap pengelola lembaga pendidikan 

harus memiliki kiat-kiat khusus agar dapat memenangkan persaingan yang 

ada. Salah satu cara srategis yang dapat dilakukan untuk memenangkan 

persaingan adalah dengan mentransformasikan diri menjadi lembaga yang 

inovatif. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Michael E. Porter bahwa 
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untuk memenangkan persaingan sebuah lembaga haruslah selalu 

mengedepankan pelaksanaan inovasi.145 

Pihak SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo yang merupakan salah satu 

peserta dalam kompetisi besar ini telah memposisikan dirinya sebagai lembaga 

yang inovatif. Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo telah dipaparkan pada awal pembahasan tesis ini. Di 

antara inovasi tersebut adalah 1) inovasi proses diantaranya pembelajaran 

dengan sistem blok; 2) Inovasi produk misalnya mesin pencacah rumput, 

mesin pengaduk pakan ayam, mesin pembuat kompos, pengaduk pupuk 

organik, detektor sampah, penimbang buah otomatis; 3) Inovasi ekstensi di 

antaranya menjalin kerja sama tidak hanya dalam lingkup nasional akan tetapi 

juga internasional seperti dengan Jerman, Belanda dan Jepang; 4) Inovasi 

organisasi yaitu bertransformasinya lembaga dari jenjang menengah atas 

menjadi setingkat jenjang perguruan tinggi (D2) dan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD).146 

Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan agar dapat melakukan 

inovasi adalah dengan cara mengetahui bagaimana inovasi diciptakan atau 

dikembangkan. SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam menciptakan atau 

mengembangkan inovasi diawali dengan memunculkan ide-ide baru yang 

kreatif (berpikir kreatif). Dikarenakan ide kreatif merupakan ruh dari sebuah 

inovasi.  Pemunculan atau penggalian ide kreatif ini mengacu kepada Moris 

                                                           
145 Danang Sunyoto, Keunggulan Bersaing (Yogyakarta: BukuSeru, 2015), 17. 
146 Jati Sengupta, Theory of Innovation:a New Paradigm of Growth (Switzerland: Springer 

International Publishing, 2014), 4, 64. Lihat juga Robin Lowe dan Sue Marriott, Enterprise 

Entrepreneurship and Innovation: Concepts, Contexts and Commercialization (Netherland: 

Elsevier, 2006), 70. 
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M. Guvenis merupakan bagian dari langkah pengetahuan dan kesadaran.147 

Lebih khusus lagi Kuratko dan Hodgetts memasukkan ke dalam akumulasi 

pengetahuan,148 Herbert G. Hicks ke dalam logika (logic),149 dan menurut 

Hendra Surya masuk ke dalam preparation stage.150 Baik akumulasi 

pengetahuan, logika maupun preparation stage merupakan istilah yang 

berbeda akan tetapi mengindikasikan sesuatu hal yang sama, yaitu 

pemunculan ide kreatif yang mendasarkan pada pengalaman yang telah 

dimiliki sebelumnya.  

Ide kreatif yang merupakan hasil dari berpikir kreatif yang selanjutnya 

berproses menjadi ide inovatif di sini bertujuan untuk mengatasi permasalahan 

yang ada. Agar terjadi kesesuaian antara permasalahan dengan solusi yang 

ditawarkan, pihak SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam berpikir kreatif 

selalu didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha maupun dunia 

industri. Hal ini sesuai dengan karakteristik inovasi sendiri yaitu compatibility 

(kompatibel), yaitu tingkat inovasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan 

dari yang menerima.151 Sehingga akan menjadi masalah baru apabila solusi 

yang ditawarkan melalui inovasi tidak sesuai dengan permasalahan atau 

kebutuhan dari pihak yang bersangkutan. 

Melihat dari beberapa inovasi yang telah dilakukan, salah satu di 

antaranya bukan berasal dari ide kreatif dari pihak SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo. Misalnya saja perubahan sistem pengelolaan dari sekolah pada 

                                                           
147 Moris M. Guvenis, The Influences of Technological Innovations and Change on Facility 

Planning (t.tp.: The Pennsylvania State University, 1989), 19. 
148 Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya 

Saing Lembaga Pendidikan Islam (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2013), 205-211. 
149 J. Winardi, Entrepreneur dan Entrepreneurship (Jakarta: Kencana, 2008), 211. 
150 Hendra Surya, Strategi Jitu Mencapai Kesuksesan Belajar (Jakarta, Gramedia, 2011), 199. 
151 Uhar Suharsaputra, Kepemimpinan Inovasi Pendidikan: Mengembangkan Spirit 

Entrepreneurship Menuju Learning School (Bandung: Refika Aditama, 2016), 246-248 
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umumnya kepada sistem pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Perubahan tata kelola ini merupakan hasil inisiatif dari Dinas Pendidikan Jawa 

Timur yang diterapkan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Inovasi seperti 

ini apabila dikaitkan dengan jenis inovasi berdasarkan innovator-nya maka 

termasuk dari jenis inovasi entrepreneurial innovation.152 Maksud 

entrepreneurial innovation adalah inovasi yang diinisiasi oleh pihak yang 

berwenang di atasnya yang secara tidak langsung akan berakibat (berpengaruh 

luas) kepada adopternya, dan perubahan tata kelola menjadi BLUD ini juga 

termasuk ke dalam jenis inovasi organisasi.153  

Salah satu langkah strategik yang dilakukan kepala sekolah untuk 

menumbuhsuburkan inovasi adalah dengan memberdayakan orang-orang yang 

berada di program keahlian. Sehingga dapat diasumsikan apabila setiap 

program keahlian memiliki tim inovasi maka ide-ide kreatif akan bermunculan 

lebih banyak. Melihat dari siapa yang menginovasi maka hal ini termasuk ke 

dalam jenis inovasi household innovation.154 Meskipun termasuk household 

innovation, ada sedikit perbedaan yang terjadi, yakni household innovation 

yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo ini berbasis program keahlian. 

Sehingga dapat dikatakan household innovation yang ada di SMK Negeri 1 

Jenangan ini adalah household innovation berbasis komunitas (community-

based household innovation). 

                                                           
152 Ibid., 305. 
153 Sengupta, Theory of Innovation:a New Paradigm of Growth, 4 dan 64. Lihat juga Lowe dan 

Marriott, Enterprise Entrepreneurship and Innovation: Concepts, Contexts and 

Commercialization, 70. 
154 Suharsaputra, Kepemimpinan Inovasi Pendidikan: Mengembangkan Spirit Entrepreneurship 

Menuju Learning School, 305. 



95 
 

Tugas dari tim inovasi di atas, selain memunculkan ide-ide kreatif juga 

memikirkan bagaimana ide-ide kreatif tersebut dapat berubah menjadi sebuah 

inovasi yang nyata, tidak sebatas ide (khayalan). Maka pada tahap selanjutnya 

adalah proses perenungan atau refleksi atas ide kreatif yang dimunculkan. Dari 

proses perenungan ini tim inovasi mendiskusikan apakah ide tersebut dapat 

dilaksanakan atau tidak. Ide kreatif ini setelah masuk pada tahap perenungan 

akan menjadi beberapa kemungkinan, pertama, ide kreatif yang tetap menjadi 

ide (khayalan); kedua, ide kreatif yang menjadi sebuah prototype (bentuk 

konsep dan belum dapat diciptakan); ketiga, ide kreatif yang menjadi 

kenyataan (sudah diciptakan menjadi produk). Proses perenungan atau refleksi 

ide ini terkadang memerlukan waktu yang lama dan terkadang juga waktu 

yang singkat, tergantung ide yang dimunculkan seperti apa. Proses perenungan 

ini menurut Kuratko dan Hodgetts serta Hendra Suryana termasuk ke dalam 

tahap inkubasi (incubation stage),155 Herbert G. Hicks termasuk 

menghubungkan ide (idea linking).156 

Setelah melalui tahap perenungan, tim inovasi melakukan evaluasi 

konsep atau prototype produk yang akan diciptakan. Tujuan adanya evaluasi 

ini adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan dari konsep atau 

prototype yang akan direalisasikan sehingga menjadi sempurna. Proses 

evaluasi terhadap konsep ataupun prototype ini menurut Kuratko dan Hodgetts 

termasuk evaluasi dan Hendra Suryana termasuk ke dalam verification 

                                                           
155 Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga 

Pendidikan Islam, 205-211. Lihat juga Surya, Strategi Jitu Mencapai Kesuksesan Belajar, 199. 
156 Winardi, Entrepreneur dan Entrepreneurship, 211. 
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stage.157 Evaluasi ataupun verification stage pada dasarnya merupakan 

penilaian hasil berpikir kreatif (divergen) dengan menggunakan berpikir kritis 

(konvergen). 

Dari penjelasan di atas, tahap pertama dari inisiasi inovasi yang ada di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah berpikir kreatif. Adapun proses 

berpikir kreatif (pemunculan ide kreatif) di atas, terdapat perbedaan antara 

konsep yang dikemukakan oleh Kuratko dan Hodgetts, Herbert G. Hicks, dan 

Hendra Suryana dengan yang dilakukan oleh tim inovasi SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. Kuratko dan Hodgetts menjelaskan bahwa dalam berpikir 

kreatif proses yang harus dilalui adalah akumulasi pengetahuan, proses 

inkubasi, ide dan gagasan, evaluasi dan implementasi. Proses berpikir menurut 

Herbert G. Hicks adalah logika (logic), menghubungkan ide (idea linking), 

pemecahan masalah (problem solving), kaitan bebas (free association). Hendra 

Suryana yaitu Preparation stage, Incubation stage, Illumination stage, dan 

verification stage. Sedangkan dari tim inovasi SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo memiliki tahapan yang lebih sederhana, yaitu menggali ide kreatif 

(idea discovery), merefleksi ide kreatif (idea reflection), dan mengevaluasi ide 

kreatif (idea evaluation). Tahapan berpikir kreatif yang dilakukan tim inovasi 

tidak melalui tahap ide dan gagasan (Kuratko dan Hodgetts)/illumination stage 

(Hendra Suryana)/problem solving (Herbert G. Hicks) dikarenakan tim inovasi 

dalam memunculkan ide kreatif (inovasi) tidak memunculkan banyak pilihan-

pilihan atau opsi-opsi, akan tetapi langsung pada satu pokok inovasi untuk satu 

permasalahan. Sehingga apabila dibandingkan dan digambarkan tahapan 

                                                           
157 Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga 

Pendidikan Islam, 205-211. Lihat juga Surya, Strategi Jitu Mencapai Kesuksesan Belajar, 199. 
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berpikir kreatif tim inovasi SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5.1 Perbandingan Alur Proses Berpikir Kreatif SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

Tahapan 

Nama Tokoh 

Kuratko dan 

Hodgetts 

Hendra 

Suryana 

Herbert G. 

Hicks 

Tim 

Inovasi 

SMK 

Negeri 1 

Jenangan 

Ponorogo 

Tahap 1 
Akumulasi 

pengetahuan 

Preparation 

stage 
Logic 

Idea 

discovery 

Tahap 2 
Proses 

inkubasi 

Incubation 

stage 
Idea linking 

Idea 

reflection 

Tahap 3 
Ide dan 

gagasan 

Illumination 

stage 

Problem 

solving 
- 

Tahap 4 
Evaluasi dan 

implementasi 

verification 

stage 

Free 

association 

Idea 

evauation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Alur Berpikir Kreatif Tim Inovasi SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

Tahap selanjutnya setelah tim inovasi mematangkan ide kreatifnya 

(inovasi) adalah mempresentasikan sekaligus meminta tanggapan kepada 

kepala sekolah. Pada tahap penawaran ide kreatif ini kepala sekolah lebih 

cenderung bersifat permisif akan inovasi yang ditawarkan. Meskipun permisif 

kepala sekolah selanjutnya pada tahap pengambilan keputusan akan 

mempertimbangkan manfaat serta potensialitas dari inovasi tersebut. Adanya 

Idea 

discovery 

Idea 

evaluation 

Idea 

reflection 
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sikap permisif kepala sekolah terhadap usulan rancangan inovasi dari tim 

inovasi termasuk ke dalam langkah pembentukan sikap terhadap inovasi.158  

Dalam pembentukan sikap terhadap inovasi ini terdapat sedikit 

perbedaan antara apa yang diungkapkan Guvenis dalam teorinya dengan yang 

ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Guvenis menuturkan dalam 

teorinya bahwa pembentukan sikap terhadap inovasi yang menanggapi adalah 

seluruh anggota organisasi, dalam hal ini ialah seluruh warga sekolah. Berbeda 

dengan yang terjadi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, tahap pembentukan 

sikap terhadap inovasi lebih diarahkan pada tanggapan yang berasal dari 

kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah.  

Tahapan Penawaran Inovasi Pada Inisiasi Inovasi 

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Menyusun rancangan 

inovasi oleh tim inovasi 

Mempresentasikan 

rancangan inovasi 

Sikap menerima dan 

meninjau inovasi 

Gambar 5.2 Tahapan Penawaran Rancangan Inovasi oleh Tim Inovasi Kepada Kepala 

Sekolah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

  

Tahap selanjutnya setelah kepala sekolah menerima tawaran inovasi 

dari tim inovasi adalah mempertimbangkan sisi manfaat dan potensialitasdari 

inovasi yang dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terkait diterima 

                                                           
158 Guvenis, The Influences of Technological Innovations and Change on Facility Planning, 19-20. 
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tidaknya sebuah inovasi.  Dan tahap ini merupakan tahap akhir dari proses 

inisiasi sebuah inovasi. 

 Pengambilan keputusan atas inovasi yang ditawarkan diambil 

berdasarkan hasil tinjauan akan manfaat dan sisi potensial inovasi, serta 

kesiapan lembaga untuk melaksanakan inovasi tersebut. Kesiapan ini merujuk 

pada sumber daya manusia yang menjalankan serta sumber dana yang 

digunakan untuk biaya operasional pelaksanaan inovasi. Proses pengambilan 

keputusan inovasi ini menurut Guvenis masuk dalam tahap langkah dalam 

pengambilan keputusan.159  

Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan 

para wakilnya sebagaimana di atas, telah sesuai dengan urutan pengambilan 

keputusan yang dikemukakan oleh Uhar Suharsaputra, yaitu pengetahuan 

(kepala sekolah mengetahui adanya inovasi dan hal-hal yang terkait dengan 

inovasi berdasarkan presentasi dari tim inovasi program keahlian), persuasi 

(ketika kepala sekolah membuka diri (permisif) untuk menerima inovasi), 

keputusan (tahap di mana kepala sekolah mengadakan aktivitas musyawarah 

yang akhirnya menuntun kepada keputusan menerima atau menolak 

inovasi).160 

Langkah pembentukan sikap dan pengambilan keputusan dilakukan 

bersama-sama antara kepala sekolah dan para wakilnya, akan tetapi keputusan 

akhir tetap berada di tangan kepala sekolah sebagai pimpinan musyawarah. 

Sehingga keputusan kepala sekolah bersifat mutlak. Cara pengambilan 

keputusan semacam ini menurut Uhar Suharsaputra termasuk dalam jenis 

                                                           
159 Ibid., 21. 
160 Suharsaputra, Kepemimpinan Inovasi Pendidikan: Mengembangkan Spirit Entrepreneurship 

Menuju Learning School, 249 
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pengambilan keputusan otoritas, yakni pengambilan keputusan yang 

didasarkan pada beberapa orang yang memiliki kewenangan di dalam sebuah 

lembaga.161 Menurut peneliti hal ini dirasa lebih sederhana dan cepat dalam 

pengambilan keputusan jika dibanding dengan melibatkan banyak pihak untuk 

membuat satu kebulatan suara. 

Alur pengambilan keputusan inovasi digambarkan sebagai berikut. 

Tahapan Pengambilan Keputusan Pada Inisiasi Inovasi 

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Menerima usulan 

rancangan inovasi 

Rapat kepala sekolah dan 

wakil kepala sekolah 

Sikap 

menyetujui/menolak 

inovasi 

Gambar 5.3 Tahapan Pengambilan Keputusan Inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 
 

Berdasarkan uraian di atas proses inisiasi inovasi yang dilakukan tim 

inovasi SMK Negri 1 Jenangan Ponorogo mencakup tiga proses, yaitu 1) 

berpikir kreatif yang meliputi menggali ide, merefleksikan ide, serta 

mengevaluasi ide; menawarkan rancangan inovasi kepada kepala sekolah 

meliputi kegiatan menyusun rancangan inovasi, mempresentasikan rancangan 

inovasi kepada kepala sekolah; dan pengambilan keputusan oleh kepala 

sekolah meliputi kegiatan menerima usulan rancangan inovasi, meninjau sisi 

manfaat dan potensialitas dari inovasi, dan penentuan sikap antara menyetujui 

                                                           
161 Ibid., 251. 

Waka 

humas 

Waka 

mutu 

Waka 

sarpras 

Waka 

kesiswaan 

Waka 

kurikulum 

Kepala 

sekolah 

Keputusan 

menyetujui/menolak 

inovasi  

Kepala sekolah menerima 

usulan rancangan inovasi 

dari tim inovasi  



101 
 

dan menolak inovasi. Untuk lebih jelasnya alur inisiasi inovasi yang dilakukan 

di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah sebagai berikut. 

Proses Inisiasi Inovasi  

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 
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Pengambilan keputusan 

inovasi 

Gambar 5.4 Proses Inisiasi Inovasi Pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 
 

5. Analisis Proses Implementasi Inovasi Pendidikan di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo 

Tahap selanjutnya dalam proses pengembangan inovasi adalah 

implementasi inovasi. Setelah kepala sekolah menyetujui rancangan inovasi 

dari tim khusus, tahap selanjutnya adalah pengaturan strategi terkait 

pelaksana, bahan-bahan yang diperlukan, dana yang dibutuhkan untuk 

operasional, serta metode atau yang digunakan. Hal ini sesuai dengan apa 

yang diungkapkan Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger bahwa dalam 

pelaksanaan yang harus dipikirkan paling awal adalah pengembangan 

program, anggaran, dan prosedur.162 

Tahap pertama yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo setelah rencana program inovasi disetujui kepala sekolah adalah 

                                                           
162 Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger, Strategic Management and Bussines Policy: Toward 

Global Sustainability, Thirteenth edition (Boston: Pearson, 2012), 273. 
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menetapkan pelaksana dari rencana inovasi tersebut. Dalam hal ini 

pelaksananya adalah tim inovasi itu sendiri. Hal ini diasumsikan bahwa orang 

yang paling paham dan mengerti terkait realisasi dari rancangan inovasi adalah 

orang yang merancangnya, dalam hal ini adalah orang-orang tim inovasi 

sendiri. Penentuan pihak yang melaksanakan inovasi ini menurut Wheelen dan 

Hunger termasuk dalam langkah awal dalam implementasi inovasi. dan secara 

lebih khusus masuk dalam pihak pelaksana dari rencana inovasi yang 

diinisiasi.163 Dalam hal ini peneliti setuju dengan apa yang dilakukan oleh 

pihak SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo bahwasanya pelaksana adalah tim 

inovasi. Hal ini dikarenakan tim inovasi adalah orang yang paling paham 

dengan inovasi yang akan dibuat serta cara yang akan digunakan.  

Di satu sisi, selain menetapkan tim inovasi pelaksana sebagai tim 

pelaksana, kepala sekolah dalam menetapkan tim pelaksana juga 

mempertimbangkan kompetensi yang diperlukan dalam penciptaan inovasi 

tersebut. Sehingga tidak jarang kepala sekolah memasukkan guru dari program 

keahlian lain untuk menciptakan inovasi yang telah diinisiasi. Penataan tim 

pelaksana sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan ini sesuai dengan teori 

penataan staf dari Wheelen.164 

Setelah pelaksana inovasi ditentukan, maka tahapan selanjutnya adalah 

menyusun anggaran dana. Anggaran dana ini berupa proposal yang nantinya 

diajukan kepada pihak terkait. Penyusunan anggaran dana ini dimaksudkan 

agar pihak sekolah mengetahui besaran dana yang dibutuhkan dalam 

mengimplementasi inovasi. Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan 

                                                           
163 Ibid. 
164 Wheelen et.al., Strategic Management and Bussines Policy: Globalization, innovation and 

Sustainability, Fourteenth edition (Boston: Pearson, 2015), 310-311. 
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untuk melanjutkan atau tidak. Penyusunan anggaran dana ini masuk dalam 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana strategi, 

poin penyusunan anggaran,165 yang pada tahap awal implementasi menempati 

langkah yang kedua. 

Dana yang digunakan untuk biaya operasional implementasi inovasi di 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo bisa dibedakan menjadi dua, pertama, dana 

yang murni dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo, dan yang 

kedua, dana yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dan 

pihak yang bekerja sama dengan SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam 

menciptakan inovasi tersebut. 

Dana yang murni dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

adalah dana yang berasal dari komite ataupun dana BOS. Sedangkan untuk 

yang kerja sama besaran dana yang dikeluarkan sesuai dengan perjanjian 

kontrak yang ditandatangani. 

Apabila melihat lebih jauh sisi serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk melaksanakan rencana strategis maka didapati kegiatan pembuatan 

program atau taktik berdaya saing (program yang disusun untuk mendukung 

pelaksanaan inovasi yang dilakukan).166 Pada beberapa inovasi yang dilakukan 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo baik inovasi produk, inovasi organisasi, 

inovasi ekstensi dan inovasi proses, terdapat inovasi yang menghendaki 

adanya pembuatan program atau taktik berdaya saing dan ada pula yang tidak. 

Di antara inovasi yang membutuhkan adanya penciptaan program untuk 

mendukung pelaksanaan inovasi adalah perluasan jenjang pendidikan yang 

                                                           
165 Ibid., 276. 
166 Ibid., 274. Lihat juga Thomas L. Wheelen et.al., Strategic Management and Bussines Policy: 

Globalization, Innovation and Sustainability, 282-284. 
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awalnya pendidikan menengah atas menjadi lembaga pendidikan yang juga 

menawarkan jenjang setingkat perguruan tinggi (diploma), serta perubahan 

dari sistem persekolahan regular sebagaimana pada sekolah umumnya menjadi 

persekolahan yang berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Program 

yang dimaksud adalah semacam restrukturisasi kepengurusan, program 

pelatihan bagi para stakeholder internal yang tergabung dalam struktur 

kepengurusan, menyusun prosedur baru dalam hal pelaporan kegiatan, dan 

sebagainya.167 

Hal yang tidak kalah penting dalam realisasi inovasi selain menetapkan 

tim pelaksana dan besaran anggaran dana adalah menyusun prosedur 

pelaksanaan atau SOP. Adanya prosedur pelaksanaan atau SOP ini sangat 

membantu pelaksanaan inovasi agar tetap berjalan sesuai dengan rencana. 

Demikian juga di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam 

mengimplementasikan inovasi. Penyusunan prosedur pelaksanaan ini masuk 

dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana 

strategi, poin perumusan prosedur/SOP.168 

Dari penjelasan terkait kegiatan pendukung atau dalam bahasa 

Wheelen serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana 

strategi yang dilakukan pihak SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo antara lain 

menyusun anggaran, menyusun SOP, serta membuat program pendukung 

inovasi apabila dalam pelaksanaan inovasi mensyaratkan hal tersebut. 

                                                           
167 Thomas L. Wheelen dan J. David Hunger, Strategic Management and Bussines Policy: Toward 

Global Sustainability, 274. 
168 Wheelen et.al., Strategic Management and Bussines Policy: Globalization, Innovation and 

Sustainability, 276. 
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Untuk menghasilkan kinerja yang optimal dari pelaksanaan inovasi ini, 

manajemen puncak harus mampu memotivasi dan mengarahkan pegawai 

untuk berperilaku sesuai dengan cara-cara yang telah disepakati. Sehingga 

setiap ada inovasi baru yang dibuat maka kepala sekolah akan mengumpulkan 

tim dan memberikan arahan serta motivasi. Proses pemberian arahan dan 

motivasi kepada tim pelaksana mengatur sumber daya manusia yang 

bertanggung jawab dalam implementasi strategi, lebih khusus pada poin 

pengarahan staf.169 Arahan dan motivasi yang diberikan kepala sekolah 

bertujuan untuk memberikan semangat sehingga apa yang telah direncanakan 

dapat berjalan sesuai dengan harapan. 

Setelah tim eksekutor siap melaksanakan tugasnya, anggaran dana 

sudah disusun, strategi dirumuskan, maka tahapan selanjutnya adalah 

melanjutkan implementasinya di bawah pengawasan dan evaluasi. 

Melanjutkan jalannya inovasi ini masuk ke pada tahap implementasi yang 

berkelanjutan.170 Pada tahap implementasi yang berkelanjutan ini terkadang 

pihak SMK 1 Jenangan Ponorogo mengalami sedikit kendala, baik dari unsur 

man, material, maupun money. Dan beberapa hal yang memengaruhi 

implementasi inovasi di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo antara lain 

kepuasan inovator dalam mengimplementasikan idenya, kepala sekolah 

sebagai pengambil keputusan, kebutuhan pasar, serta kebijakan-kebijakan dari 

pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Fullan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya perubahan (inovasi): pertama, 

karakteristik perubahan (kebutuhan pasar akan inovasi); Kedua, karakteristik 

                                                           
169 Ibid., 278 dan 319. 
170 Guvenis, The Influences of Technological Innovations and Change on Facility Planning, 21. 
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lokal (kepuasan innovator dan pengaruh kepala sekolah); ketiga, faktor 

eksternal (kebijakan pemerintah).171 

Dari uraian penjabaran implementasi inovasi di atas, dapat dipahami 

bahwa SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo dalam mengimplementasikan 

inovasi terdapat dua kegiatan dasar, yaitu langkah awal implementasi inovasi 

dan langkah lanjutan implementasi inovasi. Langkah awal implementasi 

inovasi meliputi tiga kegiatan utama, yakni penetapan tim pelaksana, 

penyusunan instrumen pendukung (menyusun anggaran, menyusun SOP, serta 

membuat program pendukung inovasi apabila dalam pelaksanaan inovasi 

mensyaratkan hal itu), dan pengaturan sumber daya manusia (pengarahan dan 

pemotivasian dari kepala sekolah). Sedangkan langkah lanjutan implementasi 

inovasi meliputi melaksanakan inovasi di bawah pengawasan dan evaluasi. 

Kegiatan-kegiatan di atas apabila dibuat alur maka sebagai berikut. 

Langkah Awal Implementasi 

Inovasi 

Langkah Lanjutan Implementasi  

Inovasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Alur Implementasi Inovasi Pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo 

 

 

                                                           
171 Michael Fullan, The New Meaning of Education Change, Fourth Edition (NewYork: Teachers 

College, 2007), 47-67. 
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6. Analisis Proses Kontinuasi Inovasi Pendidikan di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo 

Tahap terakhir dalam sebuah proses inovasi adalah menetapkan 

apakah inovasi yang dilakukan akan terus diterapkan ataukah dihentikan. 

Inovasi yang berkesinambungan atau kontinu dibutuhkan oleh lembaga 

pendidikan agar dapat bertahan pada persaingan di era global. SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo tidak pernah berhenti dalam berinovasi selama ada 

kebutuhan dan orang-orangnya masih memiliki obsesi. Komitmen kepala 

sekolah, para pendidik dan bahkan peserta didik untuk selalu menciptakan 

inovasi adalah sebuah hal yang mengindikasikan bahwa inovasi adalah sebuah 

proses, sebuah proses untuk mencapai sebuah tujuan menjadi lembaga 

pendidikan terdepan dan berdaya saing. Komitmen untuk terus melaksanakan 

inovasi dikarenakan menganggap inovasi adalah sebuah proses merupakan inti 

dari kontinuasi yaitu kegiatan yang tidak pernah usai (never ending 

activities).172 

Terdapat dua hal yang mendasari SMK Negeri 1 Jenangan selalu 

melakukan inovasi setiap saat. Pertama, adanya obsesi untuk selalu berkreasi; 

dan kedua, kemauan untuk melakukan evaluasi terhadap inovasi yang telah 

dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan. 

Dari penjelasan inisiasi, implementasi dan kontinuasi pada SMK Negeri 1 

Jenangan di atas, maka dapat didapatkan desain pengembangan inovasi berbasis 

komunitas sebagai berikut: 

                                                           
172 Fullan, The New Meaning of Education Change, 58. Lihat juga Suharsaputra, Kepemimpinan 

Inovasi Pendidikan: Mengembangkan Spirit Entrepreneurship Menuju Learning School, 313. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada bab sebelumnya telah dibahas analisis terkait inisiasi inovasi, 

implementasi inovasi serta kontinuasi inovasi yang ada di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo. Selanjutnya pada bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil 

analisis yang telah dilakukan serta memberikan saran atas pelaksanaan inovasi 

yang telah dilakukan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo berdasar pada temuan 

dan teori yang digunakan. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah, paparan data, serta temuan yang ada di 

lapangan maka hasil penelitian tentang desain pengembangan inovasi ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses inisiasi inovasi pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan 

Ponorogo dimulai dengan tahap berpikir kreatif yang mencakup kegiatan 

menggali ide-ide kreatif, merefleksikan ide kreatif, dan mengevaluai ide 

kreatif; dilanjutkan dengan tahap menawarkan rancangan inovasi kepada 

kepala sekolah yang mencakup kegiatan menuangkan ide kreatif menjadi 

rancangan inovasi, menawarkan rancangan inovasi kepada kepala sekolah; 

dan tahap terakhir pengambilan keputusan inovasi yang mencakup 

kegiatan menerima rancangan inovasi, meninjau sisi manfaat dan 

potensialitas inovasi, serta sikap menyetujui/menolak rancangan inovasi. 

2. Proses implementasi inovasi pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 

Jenangan Ponorogo dimulai dengan langkah awal implementasi inovasi 
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yang mencakup kegiatan penetapan tim pelaksana inovasi yang berbasis 

kompetensi, penyusunan instrumen pendukung (menyusun anggaran, 

menyusun SOP, serta membuat program pendukung inovasi), dan 

pengaturan sumber daya manusia (pengarahan dan pemotivasian dari 

kepala sekolah). Setelah tahap awal selesai, dilanjutkan dengan tahap 

lanjutan implementasi inovasi yang mencakup melaksanakan inovasi di 

bawah pengawasan dan evaluasi. 

3. Tahap terakhir dalam desain pengembangan inovasi pendidikan adalah 

proses kontinuasi. Proses kontinuasi inovasi pendidikan yang dilakukan 

SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo adalah selalu mengevaluasi inovasi 

yang telah dilakukan untuk mencapai perbaikan dan kesempurnaan. Hal 

ini didukung karena adanya obsesi untuk selalu berkreasi dari para pelaku 

inovasi. 

 

B. Rekomendasi 

Dari temuan penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang ditujukan 

kepada: 

1. Kepala sekolah SMK Negeri 1 Jenangan. 

a. Hendaknya terus meningkatkan daya inovasi dengan cara memotivasi 

warga sekolahnya agar selalu berpikir kreatif. 

b. Hendaknya selalu menjaga sistem (budaya inovatif) yang ada, agar 

inovasi-inovasi lain semakin bermunculan. 

c. Proses penciptaan maupun pengembangan inovasi yang dilakukan 

sudah terlihat baik, meskipun pada dasarnya belum sepenuhnya sesuai 
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dengan teori, khususnya dalam proses inisiasi inovasi. hal ini akan 

bertambah baik jika kepala sekolah dalam menciptakan atau 

mengembangkan inovasi sesuai dengan teori yang dijadikan pijakan 

dalam proses inisiasi.   

d. Dalam melakukan inovasi akan lebih baik apabila selain berdasar pada 

kebutuhan juga didasarkan pada riset, agar hasil yang diperoleh 

semakin tepat sasaran. 

2. Tim inovasi (supporting team) dan warga sekolah. 

a. Semakin meningkatkan daya kreativitas, agar perkembangan SMK 

Negeri 1 Jenangan semakin maksimal. 

b. Selalu membuka diri untuk menerima masukan dari warga sekolah 

terkait ide-ide kreatif dan selalu meningkatkan kompetensi yang 

dimiliki agar ide-ide kreatif dapat direalisasikan menjadi sebuah 

inovasi. 

3. Sekolah lain 

Sekolah yang belum atau kurang dalam melaksanakan inovasi di 

lingkungannya maka dapat mencoba desain pengembangan inovasi 

berbasis komunitas yang ada di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo 

sebagaimana temuan hasil analisis peneliti. Adapun desain tersebut 

merupakan gabungan dari beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam 

penelitian. Penggabungan desain ini dilakukan untuk memperkuat unsur-

unsur yang ada dan menutupi kelemahan-kelemahan yang ada, sehingga 

diharapkan menjadi sebuah desain yang sempurna. Desain pengembangan 
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inovasi pendidikan berbasis komunitas ini dapat peneliti gambarkan 

sebagai berikut:  

  

 

 

 

 

Gambar 6.1 Desain Pengembangan Inovasi Pendidikan Berbasis Komunitas di SMK 

Negeri 1 Jenangan Ponorogo
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