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PROGRAM PASCASARJANA 
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(PEDOMAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2016 ) 

 

Nama mata kuliah  : Difusi dan Inovasi Pendidikan 

Kode mata kuliah  : TP 703 

Semester  : Ganjil 2016/2017 

Bobot SKS  : 3 sks 

Jenis mata kuliah  : Kompetensi Utama 

Dosen pengampu  : B.P. Sitepu (bpsitepu@hotmail.com; 0817 6808 487)   &  

  Prof. Dr. Nurdin Ibrahim (nurdin1349@yahoo.com; 0812 99934 113) 

Pertemuan  : 16 kali Tatap Muka 

 

Kelas TP - A 

Hari Sabtu 

Waktu 15:30 - 17:45 

Tempat R .104 

 

A. Deskripsi Singkat Mata Kuliah : 

Perkembangan teknologi pendidikan berkembang dari waktu ke waktu dan perkembangan itu perlu disebarluaskan 

dan diterapkan di semua kegiatan pendidikan untuk mengatasi berbagai masalah pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran.  Mata kuliah ini membahas secara sistematis dannmendalam 

tentang teori dan praktek difusi inovasi di bidang pendidikan. Konsep tentang inovasi dan sistem difusinya dikaji 

secara komprehensif dan kontekstual khususnya di Indonesia dengan berbagai keanekaragamannya. Dengan 

memperhatikan karakteristik mahasiswa, penyelenggaraan perkuliahan mengandalkan keaktifan mahasiswa 

secara mandiri dan kelompok 

 

B. Pokok Bahasan 

1. Hakikat Inovasi dan Difusi Inovasi 

2. Inovasi dalam Pendidikan 

3. Elements of Diffusion 

4. History of Diffusion Research 

5. Contribution and Criticisms of Diffusion Research 

6. The Generation of Innovation 
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14.  

 

C. CapaianPembelajaranMata Kuliah 

1. Capaian pembelajaran Mata Kuliah 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu:  

(a) melakukan pendalaman dan pengembangan teori dan praktek inovasi dan difusi inovasi di bidang 

teknologi pendidikan melalui penelitian dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, 

multidisipliner,dan transdisipliner; 

(b) menghasilkan karya yang original, inovatif, teruji dan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi di tingkat 

nasional dan internasional di bidang inovasi dan difusi inovasi teknologi pendidikan; 

(c) menyusun, menerapkan, dan mengembangkan kebijakakan/program pengembangan inovasi dan difusi 

inovasi teknologi pendidikan di tingkat satuan pendidikan, wilayah, dan nasional; 

(d) mengikuti dan menguasai perkembangan teori inovasi dan difusi inovasi. 

 

2. Kriteria Ketercapaian 

Kriteria perolehan capaian pembelajaran ialah mahasiswa: 

(a) menguasai teori inovasi dan difusi inovasi; 

(b) melakukan penelitian berkaitan dengan inovasi dan difusi inovasi di bidang teknologi pendidikan; 

(c) memberikan telaahan kritis atas teori dan hasil-hasil penelitian tentang inovasi dan difusi inovasi di 

bidang teknologi pendidikan;  

(d) memberikan kontribusi pada pengembangan teori inovasi dan difusi inovasi di bidang teknologi 

pendidikan melalui penelitian yang dipublikasikan di tingkat nasional dan internasional; dan 

(e) memberikan alternatif solusi pemecahan masalah-masalah dalam pendidikan melalui inovasi dan difusi 

inovasi di bidang teknologi pendidikan. 

 

D. Model/Strategi/MetodePembelajaran 

7. The Innovation –Decision Process 

8. Attributes of innovation and their Rate of Adoption 

9. Innovation and Adaptors Categor 

10. Diffusion Networks 

11. The Change Agent 

12. Innovation in Organization 

13. Consequences of Innovation 
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Model pembelajaran berlandaskan prinsip-prinsip belajar orang dewasa dengan strategi pembelajaran 

berorientasi pada kepentingan dan gaya belajar mahasiswa melalui diskusi interaktif dan kritis secara akademis, 

mengutamakan penalaran dan argumentasi ilmiah sebagai hasil pemahaman atas teori dan hasil penelitian dari 
berbagai sumber. Metode pembelajaran mendorong proses saling belajar dan membelajarkan secara kolegial 

antar mahasiswa dan antara mahasiswa dan dosen. Hasil belajar mahasiswa ditunjukkan dalam berbagai konsep 

dan pemikiran inovatif di bidang kepemimpinan dalam organisasi belajar yang disampaikan secara lisan atau 

karya tulis ilmiah berstandar kandidat doktor.  

Ketentuan dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1. Kuliah diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dan  mengutamakan penguasaan topik/pokok bahasan yang 

telah disepakati ketika membicarakan pedoman perkuliahan ini. Apabila ada perkembangan baru, topik/pokok 

bahasan yang telah disepakati dapat diperkaya. 

2. Pendekatan yang diterapkan dalam mata kuliah ini ialah pembelajaran orang dewasa ( andragogy/adult 
learning) dengan menggunakan lebih banyak teknik diskusi daripada ceramah. Mengacu pada perolehan dari 

membaca atau pengalaman pribadi, mahasiswa diharapkan secara aktif  memberikan pendapat atau 

mengajukan hal-hal yang perlu didiskusikan. 

3. Kuliah ini lebih merupakan upaya saling belajar antara dosen dan mahasiswa dan antarmahasiswa dengan 

mengutamakan kegiatan presentasi, diskusi dan argumentasi atas berbagai isu yang diidentifikasikan sebagai 

pokok bahasan.  

4. Mahasiswa secara perorangan wajib membuat: 

a. anotasi 5 (lima) judul buku dari daftar pustaka mata kuliah ini dan  diserahkan selambatnya pada saat ujian 

tengah  semester (UTS); dan  

b. sebuah makalah berisi kajian kritis (critical review)  atas satu artikel terkait dengan isi mata kuliah ini yang 

dimuat di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindex; tugas ini diserahkan selambat-

lambatnya pada saat ujian akhir semester (UAS).  

5. Mahasiswa harus mengikuti  UTS dan UAS pada waktu yang telah ditetapkan, dan tidak ada kesempatan untuk 

ujian ulangan atau susulan. Tes dan tugas lain akan diberikan secara  berkala berupa quiz dan tes  penguasaan 

pokok bahasan  dalam silabus. 

6. Bilamana  karena  sesuatu hal  terpaksa  tidak  dapat  mengikuti  suatu  pokok  bahasan  di  kelas, mahasiswa  
bersangkutan harus membahas   sendiri secara tertulis dan disajikan dalam bentuk makalah singkat 

(maksimum 1000 kata) serta diserahkan kepada dosen selambatnya satu minggu setelah  pembahasan topik 

yang bersangkutan di kelas. 

7. Pokok bahasan dibahas di kelas oleh dosen dan mahasiswa. Dalam pertemuan pertama dan kedua, dosen 

memandu pembahasan tentang topik terkait dan pada pertemuan (3 -7 dan 9 -14) mahasiswa secara 

berkelompok membahas dan menyajikan pokok bahasan yan telah disepakati dalam silabus. Pertemuan ke-15 
dosen memberikan general review atas pokok bahasan mata kuliah ini. 

8. Pembahasan Pokok Bahasan disajikan dengan menyediakan handout dan power point serta dipaparkan secara 

kritis, bukan membuat ringkasan dari sumber tertentu. Keberhasilan pembahasan didasarkan pada kajian 

teoretis pokok bahasan serta partisipasi peserta diskusi. Paparan dan diskusi dapat dilakukan dalam bahasa 

Indonesia atau bahasa Inggris. Paparan mahasiswa selama 45 menit, diskusi selama 60 menit, dan siswa 

waktu (30 menit) dipergunakan untuk dosen memberikan tanggapan. 

9. Sebagai pendukung perkuliahan diselenggarakan diskusi melalui Face Book dan tulisan-tulisan ilmiah yang 

dipublikasikan melalui blog pribadi individu mahasiswa. 
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E. Pengetahuan atau Konsep dan Teori yang mendasari 

1. Inovasi 

2. Inovasi dalam Teknologi Pendidikan 

3. Difusi Inovasi 

4. Model Difusi Inovasi 

5. Evaluasi Difusi Inovasi dalam Pendidikan  

F. Keterampilan Kerja 

Mahasiswa mampu: 

(a) mengidentifikasi masalah-masalah pendidikan 

(b) membuat desain inovasi teknologi pendidikan; 

(c) merancang model difusi inovasi teknologi pendidikan; 

(d) mengevaluasi keberhasilan difusi inovasi teknologi pendidkan. 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Pembelajaran diselenggarakan melalui (a) pertemuan tatap muka untuk diskusi dan berbagi pengetahuan dan 

pengalaman antarmahasiswa dan antara mahasiswa dengan dosen,(b) telaahan teori dan hasil-hasil penelitian, 

(c) tugas mandiri berkaitan dengan studi kasus,  dan  (d) pengayaan teori  di bidang inovasi dan difusi dari 

berbagai sumber. 

H. Asesmen dan Penilaian 

Capaian pembelajaran dalam penguasaan dan penerapan teori dilakukan dalam bentuk kuis, tes penguasaan, 

tugas (membuat anotasi, kajian kritis artikel, analisis kasus), presentasi makalah, uts dan uas, serta keaktifan 

mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. 

Ketentuan penilaian diatur sebagai berikut. 

1. Sebagai acuan penilaian, diadakan (a) minimal 4 kali quiz, (b) 2 (dua) kali tes penguasaan, (c) 2 (dua)  tugas 

individu, (d) minimal 1 (satu) tugas kelompok, (e) UTS dan (f) UAS. Quiz diberikan dalam bentuk pilihan ganda 

atau esai  sebelum (untuk mengetahui kesiapan mahasiswa mengikuti perkuliahan) atau sesudah perkuliahan 

(untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang materi yang sudah dibahas). Tes Penguasaan diberikan 

sesudah membahas satu atau beberapa pokok bahasan tertentu.  

2. Tugas individual (a) membuat 5 anotasi buku dengan panjang sekitar 250 - 500 kata untuk setiap judul buku 

dan (c)  critical review (kajian kritis) atas satu artikel jurnal (diutamakan terakreditasi nasional atau 

internasional)  berkaitan dengan isi mata kuliah ini dengan menggunakan referensi yang bersumber dari paling 

sedikit 5 (lima) referensi (tiga dalam bentuk artikel jurnal ilmiah dan dua buku teks)   sepanjang kurang lebih 

3.000 kata. Kajian kritis berisi 25 % deskripsi dan 75 % pendapat mahasiswa tentang topik yang dibahas. 

3. Nilai untuk komponen quiz, tes penguasaan dan tugas ditetapkan berdasarkan rata-rata nilai yang diperolehnya 

(secara minimal 60 % dari jumlah keseluruhan) . Apabila mahasiswa  menyelesaikan quiz, tes penguasaan dan 
tugas kurang dari 60 %, nilai rata-rata untuk komponen itu dibagi dengan jumlah keseluruhan kewajiban (quiz, 

tes penguasaan, dan tugas).  

4. Secara kelompok mahasiswa menyajikan pokok bahasan yang dipilih dari silabus dengan ketentuan (a) satu 

kelompok tidak lebih dari 3 orang, (b) setiap anggota kelompok mempelajari dan memahami pokok bahasan 

secara utuh, (c) menggunakan power point dalam penyajian (tanpa makalah),  (d)  mengadakan diskusi tentang 

pokok bahasan, dan (e) mahasiswa di luar kelompok melakukan penilaian atas penyajian kelompok. Nilai 
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penyajian kelompok merupakan nilai gabungan antara rata-rata nilai yang diberikan mahasiswa dan yang 

diberikan dosen. Lama pemaparan adalah 45 menit, diskusi 60  menit, dan tanggapan dosen selama 30 menit. 

5. Paparan kelompok dimulai tepat waktu dan kalau ada anggota kelompok yang terlambat atau tidak hadir, yang 

bersangkutan wajib pindah dan menjadi anggota kelompok berikutnya untuk memperoleh nilai penyajian 

kelompok.   

6. UTS dan UAS diberikan dalam bentuk esai. UTS mencakup pokok bahasan yang dibahas dalam paruh semester 

pertama dan UAS mencakup semua pokok bahasan dalam satu semester. UTS dan UAS diselenggarakan di dalam 

kelas atau di luar kelas sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen.  

7. Apabila terdapat gejala hasil tugas atau jawaban mahasiswa sama dengan mahasiswa lain atau dikopi dari 
sumber lain, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap melanggar kode etik akademis dan dinyatakan tidak 

lulus dalam mata kuliah ini.1  

8. Dalam mata kuliah ini mahasiswa tidak dibebani tugas atau ujian tambahan untuk memperbaiki nilai. 

9. Penilaian  akhir atas tingkat penguasaan diberikan dalam bentuk huruf (A,B,C atau BL) dan angka (rentangan 4 

s/d 2.5). Penilaian akhir merupakan penggabungan dari skor yang diperoleh  atas tes dan/atau penilaian lain.  

10. Pemberian skor atas tes dan/atau tugas lain  dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut : 

a. Quiz, tes penguasaan, tugas individu  :   40 % 

b. Tugas kelompok    :   25 % 

c. UTS       :   15 % 

d. UAS      :   20 %  

 

Rentang penilaian 

SKOR PROSENTASE SKOR 

1 – 100 3,8  < A    <  4,0 

81 – 90 3,5 <  A -  <   3,7 

76 – 80 3,2 <  B +  <  3,4 

71 – 75 2,8 <  B     <  3,1 

61 – 70 2,5 <  B -  <   2,7 

56 – 60 2,2 <  C + <   2,4 

 Disesuaikan dengan ketentuan di PPS UNJ. 

                                                            

1 Format penilaian untuk (a) tugas pembuatan anotasi, (b) presentasi kelompok, dan (c)  tugas critical review 
terlampir. 
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 Format penilaian untuk (a) tugas pembuatan anotasi, (b) presentasi kelompok, dan (c)  tugas critical review 
terlampir. 

 

I. Bahan, Sumber Informasi, dan Referensi 

Sumber belajar mata kuliah ini menggunakan buku rujukan (textbooks) bersekala internasional, artikel di jurnal 

nasional dan internasional, dan video dari Youtube. 

 

1. Buku rujukan utama: 

Hesselbein, Frances. Goldsmith, Marshall. Somerville, Iain. (Eds). (2002). Leading for innovation.  San Fransisco: 

Jossey-Bass 

Law, Nancy. Yuen Allan. & Fox, Robert. (2011). Educational innovations beyond technology: Nurturing leadership and 
establishing earning organizations. New York: Springer 

Reigeluth, Charless M. & Garfinkle, Roberth J. (Eds). (1994). Systemic change in education. Englewood Cliffs, New 

Jersey: Educational Technology Publications. 

Rogers, Everett M. (1995). Diffusion of innovations. Fourth Edition.New York: The Free Press. 

2. Buku Rujukan Pelengkap 

 

Disediakan 7 judul buku (e-book) dan mahasiswa ditugaskan untuk menambah buku rujukan lain sebagai 

pelengkap. 

 

J. SILABUS (Terlampir) 

K. FORMAT PENILAIAN (Terlampir) 
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Format Penilaian : Anotasi Buku. 

Nama : ___________________________________ 

  

NO Data Buku 

 

(1) 

Tujuan 

 

(1) 

Pokok 

Bahasan 

(3) 

Kekhassn 

 

(2) 

Reko-

mendasi 

(1,5) 

Panjang 

 

(1) 

Tepat 

Waktu 

(,5) 

Jumlah 

 

(10) 

1         

2         

3         

4         

5         

JUMLAH  
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                  NILAI 

Nama             : _________________________________________________________ 

 

Pokok Bahasam: _________________________________________________________ 

             

            

                 

Presentase tgl : __________________________________________    

NO ASPEK S N CATATAN 

I Makalah/Handout (1)   

 1. Kesiapan 0.2   

 2. Sistematika  0.2   

 3. Memuat konsep2 penting dari Bab 0.6   

II Penyajian (5)   

 1. Mengemukakan inti isi Pokok Bahasan 

dengan jelas 

   

 2.Kajian/ Improvisasi 2   

 3. Menggunakan alat bantu 0.5   

 4. Memberikan tanggapan atas isi Bab 0.5   

III Diskusi (3)   

 1. Memotivasi peserta  0,5   

 2. Tanggapan atas pertanyaan atau 

komentar 

1.5   

 3. Konsistensi materi diskusi dengan 

pokok bahasan 

1   

IV Kerjasama Kelompok (1)   

 1. Kehadiran 0.3   

 2. Penyajian 0.3   

 3. Tanggapan 0.4   

 Jumlah (10)   

Nama Penilai: _________________________________________________________________ 



10 | P a g e  
 

                   NILAI 

 

 

 

Nama  : ………………………………………………………………………………………………………………………………      

 

Judul : …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..  

                                                    Citical Review: Artikel 

NO ASPEK S N CATATAN 

1 

 

Kesesuaian topik 5   

2 

 

Komposisi deskripsi : analisis 

(25 : 75) 

20   

3 

 

Analisis/review (kedalaman 

dan ketajaman) 

40   

 

4 

 

Reference (mendukung  

analisis; minimal tiga) 

15   

 

5 

 

Kesimpulan 10   

 

6 

 

Daftar Pustaka  

(minimal empat ) 

10   

7 

 

Conciseness (Jumlah kata: 

1500 - 2000) 

5   

 

 

JUMLAH 100   

 

 


