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Pokok Bahasan

 Pengertian Inovasi

 Konsep Perubahan Sosial yang diawali 

Inovasi

 Contoh Inovasi

 Model Inovasi Sosial

Klik Penjelasan di bawah ini

https://youtu.be/5bkBBaiMpfA



Tujuan Perkuliahan

 Mahasiswa mampu menjelaskan dan menangkap maksud

dari Inovasi Sosial

 Mahasiswa mampu memahami Pengertian, konsep, teori

dan perspektif inovasi sosial

 Mahasiswa mampu menganalisa fenomena dan dasar

terbentuknya inovasi sosial yang relevan dalam

masyarakat



Inti dari setiap upaya pembangunan yang

disampaikan melalui kegiatan penyuluhan, pada

dasarnya ditujukan untuk tercapainya perubahan-

perubahan perilaku masyarakat demi terwujudnya

perbaikan mutu hidup yang mencakup banyak aspek,

baik: ekonomi, sosial, budaya, ideologi, politik

maupun pertahanan dan keamanan.

Karena itu, pesan-pesan pembangunan yang

disuluhkan haruslah mampu mendorong atau

mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan

yang memiliki sifat “pembaharuan” yang biasa

disebut dengan istilah “inovativensess”.



Menurut etimologi,inovasi berasal dari kata innovation yang

bermakna ‘pembaharuan ; perubahan secara baru’. Inovasi

adakalanya diartikan sebagai penemuan, tetapi berbeda

maknanya dengan penemuan dalam arti diskoveri atau

invensi. Diskoveri mempunyai makna penemuan sesuatu yang

sesuatu itu sudah ada sebelumnya,tetapi belum diketahui

orang; contohnya penemuan benua Amerika. Sebenarnya

benuaAmerika sudah ada sejak dulu tetapi baru ditemukan

pada tahun 1492 oleh orang Eropa yaitu Columbus. Invensi

adalah penemuan yang benar – benar baru seabagi hasil

kreasi manusia; contoh teori belajar, mode busana, dan

sebagainya. Inovasi adalah suati ide, produk, meatode,

seterusnya yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru, baik

berupa hasil diskoveri atau invensi yang digunkan untuk

tujuan tertentu.



Konsep perubahan sosial yang terjadi

ditengah-tengah kehidupan masyarakat pada

dasarnya dapat dipengaruhi oleh banyak hal.

Salah satunya yang dominan mempengaruhi

masyarakat adalah prosespembaruan atau

inovasi yang tidak lepas dari fakta sosial

bahwa masyarakat adalah mahluk sosial yang

bergerak secara dinamis. Oleh karena itulah

dalam tulisan ini akan menjelaskan tetang

pengertian inovasi dan contohnya.

http://dosensosiologi.com/perubahan-sosial-pengertian-proses-teori-bentuk-faktor-dan-dampaknya-lengkap/


Inovasi

Inovasi adalah istilah yang berasa dalam

Bahasa Inggris “inovation” yang memiliki

makna penemuan baru yang berbeda dari

keadaan sebelumnya. Dalam inovasi

diperlukan masyarakat yang siap untuk

dikritik lantaran apa yang dijalankan dan

dilakukannya tidak sesuai dengan sistem

sosial yang ada sebelumnya (kebiasannya).



Pengertian Inovasi atau Penemuan

 Pengertian inovasi adalah suatu proses pembaruan dari

penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal,

pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi

baru yang semua akan menyebabkan adanya sistem produksi,

dan dibuatnya produk-produk yang baru. Oleh karena itulah

inovasi seringkali dihubungan antara pembaruan kebudayaan,

teknologi dan juga pada perekonomian.

 Definsi lain, dalam sosiologi inovasi diartikan sebagai sikap

yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima cara baru dalam

penempatan nilai budaya untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Dalam inovasi upaya pencapaian tujuan tidak

dilakukan dengan cara yang konvensional dan dilarang,

khususnya yang dapat merusak integrasi sosial dan keteraturan

sosial.

http://dosensosiologi.com/pengertian-integrasi-sosial-proses-bentuk-faktor-dan-contohnya-lengkap/


Contoh Inovasi

Beragam contoh yang dapat diberikan dalam inovasi ini. Baik dalam pendidikan,
kebudayaan, masyarakat, ataupun di dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalankan
selama ini.

Contoh Inovasi dalam Pendidikan

Contohnya mengenai inovasi dalam pendidikan misalnya saja adanya seorang guru
mengajar dengan cara yang membuat kelas ribut. Meskipun tadinya dianggap
mengganggu dari adat yang sebelumnya dijalankan akan tetapi pada faktanya dengan
cara itulah keberhasilan yang di dapatkan adalah meningkatkan semangat siswa belajar.

Contoh Inovasi dalam Budaya

Contoh inovasi dalam kebudayaan, misalnya saja mengenai adanya pembaharuan dalam
memanfaatkan teknologi. Banyak ditemukan aplikasi di adroid yang membuat musik
angklung secara online, musik dan suaranya diciptkan sama persis akan tetapi untuk alat
yang dipergunakan berbeda dengan keadaan sebelumnya, yang cederung dengan
tradisional.

Contoh Inovasi dalam Masyarakat

Masyarakat yang bergerak secara dinamis menimbulkan banyak indovasi. Pengertian
masyarakat ini adalah sekumpulan orang yang beriteraksi berintergrasi untuk mencapai
tujuan. Adapun contoh inovasi dalam masyarakat, khususnya seringkali dipergunakan
dalam pertanian menggunakan traktor padahal pada saat sebelumnya pertanian
menggunakan bajak sawah yang memanfaatkan hewan kerbau.

http://dosensosiologi.com/pengertian-masyarakat-unsur-syarat-dan-bentuknya-lengkap/


Adapun di dalam kehidupan sehari-hari secara tidak langsung

kita juga menjalakan inovasi, dalam hal ini misalnya saja untuk

berinterkasi dengan orang lain. Yang dahulu dipergunakan

melalui surat menyurat akan tetapi pada saat ini bisa

memanfaatkan media sosial, menelphon, dan kegiatan lainnya.

Dari penjelasan mengenai pengertian inovasi dan contohnya di

atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang baru dan belum

ada pada saat sebelumnya dapat menciptkan masyarakat yang

berkembang meskipun dengan keadaan yang berbeda. Oleh

karena itulah ada pendapat yang mengatakan jika inovasi ini di

definisikan sebagai penemuan unsur-unsur kebudayaan baru.

Sebagiman dalam pengertian asimilasi dan pengertian

akuturasi.

http://dosensosiologi.com/pengertian-asimilasi-ciri-syarat-faktor-dan-contohnya-lengkap/
http://dosensosiologi.com/pengertian-akulturasi-budaya-dan-contohnya-lengkap/


MODEL INOVASI SOSIAL

 Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang terus

berlanjut telah mendorong tingginya permintaan

akan gedung ultra-tinggi di sejumlah kota besar

di Asia. Tren ini juga telah mendorong

permintaan yang tinggi akan inovasi dalam

infrastruktur vertikal, termasuk elevator. Di

Guangzhou, Tiongkok, sedang berlangsung

pengerjaan konstruksi Guangzhou CTF Finance

Centre, sebuah gedung multi-guna ultra-tinggi.

Hitachi menerima permintaan untuk membuat

elevator berkecepatan ultra-tinggi untuk gedung

ini.
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