
GLOSARIUM 
Adopsi : Penerimaan suatu usul atau laporan (misal diproses 

legislatif). 
Akademik : Mengenai (berhubungan) dengan akademi 
Akreditasi : Pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh 

badan yang berwenang setelah dinilai setelah lembaga itu 
memnuhi syarat pembakuan atau atau kriteria tertentu. 

Alternatif : Pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan 
Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,perbuatan, 

dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-
musabab, duduk perkaranya, dsb). 

Aspek  : Sudut pandang 
Deskriptif : bersifat menggambarkan apa adanya 
Efektif : Dapat membawa hasil; berhasil guna ( tentang 

usaha,tindakan) 
Eksistensi : Keberadaan  
Era : sejumlah tahun dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa 

penting dalam sejarah 
Evaluasi : penilaian 
Filosofis : :berdasarkan filsafat 
Heterogen : terdiri atas berbagai unsur yang berbeda sifat atau berlainan 

jenis. 
Identik  : sama benar; tidak berbeda sedikit juga 
Indikator : sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau 

keterangan 
Informasi : Keterangan,  
Inovasi  : Pembaharuan  
Institusi : Lembaga 
Instrumen : Unsur - unsur 



Internalisasi : Penghayatan 
Kompetensi : Kewanangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan 

sesuatu). 
Kompetitif : Persaingan 

 
Konsekuensi : akibat ( dari suatu perbuatan,pendirian, dsb) 
Konteks : Bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau 

menambah kejelasan makna 
Kooperatif : Bersifat kerja sama 
Kualifikasi : Pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. 
Logis : sesuai dengan logika;benar menurut penalaran ;masuk akal 
Madrasah : Sekolah atau perguruan (biasanyayang berdasarkan agama 

islam 
Orientasi : peninjauan untuk menetukan sikap (arah, tempat, dsb) yang 

tepat dan benar 
Personalia : Mengenai orang-orang atau nama-nama orang (tentang 

urusan;pengumuman;dsb) 
Perspektif : Sudut pandang atau pandangan 
Positif : Bersifat nyata dan membangun 
Proses : Rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang 

menghasilkan produk 
Reformasi : Perubahan radikal untuk perbaikan (bidang,sosial,politik, atau 

agama) di suatu masyarakat atau agama 
Rekrutmen : Mengumpulkan 
Relevan : Kait-mengait; bersangkut-paut; berguna secara langsung 
Riset : Penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara 

bersistem,kritis dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan 
dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau 
melakukan penafsiran yang lebih baik 

Simbolik : Sebagai lambang 



Sinergi  : Kegiatan atau operasi gabungan 
Sistem : Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan 

sehingga membentuk suatu totalitas 
Strategi : Rencana yang cermat mengenai mengenai kegiatan untuk 

mencapai sasaran khusus 
Supervisi : Pengawasan utama;pengontrolan tertinggi 
Teoritis : Berdasarkan teori;menurut teori. 

 
Tradisi : Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada 

merupakan cara yang paling baik dan benar 
Variabel : Sesuatu yang dapat berubah; faktor atau unsur yang ikut 

menentukan perubahan 
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