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Se Daerah Istimew-a Yogyakarta

Assalamu'alaikun:r Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Maret 2015

Dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat,
kebiasaan dan budaya glrru dalam meneliti atau menulis karya tulis ilmiah secara
baik dan benar sebagai bagian dari pengembangan keprofesian, Bidang Pendidikan
Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarla, akan
mengadakan Lomba Pembuatan Media Pembelajaran bagi guru RA dan Madrasah
Tahun 2015. Adapun Petunjuk Teknis Lomba dimaksud dapat di unduh di website
Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY :

Selanjutnya kami mohon kepada saudara untuk menginformasikan dan mendorong
guru-guru di madrasah saudara untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya. karni sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

ng Pe Madrasah

id, M.Pd.I t
198603 I 003

Tembusan:
1. Yth Kepala Kanwil Kemenag DIY (sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Kankemenag Kab/Kota se DIY.
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KATA PENGANTAR

B is mil la h irra h man iry a h im

Guru sebagai tenaga profesional mempunyai peran yang sangat penting dalam
mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi pesefta didik agar
menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan
bertanggung jawab. Untuk itu guru diwajibkan melakukan kegiatan pengembangan
keprofesian berkelanjutan agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya d,anlatauolah raga.

Lomba pembuatan media pembelajaran bagi guru RA dan Madrash Tingkat
Provinsi, merupakan salah satu upaya untuk mendukung pengembangan keprofesian guru
berkelanjutan, sekaligus sebagai wujucl kepedulian pemerintah agar guru selalu berinovasi
dan termotivasi untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. peningkatan
mutu dilakukan rnelalui peningkatan kualitas proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian
proses dan hasil pembelajaran dan proses bimbingan dan konseling. Peningkatan dan
pengembangan keprofesian tersebut diatas dilakukan memalui penelitian, pengkajian,
penerapan best practices penciptaan, ataupendekatan ilmiah lannya.

Melalui lomba ini diharapkan guru dapat mengembangkan dan menciptakan
berbagai model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dengan demikian menjadi
pemenang juara atau pemenang lomba bukan tujuan utama, karena tujuan yang terpenting
adalah meningkatnya mutu pembelajaran di kelas, yang berdampak pada peningkatan daya
serap lulusan, yang diindikasikan oleh bertambahnya ilmu pengetahuan, wawasan dan
pengalaman sefta perubahan sikap dan perilaku peserta didik.

Pedoman Pelaksanaan Lomba Pembuatan Media Pembelajaran bagi Guru Raudhatul
Atfal dan Madrasah ini disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan lomba
oleh semua pihak terkait.

Yogyakarta, 16 Maret 2015
a.n Kepala
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan sumber daya manusia merupakan prioritas pembangunan
nasional, dimana guru menjadi salah satu kunci utamanya. Kedudukan guru sebagai
tenaga profesional diharapkan dapat mengembangkan potensi pesefta didik menjadi
manusia yang beriman dan berlakwa kepaa Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, sefia menjadi warga negara yang demokratis
dan bertanggung jawab

Guru profesional adalah mereka yang dapat mengantarkan peserta didik
mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memasuki abad.27 yang kompetitif.
Untuk itu setiap guru dituntut mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus
berkembang cepat.

Pernbelajaran di madrasah harus di pandang sebagai ruh dari pendidikan yang
secara terus menerus ditingkatkan mutunya. Peningkatan mutu pembelajaran di
madrasah melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan proses
pembentukan insan indonesia yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.

Terkait dengan hal tersebut diatas, disadari bahwa pengembangan profesional
guru perlu di laksanakan secara terencana dan konsisten. Hal ini dilakukan agar guru
dapat mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan di dalam melaksanakan tugas
keprofesiannya.

Sehubungan dengan ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah
Istimewa Yogyakarta melalui Bidang Pendidikan Madrasah perlu melakukan kegiatan
pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kegiatan ini tidak hanya menjacli tanggung
jawab Kementerian Agama pusat, tetapi .juga Kantor Wilayah Kementerian Agama
Daerah Istimewa Yogvakarta, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, dan satuan
pendidikan serta guru itu sendiri. Untuk mendukung program tersebut diatas, Kantor
Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan
"Lomba Pembuatan Media Pembelajaran bagi Guru Raudhatul Atfal dan Madrasah".

Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan Lomba Pembuatan Media Pembelajaran bagi Guru
Raudhatul Atfal dan Madrasah tingkat Provinsi adalah :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

1.

2.



4.

5.

6

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tantang Standar Nasional
Pendidikan yangterakhir diubah dengan Perturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

7.

20t3;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tantang Guru;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 03lYlPBl20l0, Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang
PetunjukTeknis Pelakasanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
Peraturan Menteri Agama RI Nomor l3 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Tujuan
Pedoman ini bertujuan untuk digunakan sebagai acuan bagi peserla lomba, dewan juri,
dan panitia dalam pelaksanaan Lomba Pembuatan Media Pembelajaran bagi Guru RA
dan Madrasah Tingkat Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarla.

8.

C.

D.

E.

Sasaran

Sasaran pedoman adalah peserta lomba,
Kankemenag Kab/Kota di lingkngan
Yogyakarta sertanpihak lain yang terkait.

kepala madrasah, pengawas, Kasi Dikmad
Kementerian Agama Daerah Istimewa

Ruang Lingkup
Pedoman ini berisi tentang latar belakang, pengertian lomba, tujuan lomba, persyaratan

lornba. aspek yang dinilai dan mekanisme penyelenggaraan serta hal-hal lain yang
terkait dengan lomba pembuatan media pembelajaran bagi guru RA dan Madrasah
Daerah Istimewa Yogyakarla Tahun 2015.



A.

BAB II
PELAKSANAAN LOMBA

Pengertian Lomba Media Pembelajaran bagi Guru RA dan Madrasah
Lomba Pembuatan Media Pembelajaran bagi guru RA dan Madrasah adalah ajang

kompetisi produk/temuan media pembelajaran berupa laporan hasil penelitian atau

karya inovatif yang terbukti mampu memecahkan masalah-masalah pembelajaran di
kelas dan meningkatkan mutu hasil belajar siswa.

Tujuan Lomba
1. Memotivasi dan menginspirasi guru untuk menemukan model-model pembelajaran

terbaik.

2. Meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat, kebiasaan dan budaya guru
dalam meniliti atau menulis karya tulis ilmiah secara baik dan benar, sebagai

bagian dari pengembangan keprofesian

3. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta media
lainnya dalam proses pembelaj aran.

Hasil Yang Diharapkan
1. Terpilihnya guru yang mampu meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran

sebagai hasil kegiatan, penelitian, kajian, penciptaan karya kreatif dan inovatif
dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar pesefia

didik.
2. Terciptanya budaya yang kondusif dalam pengembangan keprof-esian guru secara

berkelanjutan yang berdampak kepada peningkatan prestasi belajar pesefia didik.
3. Terhimpunnya berbagai informasi tentang hasil pengembangan model-model

pembelajaran dan karya inovatif yang secara nyata berhasil meningkatkan hasil
belajar peserta didik

4. Terdiseminasikannya secara luas temuan-temuan baru dibidang pembelajaran yang

secara nyata dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran serta dapat

rneningkatkan kualitas pesefia didik.

Ruang Lingkup Lomba
1. Bidang kegiatan yang dilombakan dalam Lomba Pembuatan Media Pembelajaran

bagi Guru RA dan Madrasah Tahun 2015 adalah :

a. Hasil penelitian (eksperimen, penelitian, tindakan kelas,atau pengembangan

model) atau best practices tentang kegiatan pembelajaran yang telah

dilaksanakan guru di kelas dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

b. Karya inovatif yang digunakan dalam proses pembelaiaran berupa :

1) Penerapan teknlogi tepat guna ;

Karya teknologi tepat guna yang selanjutnya disebut karyasain/teknologi

adalah hasil rancangan/pengembangan/percobaab dalam bidang sains

dan/atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan,

sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk melaksanakan

pendidikan mata pelajaran yang diampu.

C.

D.



2) Membuat/memo difi kasi alat pemb elq ar an/ per agal pr aktrkum :

a) Alat pelajaran

Alat pelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu proses

penbelajaran dan proses pendidikan di madrasah untuk digunakan mata

pelajaran yang diampu.

b) Alat peraga

Alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperjelas

konsep/teonlcara kerja tertentu yang digunakan dalam proses

pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu.
c) Alat praktikum

Alat praktikum adalah alat yang digunakan untuk praktikum pada mata
pelajaran yang diampu.

E. Peserta Lomba
Peserta lomba Pembuatan Media Pembelajaran bagi Guru RA dan Madrasah adalah

Guru PNS maupun bukan PNS yang mengajar pada satuan pendidikan :

l. Raudhatul Atfal (RA)
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
4. Madrasah Aliyah (MA)

F. Materi Lomba
Materi lomba untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

No. Jenjang Pendidikan Materi Lomba

1 Raudhatul Atfal IRA I Strate gilmedia pembel aiar an pada RA
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Matematika untuk MI
J. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Matematika untuk MTs
4. Madrasah Aliyah (MA) Matematika untuk MA

Persyaratan Peserta Lomba
1. Masih aktif mengajar pada RA/Madrasah negeri atau swasta dibawah pembinaan

Kementerian Agama.

2. Mempunyai masa kerja sebagai guru sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai

guru (PNS, Guru Tetap Yayasan dan Honorer di Madrasah Negeri).

Ketentuan Lomba
1. Lomba bersifat perorangan.

2. Hasil karya kreatif guru dalam pembelajaran sesuai dengan ruang lingkup lomba.
3. Peserta hanya dibolehkan mengirimkan satu karya lomba sesuai dengan bidang

tugas pokoknya sebagai guru kelas dan guru mata pelajaran.

4. Persyaratan administrasi :

a. Pernyataan penulis, bahwa karya tersebut asli karya sendiri, bukan jiplakan, dan

belum pernah diikutsertakan pada lomba sejenis, baik di dalam maLlpull di luar
Kementerian Agama dengan di ketahui oleh Kepala madrasah (lihat lampir);

b. Biodata peserla (lihat lampiran);
c. SK pengangkatan pertama menjadi guru PNS dan Non PNS;

G.



d. Lembar pengesahan naskah lomba dari I(epala madrasah.

5. Karya lomba dijilid dan diberi sampul dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Warna merah untuk guru RA
b. Warna kuning untuk guru MI
c. Warna hijau untuk guru MTs dan

d. Warna biru untuk guru MA.
6. Naskah diketik menggunakan kefias ,A4 dengan ketikan 2 spasi, huruf ukuran 12,

jenis huruf Time New Roman.

7. Naskah lomba yang disertai dengan rekaman audio visual karya pembelajaran

kreatif dan inovatif menggambarkan isi karya lomba memiliki nilai lebih.

8. Isi karya lomba berupa :

a. Upaya nyata guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang

menggambarkan kreativitas dan inovasi guru mulai dari perencanaan,

pelaksanaan dan proses pembela.jaran di kelas.

b. Berdasarkan pengalaman nyata yang telah dilakukan guru sesuai dengan bidang
tugasnya dan terbukti berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran.

9. Untuk peserta yang di tetapkan sebagai finalis lomba :

a. Wajib mengirimkan sofcopy naskah lomba melalui email ke alamat

m arr enda diy@y ah o o. co m

b. Mengikuti seleksi penentuan pemenang lomba tingkat provinsi pada bulan
Oktober 2015 dengan membawa bahan presentasi berupa file dalam CD, film,
atau bentuk lain untuk dipresentasikan, dan rekaman audio visual karya lomba.

c. Naskah dan rekaman audio visual finalis menjadi milik panitia dan hak

penerbitannya berada pada Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa
Yogyakarta.

I. Aspek yang Dinilai
1. Keaslian atau orisinalitas hasil karva lornba.

2. Bersifat kreatif dan inivatif.
3. Bersifat spesifik
4. Kesesuaian dengan latar belakang peserta didik
5. Kesesuaian dengan situasi/kondisi tempat guru bertugas

6. Kesesuaian dengan format penulisan yang ditentukan
7 . I(ebermanfaatan dalam proses pembelajaran.

J. Hadiah dan Penghargaan
Pemenang I, II dan III Lomba Pembuatan Media Pembelajaran bagi Guru RA dan

Madrasah tahun 2015 akan mendapatkan piagam dan uang pembinaan. Adapun uang

pembinaan untuk pemenang I sebesar Rp. 5.000.000,- pemenang II sebesar Rp.

3.000.000,- dan pemenang III sebesar Rp. 2.000.000,-

K. Waktu Pelaksanaan
1. Penerimaan karya lomba paling lambat pada tanggal 31 Juli 2015.

2. Penilaian naskah pada bulan Agustus 2015.
3 . Pemanggilan finalis dan penetapan pemenang pada bulan Oktober 201 5.



L. MekanismePenyelenggaraan
Mekanisme penyelengg at aan dapat dij elaskan sebagai berikut :

1. Guru mengirimkan karya lomba sesuai dengan ketentuan lomba kepada : " panitia
Lomba Pembuatan Media Pembelajaran bagi Guru RA dan Madrasah Tahun 2015,,
Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah I(ementerian Agama Daerah
Istimewa Yogyakarta
Jalan Sukonandi Nomor 8 yogyakarta Telp. (0274) 556744
Alamat email mapendadiy@yahoo.com
Cp. Aris Munandar, SH 0822 266t 3757 I 097 715 222 967

2. Penilaian Administrasi
Penilaian administrasi dilakukan dengan melihat kelengkapan administrasi dan
kesesuaian karya lomba dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Penentuan Finalis
Penentuan finalis dilakukan dengan cara menilai karya lomba dilihat dari substansi
materi dan rekaman audio visual oleh tirn penilai. Finalis ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa
Yogyakarta.

4. Penentuan Pemenang

Penentuan pemenang dilakukan oleh tim penilai dengan cara menilai rekaman
audio visual, wawancara, presentasi danlatau menggunakan alat evaluasi lainnya
untuk menentukan akurasi dan orisinal karya lomba.

5. Penetapan Pemenang

Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan
pemenang I, II,III untuk masing-masing kelompok pada setiap jenjang satuan
pendidikan.



BAB III
PENUTUP

Pedoman Lomba Pembuatan Media Pembelajaran bagi Guru RA dan Madrasah ini
adalah dimaksudkan sebagai acuan umum untuk membantu memudahkan para peserla
lomba membuat naskah lamba sesuai dengan kriteria yang diharapkan sebagai ajang
pengembangan kompetensi para guru melalui penciptaan karya kreatif dan inovatif.

Hai ni sejalan dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan
profesionalitas guru agar dapat menghasilkan mutu lulusan yang berdaya saing nasional,
regional bahkan untuk jangka menengah dan panjang mampu meraih mutu daya saing
internasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20015 tentang Standar
Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang
menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi dan
profesional guru.

Dalam rangka mensukseskan kegiatan ini, pemerintah juga diharapkan mengambil
peran aktif dalam upaya meningkatkan kompetensi guru dengan lebih memberdayakan
potensi-potensi yang dimiliki, serta secara luas mensosialisasikan kegiatan lomba ini
kepada guru. Dengan semakin banyaknya guru yang ikut berpartisipasi dalam lomba ini
diharapkan akan muncul lebih banyak lagi ide-ide kreatif yang terbukti meningkatkan
kualitas pembelajaran yang nantinya dapat diterapkan dan dikembangkan oleh guru-guru
yang lain.

Kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun sebagai bahan masukan bagi
perbaikan kegiatan ini pada tahun yang akan datang. Semoga pedoman ini bermanfaat dan
mencapai sasaran yang diharapkan.



Lampiran la

CONTOH KERANGKA PENULISAN LAPORAN HASIL KARYA INOVATIF

Halaman Judul

Halaman Pernyataan dan Pengesahan

Kata Pengantar

Abstrak
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

B. Ruang Lingkup
C. Tujuan

D. Kajian Teori

BAB II LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

A. Rancangan Alat
B. Proses Pembuatan Alat
C. Pembuatan manual/pedoman penggunaan alat
D. Prosedur penggunaan alat dalam pembelajaran
E. Hasil Yang Diperoleh
F. Evaluasi Kebermanfaatan Alat

BAB III LAPORAN HASIL

A. Deskripsi Hasil Pembelajaran
B. Analisis Hasil Pembelajaran

BAB. IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran

Daftar Pustaka

Lapiran

1. Datalinformasi yang relevan
2. Biodata



Lampiran 1b

CONTOH KERANGKA PENULISAN LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBELAJARAN

Halaman Judul

Halaman Pernyataan dan Pengesahan

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

B. Ruang Lingkup
C. Tujuan

D. Kajian Teori

BAB II LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

A. Merancang Pembelajaran ; termasuk penyusunan silabus, RPP, dan skenario
pembelajaran

B. Pelaksanaan Pembelajaran dengan metode yang dirancang termasuk instrumen alat
bantu yang digunakan

C. Hasil Yang Diperoleh
D. Evaluasi Kreatifitaspembelajaran

BAB III LAPORAN HASIL

A. Deskripsi Hasil Pembelajaran
B. Analisis Hasil Pembelajaran

BAB. IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran

Daftar Pustaka

Lapiran

1. Datalinformasi yang relevan
2. Biodata



a

T.

Penjelasan Lampiran 1a dan lb

Bagian Awal
a. Halamanjudul

1) Judul singkat, jelas, relevan dengan isi tulisan, dan diketik dengan huruf kapital

2) Identitas peserta lomba Q'Jama, Tempat Tugas dan Mata Pelajaran yang

diampu)

3) Tanggal penulisan.

b. Halaman pernyataan dan pengesahan kepala madrasah.

Lembaran ibi memuat pernyataan dari guru pesefia lomba, bahwa karyanya

merupakan karya asli dan belum pernah diikuti dalam lomba sejenis. Pernyataan ini

ditanda tangani oleh guru peserta lomba dan mendapat pengesahan atau persetujuan

kepala madrasah dengan bukti tanda tangan, nama, NIPNIGBNY (kalau ada) dan

stempel madrasah.

c. I(ata Pengantar

d. Daftar Isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran bila ada

e. Abstraksi (ditulis dalam bahasa Indonesia maksimal 250 kata)

Bagian inti pembahasan

a. Pendahuluan

Pendahuluan berisi atau menungkapkan antara lain hal-halsebagai berikut :

1) Latar belakang

a) Menggambarkan bahwa topik atau fakta yang dikemukakan merupakan

permas alahan pembelaj aran senyatanya di kelas.

b) Menggambarkan solusi kreatif uru dalam mengatasi pembelajaran di kelas.

2) Rumusan masalah yang menggambarkan ruang lingkup stsu pembahasan

kegiatan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan topik atau fokus

permasalahan.

3) Tujuan dan manfaat dari fokus atau substansi utama karya lomba. Rumuskan

secara rinci tujuan (umum dan khusus), dan manfaat dari karya lomba bagi

peserla didik, sesama guru, madrasah dan KKG/MGMP).
b. Kajian teori atau tinjauan pustaka

Berisi dehnih konsep, definisi operasional dan/atau kajian teoritis yang mendasari

fokus atau substansi karya lomba. Cara mengutip dan tata tulis referensi atau daftar

pustaka menggur-rakan aturan yang lazim dipake dalam penLrlisan karya tulis ilmial-r.

c. Langkah-langkah pelaksanaabn pembelajaran

Berisi penjelasar-r langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran, sehingga melahirkan

hasil terbaik. Dibuktikan dengan mutu hasil belajar atau perubahan yang signifikan

dari perilaku siswa.

Dalam pembahasan dikemukakan tentang pengalaman nyata guru yang terbukti

berhasil memeahkan permasalahan di kelasnya, dan meningkatkan kualitas

pembelajaran.

1) Bila fbkus atau substansi lomba berupa pembuatan alatlperaga kreatif dan

inovatif, langkah-langkah yang harus di laporkan adalah sebagai berikut :

a) Rancangan alat

b) Proses pembuatan alat

II.



c) Pembuatan manual/pedoman penggunaan alat

d) Prosedur penggunaan alat dalam pembelajaran

e) Hasil yang diperoleh

f) Evaluasi kebermanfaatan alat
2) Bila fokus dan substansi lomba berupa hasil penelitian inovativ (berupa

eksperimen, penelitian tindakan kelas, atau pengembangan model) maka
langkah-langkah yang harus dilaporkan sebagai berikut :

a) Merancang pembelajaran ; termasuk penyusunan silabus, RPP, dan skenario

pembelejaran

b) Pelaksanaan pembelajaran dengan metode yang dirancang termasuk
instrumen atau alat bantu yang digunakan.

c) Hasil yang diperoleh

d) Evaluasi kreativitas pembelajaran.

d. Kesimpulan dan saran-saran

1) Kesimpulan utama sesuai dengan fokus atau substansi lomba
2) Saran-saran yang ditujukan baik kepada teman sejawat, pengelola satuan

pendidikan atau berbagai [ihak yang relevan.

III. Bagian Akhir
a. Daftar pustaka

b. Lampiran data-data yang diperlukan untuk menunjang kebenaran laporan kegiatan
misalnya : data hasil belaiar, instrumen pengukuran yang digunakan program
pembelajaran, foto-foto, rekaman audio visual proses pembelajaran (bila ada) dan
lain-lain.

c. Lampiran biodata peserta yang disahkan oleh kepala madrasah (lihat contoh
lampiran 2).



a

Lampiran 2

Biodata Peserta
LOMBA PEMBUATAN
MADRASAH

MEDIA PEMBELAJARAN BAGI GURU RA DAN

Nama

Tahun Bulan

2 NIPAIIY*)
-)

4

5

6 Tempat dan tanggal lahir
7 Jenis kelamin
8 Mata Pelaj ar an y ang di.ai arkan
9 Masa kerja gr.u **y
10 Judu karya tulis ilmiah
11 Pendidikan terakhir
12 Faku as/Jurusan* * *)
13 Status perkawinan
14 Madrasah:

a. Nama madrasah
b. Jalan
c. Kelurahan/Desa
d. Kecamatan
e. Kabupaten
f. Provinsi
g. Telepon

-

Alamat rumah : 

-

a. Jalan
b. Kelurahan/Desa
c. Kecamatan
d. I(abupaten
e. Provinsi

1.

2.

3. dst

Juara I .

Juara II
Juara III
Dst........

..kali
..kali
..kali

I:1',

15

16

17 Kegiatan Lomba Guru ya"g
pernah diikuti

Mengetahui:

Kepala Madrasah

Yogyakarta, ... r...........................20 1 5

Peserta lomba

NIP. NIP.



Keterangan :

*) Dapat ditulis bagi yang memiliki
xx) SK CPNS/Surat Keterangan menjadi guru dari yayasan
***) Coret salah satu
{<'i<{<*) Dapat ditulis dikertas tersendiri



Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIPATIY*)
NUPTK
Jabatan

Judul Karya Tulis

Menyatakan bahwa karya tulis tersebut asli hasil karya kerja sendiri, bukan jiplakan

dan belum pernah dinilai pada lomba sejenis, baik di dalam maupun di luar

Kementerian Agama.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari

terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh

Kementerian Agama.

Yogyakarta .............2015

Mengetahui:

Kepala Madrasah Peserta Lomba
(Materai Rp. 6.000)

NIP. NIP.


