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KA TA PENGANTAR
Dalam rangka meningkatkan inovasi guru dan siswa dalam proses belajar
dan mengajar, maka perlu diadakan kegiatan yang mendukung ke arah
peningkatan pendidikan. Oleh karena itu West Java Nextgen Education
kembali akan mengadakan kegiatan yang bertujuan dalam peningkatan
pendidikan. Adapun kegiatan tersebut akan bertemakan "1st INITIA TIVE
INNOVATIVE EDUCA TION COMPETITION".
Lomba ini diperuntukkan bagi para guru dan siswa pada tingkat Sekolah
Dasar (SD)/sederakat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat. dan
Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat, dengan terbagi ke dalam 3 (tiga)
kategori, yaitu:
(a) Innovative Teacher Competition. (b) Innovative
Classroom Action Research Paper, (c) Innovative Learning.
Lomba ini merupakan ajang kompetisi ilmiah bagi para guru dan siswa
tingkat dasar dan menengah yang memiliki ketertarikan di dunia penelitian,
khususnya bidang pendidikan dengan memanfaatkan sains dan teknologi
sebagai media pembelajaran.
Kami menyadari bahwa penguasaan sains dan teknologi adalah prasarat
penting bagi peningkatan daya saing sebuah bangsa, untuk itu melalui
lomba ini diharapkan kecintaan generasi penerus pada penguasaan sa ins
dan teknologi yang bertumpu pada inovasi pembelajaran
semakin
meningkat. Dan kami berharap informasi ini dapat berguna dan
memberikan gambaran yang jelas bagi para guru dan siswa-siswi yang
tertarik untuk mengikuti lomba
Semoga panduan ini bermanfaat sebagai pedoman dalam mengikuti
perlombaan

KATEGORI LOMBA

Lomba terbagi dalam 3 (tiga) kategori : (a) Innovative Teacher Competition,
(b) Innovative Classroom Action Research Paper, (c) Innovative Learningi
PANDUAN LOMBA
1. Pilih topik karya tulis I karya inovasimu, langkah ini memang bag ian
yang paling sulit, namun pilihlah topik yang menarik minat kamu untuk
mempelajarinya lebih dalam. Topik yang dapat diangkat menjadi
naskah antara lain 1) Innovative Lesson Plan; 2) Innovation in Learning
Pedagogy, Media, and Methodology; 3) Innovative Classroom Action
Research Paper, 4) Students Innovative Learning Process; serta (5)
Students Innovative Learning Product.
2. Khusus untuk karya inovasi, pilihlah teknologi yang dapat direalisasikan
ke dalam bentuk yang mempunyai nilai fungsional serta memudahkan
suatu pekerjaan/kegiatan pembelajaran, sehingga teknologi tersebut
mampu meningkatkan efiensi proses dan nilai tambah dalam proses
belajar mengajar
3. Teliti topik karya IImiahl karya inovasimu, pergilah ke perpustakaan
atau carilah informasi pendukung sebanyak-banyaknya di internet.
Carllah pembimbing di sekolahmu untuk membantumu menemukan
jawaban dari masalah yang kamu temukan.
PETUNJUK PENULISAN
1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar
maksimum 20 halaman. Naskah diketik pada kertas ukuran A4 ukuran
80 gr dengan jarak spasi 2, jenis huruf times new roman, ukuran huruf

11, ruang sisi tepi kiri 4 em dan sisi kanan 3 em, 3 em tepi atas dan tepi
bawah

2.6.

Hasil dan Pembahasan
Bagian ini merupakan pokok utama dari tulisan kamu yang berisi
laporan dari semua kegiatan penelitian kamu. Kamu dapat
menjelaskan semua implementasi dan hasil yang tetah dieapai.
Juga menjelaskan tentang arli dan manfaat penelitiann, dikaitkan
dengan masalah-masalah yang akan dipeeahkan. Dasar-dasar
kesimpulan sudah dapat ditarik dalam bagian ini.

2.7.

Kesimpulan
Bagian ini memuat rangkuman akhir dari naskah dan saran.
Usahakan hanya merangkum bagian-bagian yang menariknya
saja. Hal-hal yang muneul pada bag ian ini sebelumnya sudah
dimuneulkan dalam bagian isi/pembahasan. Dan tuliskan pula
rekomendasi atau saran kamu untuk memeeahkan isu/ masalah
yang sedang dihadapi sesuai tema penelitianmu.

2.8.

Daftar Pustaka
Bagian ini memuat buku-buku atau karya tulis apa saja yang telah
kamu sitir baik tereetak ataupun melalui internet (sebaiknya
terbitan 10 tahun terakhir).

2. Sistematika Naskah
2.1.
Judul
Judul hendaknya komprehensif, dibuat sesingkat mungkin. Dapat
diberi sub judul
2.2.

Nama dan alamat penulls
Nama ditulis lengkap dan diketik dengan huruf kapital.

2.3.

Abstrak
Merupakan rangkuman singkat dari seluruh bag ian karya tulis
ilmiah. Dengan membaea abstrak pembaea diharapkan dapat
mengetahui isi tulisan kamu. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris tidak lebih dari 250 kata dan dituangkan dalam
satu paragraph. lsi abstrak meneakup masalah, tujuan, materi,
metode serla hasil dan kesimpulan. Selain itu jangan lupa
menambahkan kata kunei maksimum 5 kata ..

2.4.

2.5.

Pendahuluan
Bagian ini biasanya berisi latar belakang penelitian, permasalahan
yang dihadapi, tujuan penulisan ilmiah serla usaha-usaha dan
pendekatan metode yang telah dilakukan untuk
memeeahkan masalah
Materi dan Metode
Bagian ini bisanya mengungkapkan seeara jelas dan nnel
mengenai bahan yang digunakan dan eara kerja yang dilakukan ..

4.
Konsultasikan dengan pembimbingmu
5.
Upload hasil karya mu ke http://www.upi.edu dalam bentuk pdf
(untuk teks) dan MP4 (untuk video)
PERSYARATAN DAN TATA CARA LOMBA
PERSYARATAN PESERTA
1. Para Guru SD/SMP/SMA dan yang sederajat negeri/swasta
2. Para SiswalSiswi SD/SMP/SMA dan yang sederajat dari kelas 1-12
negri/swasta

3. Peserta diperuntukkan bagi perorangan dan diketahui oleh pihak
sekolah
4. Setiap peserta hanya boleh memilih 1 (satu) topikljudul
5. Topik atau judul yang diajukan belum pernah menjadi pemenang
dalam ajang kompetisi sejenis tingkat nasional.
6. Karya ilmiah harus asli (bukan jiplakan/plagiat), belum/sedang
diikutsertakan dalam lomba sejenis tingkat nasional dan belum
pernah dipublikasikan.
7. Untuk karya inovasi, merupakan hasil karya orisinal dan kreativitas
sendiri, dan belum pernah diikutkan dalam lomba-Iomba sejenls.
8. Menandatangani surat pernyataan diatas meterai bahwa karya
i1miah yang dikirimkan merupakan karya asli dan belum pernah
menjadi pemenang dalam lomba yang sejenis dan belum pernah
dipublikasikan.

6. Karya inovasi yang diperlombakan menjadi milik panitla untuk
disebarluaskan informaslnya melalui media massa
7. Dewan Juri Tim Penilai adalah para pakar penulisan karya i1miah
inovasi yang kompeten.

HADIAH
1.
2.
3.

Pemenang I : EduTraveling ke Slngapura dan uang sebesar Rp
1.500.000,00 untuk 6 pemenang masing-masing kategori,
Pemenang II : Rp 1.000.000,00, untuk 6 pemenang masing-masing
kategori dan
Pemenang III: Rp 750.000,00, untuk 6 pemenang masing-masing
kategorL Setiap finalis akan menerima piagam penghargaan

TATA CARA LOMBA
RANGKAIAN KEGIATAN
1. Peserta mengisi formulir registrasi secara online pada website
http://www.upLedu , yang dapat dilakukan dari langgal 1 April 2016
sid 25 April 2016.
2. Setelah formulir registrasi online terisi peserta akan mendapatkan
User-Id untuk bisa login ke IIEC
3. Upload Topikljudul dan subjek karya tulis inovasi berikut abstrak
dilakukan tanggal 8 April - 25 April 2016 melalui website
www.upLedu . Topik/judul yang diterima oleh panitia lomba setelah
tanggal yang telah ditetapkan akan dianggap gugur, dan tidak
berhak diikutkan pada lomba
4. Masa Penjurian akan dilaksanakan pada tanggal26 April sid 30 April
2016
5. Pemenang Lomba Karya Tulis IImiah diumumkan pada puncak
acara peringatan hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2016 yang
akan dilaksanakan di kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1

Registrasi Online

: 1 April- 25 April 2016

2

Upload hasil karya IImiah Inovasi
melalui www.upLedu
Proses Penjurian
Pengumuman Pemenang

: 8 April - 25 April 2016

3
4

: 26- 30 April 2016
: 2 Mei 2016

SURATPERNYATAAN
PENILAIAN
1ST INITIA TIVE INNOVA TION EDUCA TION COMPETITION

Bersama dengan ini, saya :
Nama lengkap
Alamat

Kategori
Karya Tulis
Inovasi
Guru

Penilaian

-

Karya Tulis
Inovasi
Siswalsiswi

-

Originalitas Document
Creativity
Problem & Solution
Novelty
Operativity

15%
25%
30%
10%
20%

Originalitas Document
Creativity
Problem & Solution
Novelty
Operativity

15%
25%
30%
10%
20%

Telepon
Tanda Pengenal

: KTP I Kartu Pelajar I Akte
Kelahiran I SIM Iljasah Terakhir
(coret yang tidak perlu)

No.
Menyatakan bahwa karya inovasi pendidikan yang diajukan untuk mengikuti
1st INITIATIVE INNOVATIVE EDUCATION COMPETITION adalah benar
karya orisinal yang dibuat dan dihasilkan oleh saya. Apabila di kemudian
hari terjadi permasalahan dengan orisinalitas karya tersebut, saya bersedia
menerima apapun keputusan dari panitia penyelenggara
Menyetujui,
............. ,
2016
Tertanda
Catatan:
Tempelkan meterai sebesar Rp. 6.000,- sebelum ditanda-tangani.
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