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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Pemuda 134 Semarang 

Telp. (024) 3515301- 33557642 Semarang 

 
 
 
Latar Belakang 

Profesionalitas kinerja guru dalam mengemban tugas 
pembelajaran (PBM) ditandai dengan keteguhan 
memegang komitmen profesional guna mewujudkan 
layanan pembelajaran bermutu.  Implikasinya, guru 
dituntut mampu mengekplorasi potensi diri guna 
mencari, merumuskan dan memformulasikan desain 
pembelajaran inovatif yang terbukti mampu 
memberi kemudahan kepada peserta didik 
dalam memahami dan menguasai materi ajar.  

Fakta pelaksanaan  proses pembelajaran di Jawa 
Tengah yang dapat diamati adalah sebagian besar 
guru pada semua satuan pendidikan melaksanakan 
PBM secara konvensional yang mengarah pada capaian 
target kurikulum.  Dampak ikutan yang melekat dan 
menjadi indikator menonjol adalah rendahnya 
produktifitas guru dalam menyusun karya ilmiah 
pengembangan profesi.  
 

Dilandasi semangat maju membangun budaya kreatif 
inovatif dikalangan guru, Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan 
kegiatan Lomba karya ilmiah inovasi pembelajaran 
guru tahun 2009.  
 

Lomba penulisan karya ilmiah inovasi pembelajaran ini 
menjadi wahana bagi para guru untuk mempertajam 
kecakapan konseptual dan aplikasi praktis dalam 
menulis karya ilmiah inovasi pembelajaran.  Lebih 
khusus penulisan terarah pada hasil penelitian tindakan 
kelas yang mencakup pengembangan model, strategi, 
metode, media  maupun pendekatan pembelajaran 
yang tertuju pada terciptanya pemberdayaan siswa 

(empowering students) sebagai individu yang mandiri 
dan bertanggung jawab sesuai amanat Undang-
Undang Dasar 1945. 
Tujuan 
1. Meningkatkan Profesionalitas kinerja guru 

SMA/SMALB, dan SMK di Jawa Tengah. 

2. Membangun budaya kreatif dan inovatif dalam 
kerangka kajian ilmiah serta budaya kompetisi di 
kalangan pendidik SMA/SMALB dan SMK di Jawa 
Tengah. 

3. Agar guru termotivasi untuk selalu menulis 
pengembangan profesi. 

4. Memperingati dan memeriahkan hari Guru tingkat 
Provinsi Jawa Tengah melalui forum ilmiah. 

 

Manfaat 
1. Meningkatnya kuantitas dokumen ilmiah hasil 

kreativitas profesional pendidik se Jawa Tengah. 

2. Meningkatnya need achievement pendidik melalui 
eksploitasi potensi diri dalam menyusun dokumen 
kinerja mengelola pembelajaran di sekolah. 

3. Meningkatnya kompetensi profesional pendidik 
pada aspek penulisan ilmiah pengembangan 
profesi. 

4. Terlayaninya peserta didik dalam pembelajaran 
yang kreatif. 

 

Sifat dan Sasaran 
Lomba karya ilmiah inovasi pembelajaran guru tahun 
2012 bersifat perorangan (individual) dengan sasaran 
Guru SMA/SMALB dan SMK. 
 

Klasifikasi  
Lomba karya ilmiah inovasi pembelajaran guru tahun 
2012, diklasifikasi ke dalam kelompok guru: 
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1. Sekolah Menengah Atas (SMA/SMALB) 
2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
 
Ketentuan Umum  
1. Peserta lomba adalah GURU PNS dan Non PNS 

yang aktif melaksanakan tugas. 

2. Peserta lomba hanya diijinkan mengirim 1 (satu) 
naskah karya ilmiah sesuai bidang tugas.  

3. Karya ilmiah belum pernah diikutsertakan pada 
lomba sejenis di tingkat provinsi maupun nasional. 

4. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat 

Ketentuan Khusus 

1. Karya tulis ilmiah hasil pelaksanaan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) 

2. Karya tulis ilmiah harus asli bukan jiplakan  

3. Naskah karya ilmiah harus memenuhi : 
a. Diketik dengan huruf Arial 12 spasi ganda. 
b. Ukuran kertas kwarto panjang halaman antara 

15 s.d 25 (Bagian awal lampiran tidak dihitung) 

4. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar 

5. Naskah karya ilmiah harus dijilid cover warna : 
a. Hijau untuk kelompok Guru SMA/SMALB 
b. Merah untuk kelompok Guru SMK 

6. Naskah karya ilmiah dilampiri dengan: 

a. Surat pernyataan penulis tentang keaslian 
karya ilmiah yang disahkan Kepala Sekolah. 

b. Biodata (Curriculum Vitae) penulis 

7. Naskah karya ilmiah yang dilombakan sepenuhnya 
menjadi Hak milik panitia.  

 

 
Aspek Yang Dinilai 
 
N Aspek Indikator Bobot 
1 Keaslian Asli bukan Jiplakan 20 % 
2 Keinovatifan 

kemanfaatan 
1. Dibutuhkan PBM 
2. Bermanfaat PD 

 
30 % 

3 Keilmiahan 1. Notasi Ilmiah 
2. Relevansi rujukan 
3. Kedalaman karya 

 
20 % 

4 Konsistensi 1. pengorganisasian 
2. Pemakaian Bahasa 

 
30 % 

 
Alur Pelaksanaan Lomba 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sistematika Penulisan 

Penulisan Karya Ilmiah terdiri atas 3 bagian, yaitu : 
Bagian Depan 
Bagian Isi :   

Bab I   Pendahuluan 
Bab II  Kerangka Teoritis, Kerangka Berpikir  

Dan Hipotesis 
Bab III Pelaksanaan Penelitian 
Bab IV  Hasil dan Pembahasan 
Bab V   Penutup 

Daftar Pustaka 
Lampiran  
 
Persyaratan Peserta 
Masukan naskah karya ilmiah inovasi pembelajaran 
guru yang telah sesuai ketentuan ke dalam sampul dan 
tuliskan pada pojok kiri atas sampul :  

LOMBA KARYA ILMIAH INOVATIF PEMBELAJARAN 
GURU SMA dan SMK serta kirim ke alamat pendaftaran 
sejumlah 3 (tiga) rangkap. 
 
Penghargaan Pemenang 
Pemenang Lomba pada masing-masing kelompok akan 
memperoleh piala dan piagam serta uang pembinaan 
dengan besaran : 
1.  Juara I : Rp. 10.000.000,- 
2.  Juara II : Rp.   7.500.000,- 
3.  Juara III : Rp.   5.000.000,- 
 

PENDAFTARAN  PESERTA  DIBUKA MULAI 
01 Mei  s.d 19 Oktober 2012 

da. Panitia Lomba Karya Ilmiah Guru SMA/SMK 
Provinsi Jawa Tengah 2012. 

      Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, u.p. 
Bidang PPTK, Gedung D Lt. 2. Jl. Pemuda 134 
Semarang 50132. 

 
 

Seleksi I NASKAH DAN PENETAPAN 30 
NOMINASI PER KELOMPOK 

22 – 28 Oktober 2012  

Seleksi II PRESENTASI WAWANCARA 
PENETAPAN PEMENANG LOMBA 

11 – 14 November 2012 
Tempat LPMP Jawa Tengah  

DESIMINASI PEMENANG LOMBA DALAM 
RANGKA SEMINAR HARI GURU  

19 – 20 November 2012 
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Lain-Lain 
Panitia : Edi Sutrisno/081225395000 
Apabila membutuhkan keterangan lebih lanjut kunjungi 
http:/www.Dinas PdanK Jateng. Go.id atau hubungi 
panitia lomba melalui contact person : 
Sungkana, S.Pd 08174154859, Edy Sutrisno, S.Pd 
081225429729, Eris Yunianto, M.Pd 08888228187. 


