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KATA PENGANTAR 

 
 

Guru sebagai pendidik dan pengajar di sekolah 

mempunyai peran yang sangat strategis di 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah dan di lingkungan sekitarnya. Bagi 
guru pendidikan khusus mengem-ban tugas 

berbeda dengan guru sekolah umum. 

Perbedaan tersebut terletak dalam 

pelaksanaan kinerja yaitu bagi guru 

pendidikan khusus tidak hanya melaksanakan 

pembelajaran akademik sesuai rumpun mata 
pelajaran tetapi bertanggungjawab membantu 

peserta didik dengan kondisi kekhususan 

untuk mencapai tingkat kemandirian menolong 

diri dan memiliki keterampilan vokasional 

pasca sekolah. Dalam hal ini tugas dan 
tanggung jawab guru pendidikan khusus 

sangat penting sehingga diharapkan dapat 

berkarya dengan kreativitas yang dimiliki dan 

dapat mengemban tugas tersebut. Guru kreatif   

adalah guru yang memiliki kemampuan yang 

unggul dalam mengem-bangkan potensi di 
sekitarnya, termasuk dalam mengembangkan 

pendi-dikan dan pengajaran melalui berbagai 

upaya yang saat ini menjadi prioritas dalam 

menghadapi era global. Dalam bidang 

pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus 

usaha kreatif guru berupa layanan pendidikan 
yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan 

belajar siswa untuk  hidup mandiri.  

Pendidikan bermutu kini memang menjadi isu 

utama pendidikan, selain menjadi bagian dari 

proses pembelajaran yang harus dimiliki oleh 
guru yang profesional, pendidikan diharapkan 
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mampu menjadi pondasi utama dalam 

membangun Bangsa. Pendidikan bermutu 
sangat diharapkan di semua jenjang 

pendidikan termasuk di Sekolah Menengah 

Atas Luar Biasa (SMALB/MALB/SMKLB)   

Sebagai salah satu upaya penguatan 

kemampuan guru pada pen-didikan menengah 
dilakukan Lomba Kretivitas guru pendidikan 

khusus dalam membangun pendidikan 

bermutu sebagai salah satu bentuk upaya 

pemerintah dalam menggali potensi dan 

kompetensi guru dalam membangun peserta 

didik yang mandiri berkualitas. Melalui lomba 
tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan 

motivasi dan profesionalisme guru pendidikan 

khusus yang pada akhirnya akan 

meningkatkan mutu Pendidikan dan 

Kebudayaan bagi generasi  berkebutuhan  
khusus agar dapat hidup layak  di masyarakat. 

 

Pedoman ini memuat latar belakang program, 

tujuan, mekanisme, aspek penilaian untuk 

menjadi acuan bagi semua panitia penyelengga 

pihak di semua tingkat, mulai dari tingkat 
kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi maupun 

nasional.  

 

Jakarta,   Maret 2013 

 

 Direktur Pembinaan  
PTK Dikmen, 

 

ttd 

Surya Dharma, Ph.D 

NIP.195309271979031001 
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    BAB I 

 
     P E N D A H U L U A N 

 

A.  Latar Belakang 

 

Berbagai upaya terus menerus dilakukan oleh 
Pemerintah dalam meningkatkan  pendidikan 

di Indonesia. Guru sebagai pendidik 

mempunyai peran yang sangat besar dalam 

mendukung meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah. Peran Guru dalam mengembangkan 

pendidikan melalui berbagai cara yang 
profesional merupakan kebutuhan utama 

suatu sekolah untuk meraih prestasi dalam 

rangka menghasilkan sumberdaya manusia 

unggul dan berdaya-saing secara Nasional 

maupun Internasional. Implementasi bagi anak 
berkebutuhan khusus melalui upaya guru 

dalam membentuk sumber daya manusia yang 

memiliki kemandirian sesuai karakteristiknya 

dalam kehidupan bermasyarakat.  

 

Undang-undang RI Nomor: 20 tahun 2003 
Tentang Sistem Pendidikan dan Kebudayaan, 

Pasal 40 Ayat (2) menyatakan bahwa pendidik 

dan tenaga kependidikan berkewajiban 

memberi teladan dan menjaga nama baik 

lembaga, profesi dan kedudukan dengan 

kepercayaan yang diberikan kepadanya. 
Mengingat fungsi strategis peran Guru yang 

berprestasi dalam meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia yang diajarnya, maka 

guru diharapkan memiliki kreativitas dalam 

mengembangkan pendidikan  yang bermutu  di 
sekolahnya masing-masing. 
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Bentuk kreativitas dalam perlombaan ini 
dibatasi bagi guru pendidikan khusus pada  

satuan pendidikan sekolah menengah atas luar 

biasa (SMALB, MALB dan SMKLB) berupa 

kreativitas pembelajaran. Nilai-nilai kreativitas 

diwujudkan kedalam aktivitas program nyata 
di sekolah yang  bermanfaat langsung untuk 

membantu anak berkebutuhan khusus 

mencapai kemandirian dan kemampuan 

vokasional pasca sekolah. Bentuk program 

bukan merupakan kegiatan insidental tetapi 

program terstruktur berkesinambungan dan 
dapat ditindaklanjuti sebagai program sekolah. 

Selain itu program dilengkapi dengan  bukti 

dokumen kegiatan dan dokumen tertulis 

berupa karya ilmiah. Karya ini sekaligus dapat 

menjadi bukti pencapaian kinerja guru yang 
bisa digunakan untuk pengembangan 

profesional guru.   

Kreativitas guru dalam mengembangkan 

pendidikan bermutu  yang dikemas dalam 

format lomba ini dapat menggali potensi dan 

kompetensi guru dalam mendukung upaya 
pemerintah dalam pengembangan metode, 

media dan model pendidikan yang dapat 

meningkatkan harkat dan martabat bangsa. 

Diharapkan melalui lomba kreativitas 

pembelajaran guru pendidikan khusus untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan 
pengelolaan pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus.  
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B.   Dasar Hukum  

Landasan hukum lomba kreativitas 
pembelajaran guru pendidikan khusus dalam 

meningkatkan pendidikan di Indonesia adalah 

: 

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 

2003,  Tentang Sistem Pendidikan dan 
Kebudayaan 

2. Undang-undang Nomor. 14 tahun 2005,  

Tentang Guru dan Dosen 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 

2005 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan 
4. Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 

Tentang Guru 

5. Keppres Nomor. 23 tahun 1976 Tentang 

Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, 

Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga 
6. Kepmendiknas RI Nomor. 162 tahun 

2003 Tentang Pedoman Penugasan Guru 

sebagai Kepala Sekolah 

7. Permendiknas Nomor. 8 tahun 2005 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

8. Permendiknas Nomor. 13 tahun 2007 

Tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah. 

9. Permendiknas Nomor. 16 tahun 2007 

Tentang Standar Kualifikasi Akademik 
dan Kompetensi Guru. 

10. Permendiknas Nomor. 32 tahun 2008 

Tentang Standar Konpetensi dan 

Kualifikasi Akademik Guru Pendidikan 

Khusus. 
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11. Permendiknas No. 39 tahun 2009 tentang 

Pemenuhan Beban Kerja Guru dan 
Pengawas Satuan Pendidikan. 

12. Permendiknas No. 28 tahun 2010 tentang 

Penugasan Guru Sebagai Kepala 

Sekolah/Madrasah. 

  
C.  Tujuan   

 

1. Memberikan penghargaan dan pengakuan 

kepada guru yang secara nyata berprestasi 

dalam melaksanakan pembelajaran di 

sekolah sesuai dengan karakteristik  anak 
bekebutuhan khusus.   

2. Meningkatkan motivasi secara 

berkelanjutan di kalangan guru untuk 

terus “belajar dan bekerja lebih cerdas” 

guna menciptakan kreasi dan inovasi yang 
lebih produktif khususnya dalam 

pembelajaran yang memiliki nilai manfaat 

untuk kemandirian anak berkebutuhan 

khusus pasca sekolah. 

3. Mendorong guru untuk berinovasi dan 

mengembangkan kreativitas dalam 
menciptakan suasana belajar yang 

kondusif yang berkesinambungan sebagai 

program sekolah dengan memberikan 

layanan yang tepat sesuai masalah belajar 

anak berkebutuhan khusus.   

4. Menumbuhkembangkan kebanggaan di 
kalangan guru pendidikan khusus 

terhadap profesinya. 
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BAB II 

 PENGERTIAN, SASARAN DAN  AZAS-AZAS 

 

  

A. Pengertian 
 

1. Guru pendidikan khusus adalah guru yang 

bertugas sebagai tenaga pengajar di sekolah 

yang menangani anak-anak berkebutuhan 

khusus.  

2. Guru yang kreatif dan inovatif adalah guru 

yang memiliki keinginan dan motivasi dalam 

mengembangkan metode, model, media dan 

aspek-aspek lainnya yang berhubungan 

dengan pembelajaran   di sekolah. 

3. Lomba kreativitas pembelajaran guru 

pendidikan khusus adalah: lomba tentang 

upaya guru SMALB/MALB/SMKLB  berupa 

pembaharuan pembelajaran melalui tindakan 

nyata dan berkelanjutan yang memiliki nilai 

manfaat bagi anak berkebutuhan khusus.  

B. Sasaran 

Guru negeri/swasta pada jenjang 

SMALB/MALB/SMKLB disetiap propinsi di seluruh 
Indonesia. 

 

C. Azas-Azas  

Agar kegiatan lomba kreativitas guru ini dapat 

dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan, 

maka dalam penyelenggaraannya dilandasi oleh 
asas-asas sebagai berikut: 
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1. Azas Penghargaan: pada prinsipnya guru 

yang kreatif memiliki kompetensi untuk 
mengembangkan pembelajaran untuk anak 

berkebutuhan khusus yang layak 
mendapatkan penghargaan (reward) sebagai 

wujud perhatia, pengakuan, dan rasa terima 

kasih dari pemerintah.  

2. Azas Keadilan: bahwa lomba kreativitas guru 
harus memperhatikan asas keadilan. Artinya 

pelaksanaan lomba kreativitas guru 

pendidikan khusus harus bebas dari 

kepentingan kelompok atau  golongan, 

berdasarkan suku, agama, ras, daerah, 
politik, dan lain-lain. 

3. Azas Akuntabilitas: bahwa lomba kreativitas 

guru pendidikan khusus harus didasarkan 

pada hasil penilaian yang terbuka, obyektif, 

dan jujur dengan mengikutsertakan semua 
pihak yang berkepentingan (stakeholders) 

pada proses dan hasil lomba. 

4. Azas Transparansi: bahwa lomba kreativitas 

guru pendidikan khusus harus didasari oleh 

kepercayaan pada kemampuan dan kreasi 

yang dimiliki oleh guru. Semua tahap 

penilaian dilakukan secara obyektif.  
5. Azas Motivasi dan Promosi: bahwa lomba 

kreativitas guru pendidikan khusus 

difokuskan pada aspek-aspek yang 

berhubungan dengan kinerja guru, 

pengabdian, kesetiaan, disiplin, dedikasi dan 
loyalitas, agar berfungsi untuk meningkatkan 

motivasi kerja, sehingga berpengaruh pada 

peningkatan mutu layanan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus.   

6. Azas Non Diskriminasi: bahwa lomba 

kreativitas guru pendidikan khusus harus 
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seimbang dalam arti memberikan peluang 

dan kesempatan bagi semua guru pada 
institusi layanan anak berkebutuhan khusus.  

7. Azas Demokrasi: bahwa lomba kreativitas 

guru pendidikan khusus berkompetisi dalam 

suasana kebebasan, jujur, bertanggungjawab  

untuk mengimplementasikan 
profesionalitasnya, melalui kreativitas, 

inisiatif, dan prakarsa pembelajaran.  

8. Azas Kebermanfaatan: bahwa program 

kreativitas pembelajaran yang dilakukan guru 

pendidikan khusus baik program 

pembelajaran akademik maupun program 
khusus kompensatoris memiliki nilai guna 

untuk mengembangkan potensi anak 

berkebutuhan khusus. 

9. Azas Keberlanjutan: bahwa upaya inovasi 

dan kreativitas pembelajaran yang dilakukan 
guru dapat ditindaklanjuti sebagai program 

sekolah.  

10. Azas Realita: bahwa kegiatan lomba 

kreativitas pembelajaran merupakan kegiatan 

yang telah benar-benar dilaksanakan oleh 

guru pendidikan khusus di sekolah dan 
bukan hanya kegiatan insidental. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



DRAFT 

8 
 

 

BAB III 

PERSYARATAN  PESERTA 

 

A. Persyaratan Umum 

 
1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa.  

2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945.  

3. Memiliki moralitas, kepribadian dan kelakuan 

yang baik. 
4. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun sebagai 

guru pendidikan khusus, dibuktikan dengan 

SK Pengangkatan sebagai guru pendidikan 

khusus. 

5. Belum pernah terkena hukuman disiplin 
pegawai (dibuktikan dengan surat keterangan 

dari atasan/yayasan). 

6. Belum pernah menjadi juara I, II, III dalam 

lomba yang sejenis di tingkat nasional dalam 

kurun waktu 2 tahun sebelumnya. 

7. Memiliki kualifikasi akademik minimal 
sarjana (S1) atau diploma 4  

 (D-IV). 

8. Melampirkan surat tugas tahunan dari kepala 

sekolah bahwa yang  bersangkutan sebagai 

guru di SMALB/MALB/SMKLB 

9. Setiap Provinsi hanya mengirimkan satu orang 
peserta sebagai wakil hasil seleksi tingkat 

provinsi 

10. Melampirkan Surat Keterangan sebagai Juara I 

Tingkat Provinsi.  
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B. Persyaratan Khusus 

Persyaratan khusus adalah persyaratan yang 
harus dipenuhi peserta sebagai hasil karya yang 

akan dinilai oleh tim juri  

1. Setiap guru membuat dan menyusun serta 

mengirimkan karya kreatif inovatif 

pembelajaran yang akan dipresentasikan di 
depan tim juri.  

2. Setiap karya kreatif inovatif memiliki nilai 

orisinalitas dan belum dipublikasikan sebagai 

karya orang lain (tidak melanggar HAKI). 

3. Setiap guru hanya boleh mengirimkan 1 (satu) 

karya kreatif inovatif pembelajaran di sekolah 
yang memberikan layanan pendidikan 

berkebutuhan khusus. 
4. Karya kreatif dikirim dalam bentuk hardcopy 

dan softcopy (bagi peserta yang memilih karya 

inovatif diwajibkan membawa hasil karyanya 

pada waktu presentasi) 
 

Persyaratan tersebut di atas, dijadikan bahan 

acuan dasar untuk memilih guru kreatif yang 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

 

C. Bentuk Lomba 

Peserta membuat/menyusun salah satu karya 

tulis ilmiah inovatif  dalam bentuk artikel ilmiah 

sebagai berikut: 

1. Artikel hasil penelitian pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus. (Penelitian Tindakan 

Kelas, Penelitian Kuasi Eksperimen, 

Penelitian Subyek Tunggal/SSR) 
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2. Pengembangan media pembelajaran untuk 

anak berkebutuhan khusus 

3. Hasil pengembangan Asessmen Pembelajaran 

anak berkebutuhan khusus.  
 

D. Alur Seleksi Penetapan Peserta 

Penetapan peserta tingkat nasional lomba 

kreativitas pembelajaran guru pendidikan khusus 

sesuai alur di bawah ini. 
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BAB IV 

PROSES SELEKSI 

 

A. Seleksi Naskah 

 

Proses seleksi dilakukan melalui 3 tahap yaitu: seleksi 
dokumen, seleksi substansi, dan seleksi paparan. 

 

1. Tahap Seleksi Dokumen 

Dokumen yang telah dikirim ke panitia dilakukan 

seleksi tahap awal dengan persyaratan sebagai 
berikut: 

a. Topik karya kreatif inovatif pembelajaran harus 

orisinal, menarik, cerdas, unik, dan tidak asal 

beda.  
b. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar.  

c. Sistematika penulisan memenuhi persyaratan 

sesuai pedoman.  

 

2. Tahap Seleksi Substansi Materi 

Seleksi materi dilakukan untuk karya kreatif 

inovatif  yang telah lulus memenuhi persyaratan  

seleksi dokumen awal. Seleksi substansi materi 

dengan persyaratan sebagai berikut:  

a. Kesesuaian dalam pembelajaran di sekolah 

pendidikan khusus.    
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b. Orisinalitas gagasan sebagai solusi 

permasalahan yang diajukan.  
c. Kebenaran teori dan konsep yang melandasi 

dalam pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus. 

d. Manfaat dan hasil karya kreatif inovatif dapat 

memperkaya khasanah pembelajaran anak 
berkebutuhan khusus. 

e. Alur pikir dan pengorganisasian gagasan 

disajikan secara koheren (benang merah/saling 

terkait antar sub bagian) 

f. Ketajaman analisis/kebermaknaan hasil 

analisis  
g. Penggunaan bahasa ilmiah sesuai standar 

penulisan 

h. Aktualitas (kekinian topik masalah karya 

kreatif inovatif pembelajaran) 

3. Tahap Seleksi  Pemaparan 

Seleksi pemaparan dilakukan di depan dewan juri 

tingkat nasional. Aspek penilaian dalam 

pemaparan mencakup: penyajian isi materi karya 

inovatif kreatif dan kebermanfaatannya dalam 

pemecahan masalah layanan pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus, kemampuan 

mengemukakan pendapat, kemampuan 

pengorganisasian pesan (isi materi yang disajikan), 

kemampuan menanggapi pertanyaan, penggunaan 

teknologi informasi, ketepattan waktu dan 

penampilan. Adapun durasi  waktu pemaparan 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 1. Durasi Paparan Karya Kreatif Inovatif 

Pembelajaran 

 

No. Kegiatan 
Lama 

Waktu 
Keterangan 

1. 
Penyajian 

materi 

10 

menit 
Peserta 

2. Demonstrasi 
10 

menit 
Peserta 

3. 
Tanggapan 
dan 

pertanyaan 

15 
menit 

Juri 

4. 
Jawaban 

pertanyaan 

10 

menit 
Peserta 

Jumlah 
45 

menit 
 

 

B. Seleksi Kepribadian 

 

 Seleksi kepribadian ini terkait dengan proses dan 

tanggungjawab peserta dalam menghasilkan karya  
kreatif inovatif pembelajaran. Seleksi dilakukan 

melalui wawancara dengan dewan juri, mencakup 

aspek: penetapan ide gagasan karya inovatif, 

kreatif, proses pelaksanaan, hasil atau dampak 

kebermanfaatan terhadap anak berkebutuhan 
khusus, dukungan pihak sekolah. Dalam 

wawancara sekaligus menilai kemampuan peserta 

berinteraksi dan sikap  sebagai seorang pendidik 

bagi anak berkebutuhan khusus.  Lama waktu 

wawancara setiap peserta selama 30 menit.  

C. Tim Penilai  
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Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

PK-LK, Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Pendidikan Menengah akan 

membentuk tim penilai lomba yang terdiri dari tim 

pengelola ditambah dari pakar berbagai bidang 

ilmu relevan. Tugas tim penilai adalah menilai 

pelaksanaan serta hasil lomba sesuai dengan 
14riteria penilaian yang telah ditetapkan.  

Tim Penilai Lomba Kreativitas Pembelajaran Guru 

Pendidikan Khusus dibedakan menjadi 2 untuk 

menilai naskah dan wawancara. Jumlah tim 
penilai dalam tabel berikut: 

 

NO UNSUR TIM PENILAI Jumlah 

1 Unsur Direktorat/Sub Direktorat 2 orang 

2 Unsur Akademisi 2 orang 

3 
Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus 

Indonesia  

2 orang 

 

 

 

D. Ketentuan Khusus Lainnya 

1. Peserta mentaati ketentuan yang ditetapkan 

panitia.  
2. Panitia tidak bertanggungjawab jika 

dikemudian hari ada gugatan dari pihak lain 

berkaitan dengan karya lomba.  

3. Hak cipta atas karya tetap menjadi milik 

peserta, sedangkan Direktorat Pembinaan PTK 
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Pendidikan Menengah berhak untuk 

menggandakan, mempublikasikan, 

mendiseminasikan, dan mendistribusikan 

karya yang terpilih.  

4. Keputusan tim penilai tidak dapat diganggu 

gugat.  

E. Kriteria Penilaian 

Kriteria penilaian mencakup seluruh aspek yang 

harus dinilai dalam lomba kreatif inovatif 

pembelajaran. Aspek dan bobot penilaian dalam 

tabel berikut: 

Tabel 3. Aspek dan Bobot Penilaian 

No. Aspek Nilai 

A. Penilaian Naskah  Awal (10%)  

1 Topik karya kreatif inovatif 

pembelajaran harus orisinal, 

menarik, cerdas, unik, dan tidak 

asal beda. 

10 

2 Menggunakan bahasa Indonesia 
yang baik dan benar.  

10 

3 Sistematika penulisan memenuhi 

persyaratan sesuai pedoman. 

10 

B. Penilaian Substansi Materi (40%)  

4 Kesesuaian dalam pembelajaran di 

sekolah pendidikan khusus.    

10 

5 Orisinalitas gagasan sebagai solusi 

permasalahan yang diajukan.  

10 

6 Kebenaran teori dan konsep yang 

melandasi dalam pembelajaran 

10 
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anak berkebutuhan khusus. 

7 Manfaat dan hasil karya kreatif 

inovatif dapat memperkaya 

khasanah pembelajaran anak 
berkebutuhan khusus. 

10 

8 Alur pikir dan pengorganisasian 

gagasan disajikan secara koheren 

(benang merah/saling terkait 

antar sub bagian) 

10 

9 Ketajaman 

analisis/kebermaknaan hasil 
analisis  

10 

10 Penggunaan bahasa ilmiah sesuai 

standar penulisan 

10 

11 Aktualitas (kekinian topik masalah 

karya kreatif inovatif 

pembelajaran) 

10 

C. Penilaian Paparan (30%)  

12 Penyajian materi 10 

13 Demonstrasi 10 

14 Jawaban pertanyaan 10 

15 Penggunaan IT  10 

16 Ketepatan waktu 10 

17 Penampilan 10 

D Wawancara (20%)  

18 Penetapan ide gagasan karya 

inovatif, kreatif,  

10 

19 Proses pelaksanaan,  10 

20 Hasil atau dampak 
kebermanfaatan terhadap anak 

berkebutuhan khusus 

10 

21 Dukungan pihak sekolah 10 

22 Sikap/Kepribadian 10 

 

Keterangan:  

 
1. Nilai Perolehan tiap aspek       = 
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1.  Skor peroleh    Skor perolehan 

Skor 

maksimal  

   

2. Nilai akhir   = Jumlah total nilai 4 aspek      

                       
F.  Kejuaraan 

Kejuaraan ditentukan oleh Tim Penilai dengan 

predikat: 

1. Juara I, II, III  

2. Peringkat 10 besar tingkat Nasional 
 

 

G.   Penghargaan 

 

1. Disarankan agar semua penghargaan 

mencerminkan nilai pendidikan dan terkait 

dengan pelaksanaan tugas atau misi tenaga 

kependidikan. 

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah 
melalui panitia lomba kreativitas pembelajaran 

guru pendidikan khusus memberikan hadiah  

yang tidak mengikat dan sesuai dengan 

anggaran yang telah ditetapkan. 

3. Penghargaan kepada  guru pendidikan khusus 

pemenang lomba akan diberikan hadiah 
berupa: 

a. Juara I mendapatkan Piagam Penghargaan 

beserta uang pembinaan sebesar Rp. 25 

juta. 

X

  

b

o

b

o

t

 

t

i

a

p

 

a

s

p

e

k 
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b. Juara II mendapatkan Piagam Penghargaan 

beserta uang pembinaan sebesar Rp. 20 
juta. 

c. Juara III mendapatkan Piagam 

Penghargaan beserta uang Pembina-an 

sebesar Rp. 15 juta. 
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BAB IV 
SISTEMATIKA DAN FORMAT PENULISAN 

 

A. Sistematika Penulisan 

Sistimatika penulisan mengikuti tata 
aturan penulisan artikel ilmiah, Artikel dalam 

lomba ini berupa artikel dari hasil penelitian 

pembelajaran dan artikel dari hasil pengembngan 

media dan Asesmen pemnbelajran anak 

berkebutuhan khusus.  sistematika penulisan 
mencakup: bagian awal: Judul, Nama Penulis 

(termasuk alamat/nama institusi); Abstrak dan 

Kata Kunci. Bagian isi: Pendahuluan (termasuk 

latar belakang, tinjauan pustaka, dan tujuan); 

Metode Pendekatan atau Pendekatan Teoretik 

atau Konsideran Percobaan; Hasil; Pembahasan 
(Hasil dan Pembahasan bisa digabung); 

Kesimpulan. Bagian pendukung: Ucapan Terima 
Kasih (Acknowledgment) bila ada, serta Daftar 

Pustaka. Format penulisan rujukan, daftar 

pustaka, ilustrasi (tabel dan gambar) mengikuti 
sistem Harvard. Adapun sistematika  penulisan 

sebagai berikut:  

Judul 

Judul tulisan hendaknya menggambarkan 

isi pokok tulisan secara ringkas dan jelas. 

Nama-Nama Penulis 

Nama-nama penulis dituliskan tepat 
dibawah judul, disertai dengan alamat institusi 

penulis, serta catatan kaki untuk penulis 

korespondensi. 

Abstrak 

Abstrak berisi tidak lebih dari 250 kata dan 
merupakan intisari seluruh tulisan yang meliputi:  

tujuan, metode penelitian/pengembangan, hasil 
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dan kesimpulan. Di bawah abstrak disertakan 3-5 
kata kunci (key words). 

 

Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan gambaran umum 

dan fenomena mengenai topik yang diangkat, 

mencakup: Latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dari kegiatan serta manfaat. Dalam latar 
belakang harus menggambarkan analisis situasi 

dan dasar permasalahan pentingnya persoalan ini 

ditulis sebagai karya kreatif inovatif pembelajaran.  

Dukungan konsep teoritik disajikan 

menyatu dalam bagian pendahuluan sesuai 
dengan permasalahan yang ditulis dengan 

merujuk dari berbagai sumber pustaka, 

pandangan singkat dari para penulis lain yang 

pernah melakukan pembahasan topik terkait, 

kajian kebijakan dan kajian dari sumber makalah 

atau artikel yang sesuai dengan topik maslah. 
 

Metode Pendekatan 

Bagian metode tidak ditulis secara toeritis 

tetapi menjelaskan tentang cara dan prosedur 

yang dilakukan dalam penelitian atau 
pengembangan. Uraian metode berisi tentang cara 

penulisan yang dilakukan sesuai prinsip metode 

ilmiah untuk jenis penelitian dan pengembangan 

yang dilakukan. Termasuk dalam bagian ini 

dijelaskan lama waktu dan tempat dilakukannya 

kegiatan, bahan dan alat yang digunakan, teknik 
untuk memperoleh data/informasi,  teknik 

pengolahan data dan analisis yang dilakukan. 

Metode  harus dijelaskan secara lengkap dan rinci 

agar penulis lain dapat melakukan uji coba ulang. 

Acuan (referensi) diberikan pada metode yang 
kurang dikenal.  
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Hasil 
Uraian ini menjelaskan tentang hasil yang 

diperoleh dari penelitian dan atau pengembangan. 

Hasil diperoleh berdasarkan analisis data yang 

disajikan secara ringkas, informatif dan 

menggambarkan makna  dari kegiatan inovatif 
dan kreatif pembelajran yang dilakukan. 

Penyajian hasil berupa sajian kuantitatif dan juga 

kualitatif dalam bentuk tabel dan gambar. Dalam 

uraian hasil ada spekulasi dan interpretasi dalam 

bagian ini, yang ada hanya fakta. 

 
Pembahasan 

Bagian ini berisi uraian penajaman tentang 

temuan-temuan dari kegiatan inovatif dan 

kreativitas yang telah dilakukan. Interpretasi dan 

ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil 
yang diperoleh dikemukakan di sini, termasuk 

pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

timbul dari proses kegiatan  serta kebermanfaatan 

terhadap layanan pendidikan anak berkebutuhan 

khusus, juga dapat dilengkapi dugaan ilmiah yang 

dapat bermanfaat untuk kelanjutan.  Pemecahan 
masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan dan 

persamaan dari hasil kegiatan dikaitakan dengan 

konsep dalam berbagai pustaka (penelitian 

terdahulu) yang sesuai dengan topik yang ditulis. 

 

Kesimpulan 
Kesimpulan merupakan bagian akhir 

tulisan yang menyajikan uaraian ringkas dari 

hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan 

atau  pengembangn sesuai dengan inti 

permasalahan sesuai hasil analisis data. Secara 
umum kesimpulan menunjukkan jawaban atas 
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tujuan yang telah dikemukakan dalam 

pendahuluan. Dalam kesimpulan ini secara 
ringkas disajikan juga tentang saran berdasarkan 

hasil kegiatan yang dilakukan.  

 

Ucapan Terima Kasih 

Berisi uaraian apabila memang ada pihak 
yang telah membantu dalam kegiatan yang 

dilakukan, maka ucapan terima kasih dapat 

disampaikan di sini. Pihak yang terkait langsung 

dalam penulisan artikel.  

 

Daftar Pustaka 

Daftar pustaka berisi informasi tentang 

sumber pustaka yang telah dirujuk dalam tubuh 

tulisan. Format perujukan pustaka mengikuti 
cara Harvard. Untuk setiap pustaka yang dirujuk 

dalam naskah harus muncul dalam daftar 

pustaka, begitu juga sebaliknya setiap pustaka 
yang muncul dalam daftar pustaka harus pernah 

dirujuk dalam tubuh tulisan. 

 

Penulisan Daftar Pustaka Sistem Harvard 

(author-date style) 
Sistem Harvard menggunakan nama penulis 

dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan 

berdasarkan nama penulis secara alfabetis. 

Publikasi dari penulis yang sama dan dalam 

tahun yang sama ditulis dengan cara 

menambahkan huruf a, b, atau c dan seterusnya 
tepat di belakang tahun publikasi (baik penulisan 

dalam daftar pustaka maupun sitasi dalam 

naskah tulisan). Alamat Internet ditulis 

menggunakan huruf italic. Terdapat banyak 
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varian dari sistem Harvard yang digunakan dalam 

berbagai jurnal di dunia. 

Contoh : 

Buller, H. and Hoggart, K. (1994a). 'New drugs for 
acute respiratory distress syndrome', New 
England Journal of Medicine, vol. 337, no. 

6, pp. 435-439.  

Buller, H. and Hoggart, K. (1994b). ‘The social 
integration of British home owners into 
French rural communities’, Journal of 
Rural Studies, 10, 2, 197–210. 

Dower, M. (1977). ‘Planning aspects of second 
homes’, in J. T. Coppock (ed.), Second 
Homes: Curse or Blessing?, Oxford, 

Pergamon Press, pp.210–37. 

Palmer, F. R. (1986). Mood and Modality, 

Cambridge, Cambridge University Press. 

Grinspoon, L. & Bakalar, J.B. (1993). Marijuana: 
the forbidden medicine, Yale University 

Press, London 

 

Contoh melakukan perujukan sumber pustaka 

dalam naskah tulisan : 

"Smith (1983) menemukan bahwa tumbuhan 

pengikat N dapat diinfeksi oleh beberapa spesies 
Rhizobium yang berbeda”. 

"Integrasi vertikal sistem rantai pasokan dapat 

menghemat total biaya distribusi antara 15% 
sampai 25 % (Smith 1949, Bond et al. 1955, Jones 

dan Green 1963)." 



DRAFT 

24 
 

"Walaupun keberadaan Rhizobium normalnya 

mampu meningkatkan pertumbuhan kacang-
kacangan (Nguyen 1987), namun telah didapat 

pula hasil yang berbeda bahkan berlawanan 

(Washington 1999)." 

 

 

 
B. Petunjuk Pengetikan 

a. Naskah diketik 1,5 spasi pada kertas 

berukuran A4 dengan font 12, roman time 

style, jarak pengetikan 4 cm dari samping 

kiri, 3 cm dari samping kanan, 3 cm dari 

batas atas, dan 2,5 cm dari batas bawah. 

b. Cara penulisan Bab dan Subbab tidak 

menggunakan sistem numeral, artinya tidak 

ada penomoran Bab dan Sub-bab. Penulisan 

bab baru mengikuti bab sebelumnya dengan 

jarak 3 spasi antara judul bab dengan baris 

terakhir bab sebelumnya (tidak berganti 

halaman baru). 

c. Judul artikel diketik menggunakan huruf 

besar (kapital) dengan font style bold (cetak 

tebal) dengan posisi di tengah tanpa 

digarisbawahi. 

d. Judul Bab diketik menggunakan huruf besar 

(kapital) dengan font style bold (cetak tebal) 

dimulai dari sebelah kiri tanpa digaris-

bawahi. 

e. Judul Subbab ditulis dengan font style bold 

(cetak tebal), dimulai dari sebelah kiri, huruf 

pertama setiap kata ditulis dengan huruf 
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besar (kapital), kecuali kata-kata tugas, 

seperti preposisi (“di”, “ke”, “dari”, “yang”, 

“antara”, “pada”, “untuk”, “tentang”, 

“dengan”); kata sambung (“dan”, “atau”, 

“sejak”, “setelah”, “karena”). 

f. Judul Anak Subbab ditulis dengan font style 

italic (cetak miring) dimulai dari sebelah kiri, 

huruf pertama setiap kata ditulis dengan 

huruf besar (kapital), kecuali kata-kata tugas, 

seperti preposisi (“di”, “ke”, “dari”, “yang”, 

“antara”, “pada”, “untuk”, “tentang”, 

“dengan”); kata sambung (“dan”, “atau”, 

“sejak”, “setelah”, “karena”). 

g. Jarak pengetikan antara Bab dan Subbab 2,5 

spasi, antara Subbab dan kalimat 

dibawahnya 2 spasi. 

h. Alinea baru diketik menjorok ke dalam (diberi 

indentation) sebanyak 7-8 karakter (sekitar 

1,25 cm). 

i. Abstrak dan Daftar Pustaka diketik 1 spasi. 

Khusus abstrak ditulis menggunakan font 

style italic (cetak miring). 

j. Nama-nama penulis beserta alamat 

institusinya diketik tepat di bawah judul 

artikel dengan jarak 2 spasi. 

k. Bagian kelengkapan administratif yang 

meliputi halaman judul, nama/daftar anggota 

kelompok, halaman pengesahan serta kata 

pengantar apabila ada, diberi nomor halaman 

menggunakan angka romawi kecil dan diketik 

di sebelah kanan bawah (i, ii, dan seterusnya). 
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l. Bagian utama (naskah artikel) diberi nomor 

halaman menggunakan angka arab yang 

dimulai dengan nomor halaman 1 (satu) dan 

diketik di sebelah kanan atas dengan jarak 3 

cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas. 

m. Tabel diberi judul dengan penomoran tabel 

sesuai dengan urutan kemunculannya dalam 

naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel 

dengan nomor tabel menggunakan angka 

arab. 

n. Gambar baik dalam bentuk grafik maupun 

foto diberi judul  dengan penomoran gambar 

sesuai dengan urutan kemunculannya dalam 

naskah. Judul gambar ditulis di bawah 

gambar dengan nomor gambar menggunakan 

angka arab. 

o. Hindari penggunaan warna dalam gambar, 

gunakan teknik grey-scale untuk 

mengemulasi warna dalam foto atau diagram, 

dan gunakan patern/pola untuk 

menggantikan warna dalam grafik garis 

ataupun diagram. 

 

Catatan:  
Untuk kepentingan lomba kreativitas dan inovasi 

pembelajaran ini setiap peserta selain artikel perlu 

disertakan pula dokumen laporan (laporan penelitian 

atau laporan pengembangan) 
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BAB VI 

WAKTU PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN 

A. Waktu Pelaksanaan 

   
1. Tingkat Provinsi  

Lomba kreativitas pembelajaran guru 

pendidikan khusus dalam mengembangkan 

pembelajaran Tingkat Provinsi dilaksanakan 

oleh masing-masing provinsi yang mengacu 
pada pedoman ini. 

 

2. Tingkat Nasional 

Lomba kreativitas pembelajaran guru 

pendidikan khusus dalam mengembangkan 

pembelajaran Tingkat Nasional dilaksanakan 
pada bulan September 2013. 

 

B.  Pembiayaan 

Pembiayaan penyelenggaraan lomba kreativitas 

guru pendidikan khusus di Tingkat Nasional 
dibebankan pada anggaran Direktorat PTK 

Dikmen Ditjen Pendidikan Menengah 

Kemendikbud 
 

C. Publikasi 

Semua kegiatan lomba kreativitas guru 
pendidikan khusus akan dipub-llikasikan secara 

terbuka melalui surat-menyurat, website 

Kemdiknas, dan media massa.  
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D. Tempat Dan Rancangan Kegiatan Lomba 

Kreativitas Guru  
 

1. Tempat Kegiatan 
Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan 

Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Pembinaan Pendidik 

Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah, Direktorat 

Jendral Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 
 

2. Rancangan Kegiatan 
 

KEGIATAN 

WAKTU TH. 2013 

Mei Juni Juli Agus 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Sosialisasi kegiatan               

2. Pembentukan panitia 
dan tim juri 

            
  

3. Penyusunan materi 

dan jadwal 

pelaksanaan kegiatan 

            

  

4. Penyebaran 

undangan/panggilan 

peserta 

            

  

5. Pendaftaran peserta               

6. Penjelasan teknis Tk. 

Nasional 
            

  

7. Pelaksanaan Lomba Tk. 

Nasional 
            

  

8. Pelaporan               
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Naskah Lomba Kreatifitas Guru Pendidikan Khusus 

dalam Pengembangan Pembelajaran dikirimkan paling 

lambat tanggal 29 Juli 2013 cap pos: 

 

Direktorat Pembinaan PTK Pendidikan Menengah,  
Ditjen Pendidikan Menengah, Komplek 

Kemendikbud Gedung D Lantai 12, Jl. 

Jend.Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta Pusat, 

Kode Pos 10270.  

Email: subdit_pklk@yahoo.co.id 

Telpon: 021-57974109  

mailto:subdit_pklk@yahoo.co.id
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Untuk memaksimalkan keikutsertaan peserta 

lomba kreativitas pembelajaran guru 

pendidikan khusus dalam mengembangkan 
pembelajaran, diperlukan dukungan dari 

seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota di dalam 

menyebar-luaskan informasi ini. 

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Menengah meminta bantuan pimpinan seluruh 

Dinas Pendidikan Provinsi agar 

menyebarluaskan Pedoman Lomba Kreativitas 

Pembelajaran Guru Pendidikan Khusus dan 

mengatur pelaksanaannya di masing-masing 
Provinsi, sehingga manfaat kegiatan ini dapat 

dirasakan oleh seluruh  daerah secara 

maksimal.   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lampiran 1 
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BIODATA  

PESERTA LOMBA KREATIVITAS PEMBELAJARAN  
GURU PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN 

KHUSUS 

TINGKAT NASIONAL 

 (Diketik atau ditulis dengan huruf balok dan tinta 

hitam) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

I. KETERANGAN PERORANGAN 

 

1. Nama Lengkap  

2. NIP.  

3. Jabatan fungsional  

4. Pangkat dan Golongan  

5. Tanggal Lahir  

6. Tempat Lahir  

7. Jenis Kelamin Laki-laki/perempuan * 

8. Agama  

9. Sekolah  

10. Alamat Sekolah  

11. Telp./Fax  

12. Status Perkawinan Belum 

 

 

 

 

Pas foto  

6 bulan terakhir 

(warna) 

 4x6 

 

 



DRAFT 

32 
 

kawin/kawin/janda/dud

a * 

13. 

Alamat 

a. Jalan  

 b.Kelurahan/
Desa 

 

c. Kecamatan  

d. Kabupaten  

e. Provinsi  

14. Telp. a. Rumah  

 b. HP  

 c. e-mail  

 

*) Coret yang tidak perlu 
 

I. RIWAYAT PENDIDIKAN  

Pendidikan di dalam dan di luar negeri 
 

No
. 

Tingkat 
Pendidik

an 
Jurus

an 
Tahu

n 

Institusi 

Pendidik
an 

1 SD     

2 SMP     

3 SLTA     

4 Perg. 

Tinggi 

    

 D1     

 D2/SGP

LB 

    

 D3     

 S1/D4     

 S2     

 S3     
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II.  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
  Pendidikan dan latihan di dalam dan di luar 

negeri 

 

No

. 

Nama 

Diklat 

yang 
diikut

i 

Lama 

Dikla
t 

Tahu

n 

Institusi 

Penyelenggar
a 

Tempa

t 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

 

 

III. SERTIFIKASI PROFESI 

 

No. 
Jenis 

Sertifikat 
Tahun 

Institusi 

Pemberi 

1    

2    

3    

4    
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IV. RIWAYAT PEKERJAAN 

 

No. Jabatan Tahun Tempat Keterangan  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

     

 

V. PENGALAMAN 

1. Kunjungan ke Luar Negeri  

 

No
. 

Negar

a 

yang 
Dituj

u 

Tahu
n 

Tujuan 

Kunjunga
n 

Lama 

Kunjunga
n 

Dibiay
ai oleh 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

      

 

2. Pertemuan Ilmiah 

(Simposium/Seminar/Konferensi )  
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No

. 

Nama 
Kegiata

n yang 

diikuti 

Kedudukan

/ Peranan 
(peserta, 

penyaji, 

nara 

sumber) 

Bulan/T

h 

Keteranga

n 

1     

2     

3     

4     

     

 

 

 

 

VII. KETERANGAN ORGANISASI 
1. Semasa Mengikuti Pendidikan (sebelum 

bekerja) 

No

. 

Nama 

Organisa

si 

Keduduk

an Dalam 

Organisa

si 

Dari 

Tahu

n 

s/d 
Tahu

n 

Temp

at  

Nama 

Pimpina

n 

Organisa
si 

1      

2      

3      

4      

5      

 

2. Semasa Bekerja Sebagai Guru/Kepala Sekolah 

(kecuali organisasi politik) 
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No

. 

Nama 

Organisa

si 

Keduduk

an Dalam 

Organisa
si  

Dari 

Tahu

n 
s/d 

Tahu

n 

Temp

at  

Nama 

Pimpina

n 
Organisa

si 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 

VIII. KARYA AKADEMIK 

1. Penelitian 

 

No. Judul 

Penelitian 

Tahun  Posisi 

Penulis 

Pemberi 

Dana 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
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2. Karya Tulis  

No. Judul Karya Tulis Tahun  Dimuat Pada 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

 
 

IX. PENGHARGAAN/TANDA JASA YANG PERNAH 

DIPEROLEH 

  

No

. 

Nama 

Penghargaan/Tan

da Jasa 

Tahu

n  

Lembaga Pemberi 

Penghargaan/Tan

da Jasa 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

    
 

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-
benarnya. 

     

 ................................. 

 

     

( ..............................................) 
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