
 

 

  

 

 

 

PEDOMAN LOMBA 

INOVASI GURU KREATIF 

ASTRA 2015 
 

 



BAB I Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

Guru sebagai salah satu subsistem dalam sistem pendidikan nasional memiliki peran 

strategis dalam mempersiapkan peserta didik menjadi anak Indonesia yang cerdas 

seutuhnya, baik cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, maupun kinestetis. Selain itu, 

guru juga memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan di dunia pendidikan. Untuk 

mewujudkan peserta didik yang cerdas seutuhnya tersebut, guru diharapkan dapat 

melakukan inovasi dalam pembelajaran.  

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab sosial PT Astra 

International Tbk akan memberikan apresiasi kepada guru-guru di tingkat SD, SMP dan SMA 

atau sederajat binaan grup Astra di seluruh Indonesia yang telah melakukan inovasi dalam 

kegiatan pembelajaran melalui Lomba Inovasi Guru Kreatif Astra 2015. Diharapkan lomba 

ini dapat merangsang kreatifitas para guru untuk terus berinovasi dalam menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran dimanapun mereka berada. 

 

B. Tujuan 

Tujuan diselenggarakannya Lomba Inovasi Guru Kreatif Astra 2015 adalah sebagai berikut. 

1. Memberikan apresiasi bagi guru yang telah berinovasi dalam menyelengarakan 

kegiatan pembelajaran yang efektif. 

2. Memotivasi dan menginspirasi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran; 

3. Mempublikasikan pengalaman terbaik dari hasil inovasi pembelajaran guru. 

 

C. Sasaran 

Sasaran dari Lomba Inovasi Guru Kreatif Astra 2015 ini adalah seluruh guru binaan grup 

Astra di tingkat SD, SMP dan SMA atau sederajat yang telah melakukan inovasi dalam 

pembelajaran. 

 

 

  



BAB II Ketentuan Teknis Lomba 

 

A. Pengertian 

 Definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam Pedoman Lomba Inovasi guru Kreati Astra  

antara lain: 

1. Inovasi adalah penemuan hal-hal yang baru/pembaharuan, atau penemuan baru yang 

berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau 

alat); 

2. Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang belajar; 

3. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; 

4. Lomba Inovasi Guru Kreatif Astra 2015  adalah suatu ajang kompetisi penemuan/penciptaan 

hal-hal baru atau pembaharuan dalam model, pendekatan, strategi, metode, dan media 

pembelajaran untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa bagi guru SD, SMP dan SMA atau 

sederajat. 

 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan Lomba Inovasi Guru Kreatif Astra 2015 berisi tentang pengalaman 

inovasi pembelajaran terbaik guru SD, SMP dan SMA atau sederajat binaan grup Astra yang 

merupakan hasil penemuan/penciptaan hal-hal baru/pembaharuan dalam model, pendekatan, 

strategi, metode, dan media pembelajaran untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Hasil 

inovasi dituangkan dalam bentuk naskah dan CD/DVD/ flashdisc serta dokumen pendukung yang 

dikirim ke perusahaan/yayasan grup Astra yang menjadi pembina dengan disertai media 

pembelajaran sebagai bahan seleksi. 

C. Tema, Materi, dan Isi Karya Lomba 

Tema Lomba Inovasi Guru Kreatif Astra 2015 adalah “Inovasi Kreatif Untuk Mewujudkan 

Indonesia Cerdas”. Judul karya inovasi pembelajaran yang diikutkan dalam lomba mengacu pada 

tema tersebut di atas. Sedangkan isi karya inovasi pembelajaran yang dilombakan mengacu pada 

Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan pendekatan, metode, model, 

strategi, dan media pembelajaran. 

D. Ketentuan Lomba 

Ketentuan-ketentuan dalam Lomba Inovasi Guru Kreatif Astra 2015 adalah sebagai berikut: 

1. Peserta lomba hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya dan dokumen pendukung 

Inovasi pembelajaran. 

2. Karya inovasi pembelajaran dikirim berupa naskah atau dokumen tertulis dalam bentuk 

hardcopy dan softcopy dalam CD/DVD/ flashdisk dengan disertai dokumentasi media 

pembelajaran. 



3. Naskah diketik mengikuti teknik dan sistematika penulisan yang ditentukan dalam pedoman 

ini. 

4. Seleksi tahap pertama dilakukan oleh perusahaan grup Astra yang menjadi pembina.  

5. Seleksi tahap kedua dilakukan oleh PT Astra International Tbk bersama juri eksternal yang 

kompeten sehingga terpilih guru dengan pengalaman inovasi terbaik dari seluruh grup Astra 

di setiap jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA atau sederajat).  

6. 5 Naskah terbaik dari setiap jenjang (SD, SMP dan SMA atau sederajat) yang terpilih akan 

diundang oleh PT Astra International Tbk untuk menerima apresiasi. 

E. Persyaratan Lomba 

I. Persyaratan Peserta  

Persyaratan peserta Lomba Inovasi Guru Kreatif Astra 2015  adalah: 

a. Guru SD, SMP, SMA atau sederajat yang menjadi binaan grup Astra atau mengajar di 

sekolah binaan grup Astra; 

b. Melampirkan biodata sesuai dengan format yang ditentukan; 

 

II. Persyaratan Karya 

Persyaratan karya yang diikutkan dalam Lomba Inovasi Guru Kreatif Astra 2015  adalah 

sebagai berikut: 

a. Karya inovasi pembelajaran bersifat individual. 

b. Karya tersebut merupakan karya buatan sendiri dan bukan merupakan duplikat (plagiat) 

dari karya orang lain. 

c. Karya inovasi yang diikutsertakan harus sudah diimplementasikan minimal 1 tahun. 

d. Belum pernah diikutsertakan dalam lomba sejenis di tingkat nasional maupun 

internasional. 

Empat persyaratan (a, b, c & d) tersebut dinyatakan dengan surat pernyataan dan ditandatangani 

yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah). 

 

F. Teknik dan Sistematika Penulisan Naskah 

Penulisan naskah karya yang diikutkan dalam lomba inovasi pembelajaran bagi guru SMP 

tingkat nasional tahun 2015 harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. 

1. Naskah disusun dengan ketentuan: 

a) ukuran kertas A4; 

b) tebal kertas 80 mg; 

c) orientasi potret (portrait); 

d) garis tepi (margin): atas 3 cm, kiri 3 cm, bawah 2,5 cm, dan kanan 2,5 cm; 

e) jenis huruf: Arial; 

f) ukuran huruf (font) 11 pt; 

g) spasi 1 ½; 

h) sampul warna biru; 

i) penulisan naskah menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 



2. Sistematika Naskah Inovasi Pembelajaran 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERNYATAAN 

HALAMAN PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR 

ABSTRAK 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR/FOTO 

BAB I  PENDAHULUAN (maksimal 1 halaman) 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan 

D. Manfaat 

BAB II  LANDASAN TEORI (maksimal 2 halaman) 

A. Konsep/Teori yang Melandasi Karya Inovasi Pembelajaran: 

B. Rancangan Karya Inovasi Pembelajaran 

BAB III  KARYA INOVASI PEMBELAJARAN (maksimal 6 halaman) 

A. Ide Dasar 

B. Proses Penemuan/pembaharuan 

C. Aplikasi Praktis dalam Pembelajaran 

D. Data Hasil Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran 

E. Analisis Hasil Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran 

 

BAB IV  PENUTUP (maksimal 1 halaman) 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

G. Alur Pelaksanaan Lomba 

 
 

 

 

Pengumpulan Naskah 
Karya Inovasi ke 
Perusahaan / yayasan 
grup Astra 

•6 nov 2015 

Seleksi tahap 1: 
perusahaan/yayasan 
memilih maks. 10 naskah 
terbaik 

•9-10 nov 2015 

Seleksi Tahap 2: PT Astra 
International Tbk 

•12-13 nov 2015 

Pengumuman Finalis 

•18 nov 2015 

Tahap Presentasi 

•26 - 27 nov 2015 

Seremoni Apresiasi Guru 

•28 Nov 2015 



H. Pengumpulan Naskah Karya Inovasi 

Naskah Karya Inovasi dapat dikirimkan kepada perusahaan/yayasan grup Astra yang menjadi 

pembina. Perusahaan/yayasan grup Astra yang menjadi pembina akan melakukan seleksi tahap 

1 yaitu memilih 10 Naskah karya Inovasi terbaik untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya. 

Naskah yang lolos dari seleksi tahap 1 sudah harus diterima oleh PT Astra International Tbk 

paling lambat tanggal 11 November 2015 untuk mengikuti seleksi tahap 2. Adapun alamat 

pengirimannya adalah sebagai berikut:  

PT Astra International Tbk 

ESR Division Lt. 5, Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II – Jakarta Utara 

u.p. Wioko Yudhantara 

Telp: 021 6522 555 ext. 531 

 

I. Aspek Penilaian 

Karya inovasi pembelajaran akan dinilai dengan instrumen penilaian terhadap aspek-aspek 

sebagai berikut: 

a. Asli: karya inovasi pembelajaran yang ditampilkan merupakan hasil pemikiran/karya sendiri 

bukan plagiasi. 

b. Spesifik: karya inovasi pembelajaran yang ditampilkan memiliki kekhususan yang menarik 

untuk diaplikasikan dalam pembelajaran. 

c. Kreatif: karya inovasi pembelajaran yang ditampilkan memberikan terobosan baru dalam 

aplikasi pembelajaran. 

d. Sistematis: tata urut karya inovasi pembelajaran yang ditampilkan sesuai dengan 

ketentuan pada pedoman. 

e. Aplikatif: karya inovasi pembelajaran ditampilkan mudah diterapkan, digunakan, dan 

dikembangkan oleh pengguna. 

f. Solutif: Karya inovasi pembelajaran yang ditampilkan dapat menjawab permasalahan 

dalam proses pembelajaran selama ini. 

 

J. Apresiasi 

Apresiasi yang diberikan dalam lomba ini adalah sebagai berikut: 

 5 orang finalis dari setiap jenjang pendidikan yang dilombakan (SD, SMP & SMA atau 

sederajat) akan mendapatkan 1 unit Laptop dan sertifikat sebagai finalis. 

 1 orang guru dengan naskah terbaik dari setiap Jenjang pendidikan yang dilombakan akan 

mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda. 

K. Korespondensi 

Untuk informasi lebih lanjut terkait lomba ini peserta dapat menggali informasi melalui: 

1. Website SATU Indonesia: www.satu-indonesia.com 

2. Contact PIC Lomba:  

a. Email: wioko.yudhantara@ai.astra.co.id / wioko.astra@gmail.com 

b. Telp: (021) 6522 555 ext 531 

Pedoman Lomba Inovasi Guru Kreatif Astra 2015 ini juga dapat diunduh di www.satu-indonesia.com  



BAB III  PENUTUP 

 

Diharapkan melalui Lomba Inovasi Guru Kreatif Astra 2015  guru-guru binaan Astra baik di 

tingkat SD, SMP dan SMA dapat termotivasi dalam mengembangkan metode-metode kreatif untuk 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dengan demikian kegiatan pembelajaranpun dapat terlaksana 

secara lebih efektif dan menghasilkan kualitas pendidikan yang semakin baik.  

 

Kualitas pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi muda Indonesia yang unggul dan siap 

bersaing di tengah kompetisi global. Dengan generasi yang unggul tentunya kesejahteraan 

masyarakatpun akan meningkat. Inilah yang menjadi cita-cita Astra yang tertuang dalam catur 

dharma butir pertama yaitu “menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara”. 

 

  



Lampiran 1 Biodata Peserta 

 

 

BIODATA PESERTA 

LOMBA INOVASI GURU KREATIF ASTRA 2015 

1. Nama Lengkap : …………………………………… 

2. Tempat/Tanggal Lahir  : …………………………………… 

3. Jenis Kelamin  : Pria / Wanita *) 

4. NIP  : …………………………………… 

5. Jabatan  : …………………………………… 

6. Pangkat/Golongan  : …………………………………… 

7. Unit Kerja  : …………………………………… 

8. NUPTK  : …………………………………… 

9. DAPODIK  : ....................................................... 

10. Alamat Unit Kerja  : …………………………………… 

11. Alamat Rumah  : …………………………………… 

12. Nomor Telepon/HP  : …………………………………… 

13. Alamat email  : …………………………………… 

14. Pendidikan Terakhir 

a. Perguruan Tinggi  : …………………………………… 

b. Fakultas/Jurusan  : …………………………………… 

c. Tahun Tamat  : …………………………………… 

15. Mata Pelajaran yang diampu  : …………………………………… 

16. Pengalaman Mengajar  : …… Tahun 

17. Prestasi/Penghargaan yang pernah diraih : 

a. Tingkat Sekolah : bidang …….………… tahun …… 

b. Tingkat Kab./Kota  : bidang …….………… tahun …… 

c. Tingkat Provinsi  : bidang …….………… tahun …… 

d. Tingkat Nasional  : bidang …….………… tahun …… 

e. Tingkat Internasional : bidang …….………… tahun …… 

18. Pengalaman penelitian : …………………………………… 

 

Yang membuat, 

..................., ...................... 2015 

 

 

 

(..........Nama lengkap...............) 

 

 

 

 

Pas Foto 

4 X 6 



Lampiran 2 Halaman Judul 

 

HALAMAN JUDUL 

Cover warna biru dengan ukuran kertas A-4 dan jenis huruf Arial, seperti format berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

[JUDUL] 
(huruf tebal/bold dan ukuran 16 point) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASKAH LOMBA INOVASI  

GURU KREATIF ASTRA 2015 
(huruf tebal/bold dan ukuran 14 point) 

 

 

Oleh: 

[NAMA LENGKAP] 

[NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH] 

(huruf tebal dan ukuran 12 point) 

 

 

 

 

Dibina oleh: 

[NAMA PERUSAHAAN/YAYASAN GRUP ASTRA YANG 

MEMBINA] 

(huruf tebal dan ukuran 12 point) 

 



Contoh halaman judul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MENINGKATKAN DAYA INGAT SISWA 

SMA DENGAN METODE BELAJAR 

SAMBIL BERMUSIK 
 

 

 

 

 

 

NASKAH LOMBA INOVASI  

GURU KREATIF ASTRA 2015 

 

 

 

Oleh: 

Wioko Djokosoemarno, M.Pd. 

SMKN 27 Jakarta 

Jl. Kartika Eka Paksi No. 1, Jakarta Timur 

 

 

 

 

 

Dibina oleh: 

YAYASAN PENDIDIKAN ASTRA – MICHAEL D. 

RUSLIM 

 



Lampiran 3 Halaman Pernyataan 

HALAMAN PERNYATAAN 

Surat pernyataan menggunakan format sebagai berikut: 

  

 

[KOP SEKOLAH] 

 

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS 

 

Saya, yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama    : … (Diisi nama lengkap dan gelar). 

(lengkap dengan gelar) 

NIP    : … (Diisi nomor induk pegawai). 

Jabatan    : ... (Diisi jabatan guru saat ini). 

Pangkat/Golongan  : … (Diisi pangkat/golongan guru saat ini). 

Unit Kerja   : … (Diisi unit kera guru bertugas). 

NUPTK    : … (Diisi nomor urut pendidik dan tenaga kependidikan). 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya inovasi pembelajaran yang berjudul: 

“…………………………………………………………………………” 

1. Karya inovasi pembelajaran ini saya buat sendiri dan tidak menyalin atau menjiplak 

karya orang lain; 

2. Penemuan/pembaharuan saya buat pada tahun ..........…; 

3. Telah saya didesiminasikan di MGMP Kabupaten/kota ...........; 

4. Saya belum pernah mengikutsertakan karya ini dalam lomba sejenis baik tingkat 

nasional maupun internasional; 

5. Saya belum pernah menjadi nominator tingkat nasional lomba inovasi pembelajaran 

bagi guru tahun 2012, 2013, dan 2014; 

6. Saya tidak sedang dalam tugas belajar yang dibiayai Negara. 

Apabila terbukti tidak sesuai dengan pernyataan tersebut di atas, saya bersedia 

menerima diskualifikasi dari Lomba Inovasi Guru Kreatif Astra 2015 serta sanksi sesuai 

peraturan dan perundangan yang berlaku. 

Surat pernyataan ini saya buat secara sadar, sehat jasmani dan rohani. 

.............,.................. …2015 

Yang Membuat Pernyataan, 

 

[Meterai Rp. 6.000] 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 



Lampiran 4 Halaman Pengesahan 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

Halaman pengesahan karya inovasi menggunakan format sebagai berikut: 

 

[KOP SEKOLAH] 

 

PENGESAHAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengesahkan karya inovasi pembelajaran 

berjudul: 

“................................................................................................................. “ 

Adalah karya Inovasi Pembelajaran yang dibuat oleh .................. 

 

 

..........…, ..........…......... 2015 

Yang mengesahkan, 

Kepala Sekolah [nama sekolah] 

    Tanda tangan dan cap 

 

(...........Nama Jelas...........) 

NIP ................................. 


