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PETUNJUK TEKNIS
LOMBA VIDEO PROSES PEMBELAJARAN ADAPTIF INSPIRATIF
BERBASIS BUDAYA LOKAL UNTUK INDONESIA LEBIH MANDIRI

TAHUN 2021

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. Perubahan-perubahan yang dapat mengantarkan peserta didik
menjadi anak yang cerdas seutuhnya, yaitu anak yang memiliki kemampuan
kompetitif, berkepribadian unggul, berprestasi, bersemangat juang tinggi, mandiri,
pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan,
produktif, sadar mutu, berorientasi global, pembelajar sepanjang hayat, dan inovatif .

Untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas seutuhnya tersebut, guru
diharapkan dapat melakukan inovasi dalam pembelajaran. Inovasi pembelajaran
menjadi sangat penting dan diperlukan mana kala dikaitkan dengan peningkatan mutu
pendidikan. Pembelajaran yang inovatif diyakini dapat menggerakkan, menyemangati,
dan mendorong siswa untuk membelajarkan diri, untuk mengembangkan potensinya.

Dalam mengembangkan inovasi, tentunya guru menyesuaikan dengan situasi
dan kondisi saat ini. Artinya, pembelajaran guru harus adaptif dengan situasi dan

kondisi terkini, misalnya pandemi cofid-19. Guru harus mampu melakukan
penyesuaian pembelajaran ketika ada perubahan kondisi pada satuan pendidikan dan

atau status daerah terkait pandemi Covid-19.
Selain adaptif dengan situasi dan kondisi terkini, dalam mengembangkan

inovasi pembelajaran guru tidak boleh melupakan budaya (lokal). Guru harus mampu
mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran yang inovatif.
Pembelajaran berbasis budaya dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai
bagian yang fundamental (mendasar dan penting) bagi pendidikan sebagai ekspresi
dan komunikasi suatu gagasan dan perkembangan pengetahuan.

Untuk memberikan motivasi kepada guru dan calon guru (mahasiswa LPTK)
dalam mengembangkan inovasi pembelajaran, Universitas Islam Malang atas
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dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Republik Indoenesia (Kemenko PMK) dan Forum Rektor Indonesia

menyelenggarakan Lomba Video Pembelajaran Adaptif dan Inspiratif Berbasis Budaya
Lokal. Selain untuk memotivasi, penyelenggaraan lomba tersebut dimaksudkan untuk

mendorong peningkatan profesionalisme guru dalam pembelajaran. Pada gilirannya,
pelaksanaan lomba tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru dalam
pengelolaan pembelajaran, sehingga dapat mewujudkan lulusan yang bermutu,
produktif, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing global.

B. Tujuan
Tujuan diselenggarakannya “Lomba Video Pembelajaran Adaptif dan Inspiratif
Berbasis Budaya Lokal untuk Indonesia Lebih Mandiri” bagi Guru
Sekolah/Madrasah dan Mahasiswa LPTK adalah sebagai berikut.
1. Memotivasi dan menginspirasi guru/calon guru untuk melakukan inovasi

pembelajaran yang adaptif dan inspiratif berbasis budaya laokal.
2. Membangun budaya belajar sepanjang hayat, kreatif, dan inovatif.
3. Mempublikasikan pengalaman terbaik dari hasil inovasi pembelajaran guru/

calon guru.
4. Memberikan penghargaan kepada guru/calon guru yang berprestasi melaui

kompetisi yang mendidik.
5. Memberikan peluang pada guru/calon guru untuk berpartisipasi aktif dalam

pembangunan melalui penciptaan inovasi pembelajaran yang sehat, objektif,
terbuka, dinamis, dan akuntabel.

C. Penyelenggara
Universitas Islam Malang bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indoenesia (Kemenko PMK)
dan Forum Rektor Indonesia

D. Waktu Kegiatan
1. Sosialisasi: 30 Agustus-15 September 2021
2. Pendaftaran dan Unggah Video: 25 September-4 November 2021
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3. Penilaian Dewan Juri: 1-5 November 2021
4. Pengumuman Pemenang: 6 November 2021

E. Sasaran Peserta

1. Guru sekolah/madrasah (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK) di seluruh
Indonesia, baik secara perorangan maupun team teaching.

2. Mahasiswa LPTK (Program Studi Pendidikan) di seluruh Indonesia minimal
semester 6, baik secara perorangan maupun tim.

F. Persyaratan Pendaftaran
1. Pendaftar adalah Guru Aktif/Mahasiswa LPTK Aktif.
2. Khusus peserta guru, satu sekolah hanya boleh mengirimkan maksimal dua

video dari dua guru/dua tim guruyang berbeda bidang studinya.
3. Pada saat pendaftaran, peserta diwajibkan mengunggah:

a. Scan KTP
b. Scan Surat Keterangan dari institusi sebagai guru/mahasiswa, dengan

menyebutkan bidang studi/prodi yang bersangkutan.
c. Scan surat keterangan (bermaterai) bahwa karya yang diikutkan lomba

adalah karya sendiri.

G. Teknis/Mekanisme Kompetisi

1. Lomba dilaksanakan untuk dua kategori, yaitu untuk guru dan mahasiswa.
2. Peserta mendaftar melalui tautan di google form yang disiapkan panitia

dengan mengisi semua data.
3. Pada form pendaftaran, peserta wajib mencantumkan judul video, nama

lengkap, alamat institusi, alamat rumah, nomor telepon dan email institusi,
serta nomor ponsel dan email peserta.

4. Pada bagian awal video dicantumkan judul video, pengembang/tim
pengembang, asal sekolah/kampus, dan informasi lain yang dianggap
penting.

5. Dalam video terpasang logo Gerakan Nasional Revolusi Mental, Logo
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
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Republik Indoenesia (Kemenko PMK), Logo Forum Rektor Indonesia, Logo
UNISMA, dan Logo Institusi Peserta.

6. Video dikembangkan untuk pembelajaran daring (tanpa ada peserta didik).
7. Pembelajaran dalam video terdiri dari 1 (satu) Kompetensi Dasar pada mata

pelajaran bebas (sesuai bidang studi/prodi studi guru/mahasiswa peserta).
8. Video pembelajaran yang diikutsertakan lomba wajib memiliki kelengkapan

Pembukaan-Isi-Penutup Pembelajaran yang dikembangkan secara adaptif
sesuai dengan situasi dan kondisi pandemi cofid-19, inspiratif, dan berbasis
budaya lokal.

9. Pada bagian akhir video diinfokan Video Dikembangkan dalam Rangka
“Lomba Video Pembelajaran Adaptif dan Inspiratif Berbasis Budaya Lokal
untuk Indonesia Lebih Mandiri” yang diselenggarakan oleh Universitas Islam
Malang (UNISMA) bekerjasama dengan Kemenko PMK dan Forum Rektor
Indonesia.

10. Peserta mengunggah video (MP4) proses pembelajaran mulai dari
pembukaan, isi, dan penutup dengan durasi maksimal 10 menit dan ukuran
video maksimal sebesar 100 MB.

11. Video diunggah melalui chanel Youtube sekolah/pribadi dan tautannya
dikirimkan pada saat pengisian form pendaftaran di tautan

https://bit.ly/GNRMUNISNA-Video.
12. Pemenang lomba diumumkan melalui laman http://baak.unisma.ac.id/gnrm/

dan juga di website dan media sosial UNISMA dan dikirimkan juga ke email
peserta yang memenangkan lomba.

13. Hadiah berupa uang dan ditransfer kepada rekening pemenang, sedangkan
sertifikat/piagam penghargaan elektronik kemenangan dikirimkan melalui
email pemenang.

H. Kriteria/Indikator Penilaian
Indikator penilaian lomba video proses pembelajaran ini meliputi: (1)
kelengkapan pembukaan-isi-penutup (30%), (2) kejelasan langkah pembelajaran
(10%), (3) kejelasan materi (10%), (4) kreativitas dan kebaruan ide/gagasan
dalam membangun pembelajaran adaptif, penggunaan materi/bahan ajar/alat

https://bit.ly/GNRMUNISNA-Video
http://baak.unisma.ac.id/gnrm/
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peraga/musik pengiring berbudaya lokal/setempat (30%), (5) kejelasan suara
(10%), dan (6) kejelasan gambar (10%)

I. Kategori Lomba dan Hadiah
1. Kategori Guru Sekolah/Madrasah (SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK):
 Juara 1 : Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 2.500.000,-
 Juara 2 : Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 2.000.000,-

 Juara 3 : Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 1.500.000,-
 Harapan 1 : Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 500.000,-

 Harapan 2 : Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 400.000,-
 Setiap peserta yang mengirimkan karya akan mendapatkan piagam

penghargaan
2. Kategori Mahasiswa LPTK (Program Studi Kependidikan):
 Juara 1 : Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 2.250.000,-
 Juara 2 : Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 1.750.000,-
 Juara 3 : Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 1.000.000,-
 Harapan 1 : Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 500.000,-
 Harapan 2 : Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 400.000,-
 Setiap peserta yang mengirimkan karya akan mendapatkan piagam

penghargaan

J. Panitia Penyelenggara
Panitia “Lomba Video Pembelajaran Adaptif dan Inspiratif Berbasis Budaya Lokal
untuk Indonesia Lebih Mandiri Tahun 2021” :
 Sekretariat : Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 65144
 Telephone : +62(341) 551932 , 551822, Fax: +62(341) 552249

 Website: https://unisma.ac.id/, http://baak.unisma.ac.id/gnrm/
 Email: humas@unisma.ac.id

 Pendaftaran dan Unggah Video: https://bit.ly/GNRMUNISNA-Video
 Nara Hubung: Ari Ambarwati (0821-4145-7957)

https://unisma.ac.id/
http://baak.unisma.ac.id/gnrm/
mailto:humas@unisma.ac.id
https://bit.ly/GNRMUNISNA-Video
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LAMPIRAN:
1. Format Surat Pernyataan Orisinalitas Video Pembelajaran yang Diikutkan Lomba

2. Format Surat Keterangan dari Kepala Sekolah/Madrasah sebagai Guru Aktif
3. Format Surat Keterangan dari Dekan LPTK Perguruan Tinggi sebagai Mahasiswa

Aktif
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Lampiran 1:
Format Surat Pernyataan Orisinalitas Video Pembelajaran yang Diikutkan Lomba

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS VIDEO PEMBELAJARAN
UNTUK “LOMBA VIDEO PROSES PEMBELAJARAN ADAPTIF INSPIRATIF

BERBASIS BUDAYA LOKAL UNTUK INDONESIA LEBIH MANDIRI”

Yang bertandatangan di bawah ini

nama :

asal sekolah/PT *) :

bidang studi/progran studi *) :

kategori lomba : Guru Bidang Studi / Mahasiswa LPTK *)

surat elektronik/e-mail :

menyatakan bahwa video berjudul ”……………………..….............…….” yang diikutsertakan

dalam Lomba Video Pembelajaran Adaptif dan Inspiratif Berbasis Budaya Lokal untuk

Indonesia Lebih Mandiri Tahun 2021 yang diselenggarkan oleh Universitas Islam Malang

bekerjasama dengan Kemenko PMK dan Forum Rektor Indonesia benar-benar karya yang

orisinil (karya sendiri) dan belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam perlombaan

sejenis.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya tersebut, maka saya bersedia

menerima konsekuensi didiskualifikasi dan bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dan pengaruh

dari pihak manapun.

….……………., ……September 2021

Yang membuat pernyataan,

materai
Rp 10.000

….…………………………….
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Lampiran 2:
Format Surat Keterangan dari Kepala Sekolah/Madrasah sebagai Guru Aktif

KOP INSTITUSI

SURAT KETERANGAN
Nomor ……….………….

Yang bertandatangan di bawah ini

nama :

NIP/NUPTK :

jabatan :

institusi :

Dengan ini menerangkan bahwa:

nama :

NIP/NUPTK :

adalah benar guru/pengajar aktif di Sekolah/Madrasah ……..………………... pada Bidang

Studi ……………… Surat keterangan ini digunakakan sebagai persyaratan untuk mengikuti

Lomba Video Pembelajaran Adaptif dan Inspiratif Berbasis Budaya Lokal untuk

Indonesia Lebih Mandiri yang diselenggarkan oleh Universitas Islam Malang bekerjasama

dengan Kemenko PMK dan Forum Rektor Indonesia Tahun 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

….…………………., ……September 2021

Kepala Sekolah/Madrasah,

….…………………………….
NIP/NUPTK
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Lampiran 3:
Format Surat Keterangan dari Dekan LPTK Perguruan Tinggi sebagai Mahasiswa Aktif

KOP INSTITUSI

SURAT KETERANGAN
Nomor ……….………….

Yang bertandatangan di bawah ini

nama :

NIP/NIDN :

jabatan :

institusi :

Dengan ini menerangkan bahwa:

nama :

NIM/NPM :

adalah benar mahasiswa aktif di Fakultas ………….. Universitas ………. pada Program

Studi ……………… Surat keterangan ini digunakakan sebagai persyaratan untuk mengikuti

Lomba Video Pembelajaran Adaptif dan Inspiratif Berbasis Budaya Lokal untuk

Indonesia Lebih Mandiri yang diselenggarkan oleh Universitas Islam Malang bekerjasama

dengan Kemenko PMK dan Forum Rektor Indonesia Tahun 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

….…………………., ……September 2021

Dekan,

….…………………………….
NIP/NIDN


