LOMBA MEDIA PEMBELAJARAN
1. Tema Media Pembelajaran adalah:
“MEDIA PEMBELAJARAN INOVATIF INSPIRATIF”
2. Bersifat Nasional
3. Karya multimedia pembelajaran yang diajukan adalah karya individu dengan peserta
guru SMA/SMK/MA sederajat

4. Setiap peserta dapat mengirimkan lebih dari satu karya, namun setiap karya
dikenakan biaya pendaftaran.

5. Karya yang diikutsertakan belum pernah menjadi juara pada lomba media
pembelajaran pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.

6. Semua karya multimedia pembelajaran yang diterima berhak dipublikasikan oleh
JPTEI FT UNY.

7. Media pembelajaran inovatif dapat berupa konten digital, mock-up, trainer, monograf,
dan modul.

8. Materi/bahan ajar yang dikembangkan adalah salah satu kompetensi dasar semua
mata pelajaran jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.

9. Media pembelajaran memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan pengguna.
10. Karya disajikan dengan bahasa pengantar yang baku.
11. Media pembelajaran ini dapat digunakan untuk pembelajaran individu maupun
kelompok.

12. Apabila dalam pembuatan media, peserta mengutip karya orang lain sebagai
referensi, maka peserta harus mencantumkan sumber kutipan tersebut.

13. Print out cara penggunaan dalam Bahasa Indonesia, diketik di kertas A4, spasi 1,5
(Arial, 11) dan deskripsi karya secara singkat satu paragraf.

14. Khusus karya konten digital dikumpulkan dalam kepingan CD/DVD dan harus dapat
dijalankan (autorun) pada spesifikasi komputer yang standar.

15. CD/DVD yang dikumpulkan berisi sampul identitas. Di dalam CD/DVD berisi : media
pembelajaran, instaler software/aplikasi penunjang media tersebut yang sekiranya
tidak umum digunakan, catatan yang berisikan hal-hal yang harus dipenuhi komputer
sehingga mampu menjalankan media tersebut, buku petunjuk penggunaan media dan
RPP.

16. Karya non digital dapat diantar langsung atau dikirim via pos ke Sekretariat Panitia
Lomba Media Pembelajaran Guru alamat Lab TV FT UNY gd. LPTK Lt.2 Kampus
Karangmalang Colombo No.1 Yogyakarta.

17. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
18. Jika jumlah pendaftar tidak memenuhi kuota minimal, maka penyelenggara berhak membatalkan lomba
dan uang pendaftaran akan dikembalikan kepada peserta .

Pendaftaran:
1. Mengisi form pendaftaran di https://goo.gl/forms/yAnUVhandZBesDC52
2. Pendaftaran dan pengumpulan Media Pembelajaran dibuka pada 15 Februari s/d 30
Juli 2017.

3. Peserta wajib mengisi form pendaftaran, Form Pertanggungjawaban Orisinalitas
Karya dan Form Persetujuan Publikasi dengan hak cipta sepenuhnya milik peserta.

4. Template form dapat diambil di Lab TV FT UNY, Gedung LPTK Lt.2 FT UNY atau
diunduh di website: www.jptei.ft.uny.ac.id/lomba-media

5. Media Pembelajaran konten digital dikirimkan dalam format fla dan swf dan
menyertakan file Action Script 3

6. Menyertakan pas Foto 3 x 4 berwarna sebanyak 2 lembar.
7. Menyertakan bukti pembayaran pendaftaran sebesar Rp.300.000,- ke rekening BRI
an Siswi Dwi Ayuriyanti No.Rek: 0983-01-022770-53-8

Yogyakarta, 28 Februari 2017
Panitia Lomba Media Pembelajaran JPTEI.

