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PETUNJUK TEKNIS LOMBA  

DIES NATALIS 54 TAHUN FAI UNISMA 

MEMBUAT MEDIA PEMBELAJARAN 

BERBAHAN BARANG BEKAS 

 

A. TUJUAN  

1. Mengembangkan kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran 

yang menarik dan efektif bagi anak usia dini. 

2. Mengembangkan daya kreasi guru dalam memanfaatkan barang bekas 

untuk media pembelajaran anak usia dini. 

 

B. SASARAN 

1. Guru RA/BA/TA  

2. Guru MI 

 

C. TEMA  

“MEDIA PEMBELAJARAN BERBAHAN BARANG BEKAS SEBAGAI 

WUJUD KREATIVITAS PENDIDIK”. 

 

D. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN 

Hari/tanggal : Selasa, 24 Januari 2017 

Tempat : UNISMA   

  (info ruang menyusul lihat di website fai.unisma.ac.id) 

Waktu  : Pukul 07.30 – selesai 

 

E. BATASAN PESERTA: 

Guru RA dan MI masing–masing kuota 35 peserta. Tiap lembaga tidak 

dibatasi jumlah pendaftar. 

 

F. PENDAFTARAN: 

28 Desember 2016 sampai 14 Januari 2017. 

untuk mendapatkan nomor peserta, dengan cara mengirim SMS/WA dengan 

format: NAMA LENGKAP_NAMA INSTANSI_JUDUL MEDIA 

Kirim ke: 

Mutiara (WA) 085648009088 / (SMS) 082247658046 untuk lembaga RA 

Lia (WA/SMS) 082231410115  untuk lembaga MI 

*) Pendaftaran akan ditutup sewaktu-waktu apabila peserta telah memenuhi kuota. 

 

 

  

 



2 
 

G. PEMENANG dan HADIAH: 

1. Pemenang Lomba Media Pembelajaran RA/BA/TA  

Juara 1  : trophy + sertifikat + uang Rp.1.200.000 

Juara 2  : trophy + sertifikat + uang Rp.800.000 

Juara 3  : trophy + sertifikat + uang Rp.600.000 

 

2. Pemenang Lomba Media Pembelajaran MI 

Juara 1  : trophy + sertifikat + uang Rp.1.200.000 

Juara 2  : trophy + sertifikat + uang Rp.800.000 

Juara 3  : trophy + sertifikat + uang Rp.600.000 

 

*bagi peserta yang bukan pemenang tetap mendapat sertifikat sebagai peserta. 

 

H. KETENTUAN: 

Bagi Peserta 

a. Peserta wajib hadir di tempat pukul 07.00 WIB untuk melakukan 

registrasi. 

b. Peserta yang tidak melakukan registrasi dianggap tidak mengikuti 

lomba. 

c. Media berbahan dasar barang bekas dan sudah dibuat (jadi 100%) 

sebelumnya. 

d. Aspek penilaian meliputi: kesesuaian media pembelajaran dengan 

tujuan pembelajaran, manfaat media pembelajaran, bahan, tampilan, 

kemudahan penggunaan media pembelajaran. 

e. Peserta wajib membuat keterangan tentang media pembelajaran yang 

telah dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dan diletakkan didekat 

media pembelajaran saat pameran.  

(keterangan berisi: identitas pemilik, nama media, tema, sasaran anak, 

tujuan, bahan, total biaya, cara penggunan) 

f. Peserta mengikuti pameran media pembelajaran sekaligus menjelaskan 

detail media pembelajaran kepada dewan juri 

g. Dewan juri melakukan penilaian dengan menghampiri satu per satu 

peserta saat pameran dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait 

media pembelajaran yang dibuat. 

h. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. 

 


