PANDUAN LOMBA
MEDIA BIMBINGAN DAN KONSELING NASIONAL 2017
A. NAMA LOMBA
Lomba Media Bimbingan dan Konseling Nasional
B. TEMA
“Peran Media Bimbingan Dan Konseling sebagai Upaya Mengembangkan Potensi
Siswa.”
C. JENIS MEDIA
Media yang dikembangkan adalah media dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam pemberian layanan
Bimbingan dan Konseling untuk siswa pada jenjang sekolah menengah (SMP sederajat,/SMA se-derajat). Adapun bidang layanan yang dapat dipilih antara lain :
a. Pribadi-Sosil
b. Belajar/Akademik
c. Karir
D. TUJUAN
1. Mengoptimalkan penggunaan media Bimbingan dan Konseling sebagai upaya
meningkatkan potensi siswa sesuai bidang layanan Bimbingan dan Konseling.
2. Meningkatkan kreativitas mahasiswa Bimbingan dan Konseling.
3. Meningkatkan wawasan mahasiswa Bimbingan dan Konseling.
4. Mengembangkan keterampilan berpikir dan kreativitas mahasiswa Bimbingan dan
Konseling.
E. WAKTU PELAKSANAAN


Pendaftaran dan pengiriman media: 3 April – 22 April 2017


Gelombang 1 : Rp.175.000,-



Gelombang 2 : Rp.200.000,-



Gelombang 3 : Rp. 250.000,-



Pengumuman 5 besar

: 27 April 2017



Pelaksanaan Presentasi

: 13 Mei 2017

F. PERSYARATAN ADMINISTRATIF
1. Peserta tergabung dalam satu tim yang terdiri dari 3-4 orang. Satu orang mahasiswa
sebagai ketua kelompok dan mahasiswa yang lain sebagai anggota kelompok.
2. Peserta yang terdaftar dalam tim tidak boleh digantikan oleh orang lain mulai dari
tahap awal seleksi hingga ke tahap presentasi.
3. Nama-nama peserta harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat.
4. Tahap pendaftaran, pembayaran, dan pengumpulan media dimulai dari 3- 22 April
2017.
5. Deskripsi media dikirim dengan format dan nama file LBKN#MBK_Nama Ketua
_Judul Karya_Asal Univ ke nomor 085877040773 (Nabilah)
6. Peserta lomba wajib mengirimkan :
-

Form pendataran

-

Bukti pendaftaran

-

Scan atau foto kartu tanda mahasiswa (KTM) ketua dan anggota kelompok,

-

Deskripsi media ke alamat email ppbuny@rocketmail.com

G. KETENTUAN KOMPETISI
1.

Satu tim hanya boleh mengirimkan satu media Bimbingan dan Konseling sesuai
dengan tema dan sub-tema yang telah ditentukan.

2.

Peserta yang sudah tergabung dalam suatu tim tidak diperkenankan tergabung
dalam tim lain.

3.

Media Bimbingan dan Konseling yang diikutsertakan dalam lomba bersifat orisinal
dan belum pernah diikutsertakan atau dipublikasikan dalam lomba serupa.

4.

Media Bimbingan dan Konseling bersifat tiga dimensi

5.

Jika peserta telah mengirimkan berkas yang diperlukan wajib mengirimkan
konfimasi melalui SMS/WA ke nomor 0858-7704-0773 (Nabilah)

H. PENGUMUMAN DAN PENGHARGAAN
1. Pengumuman kejuaraan akan diumumkan setelah dilaksanakannya presentasi pada
tanggal 13 Mei 2017.
2. Penghargaan
Juara1 : Tropi + Sertifikat + UangPembinaan

Juara2 : Tropi + Sertifikat + UangPembinaan
Juara3 : Tropi + Sertifikat + UangPembinaan
3. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

I. TAHAP SELEKSI
I. Seleksi Tahap Pertama
Dewan juri/Tim seleksi yang sudah ditunjuk oleh panitia berhak menyeleksi deskripsi
media yang sudah dikirimkan kepada panitia berdasarkan pedoman penilaian yang
sudah ditentukan menjadi 5 besar.
II. Tahap final
Tim yang dinyatakan lolos ke tahap final diharuskan memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. Peserta yang lolos wajib melakukan registrasi ulang sebesar Rp 350.000 pada
tanggal 28 April – 2 Mei 2017
b. Merupakan salah satu tim yang karyanya dinyatakan lolos 5 besar pada tanggal
27 April 2017 wajib mengikuti presentasi di Universitas Negeri Yogyakarta
pada tanggal 13 Mei 2017.
c. Media yang dipresentasikan saat tahap final harus sesuai dengan media yang telah
dinyatakan lolos pada tahap sebelumnya.
d. Setiap tim

wajib menyiapkan materi presentasi maupun alat peraga yang

dibutuhkan.
e. Alat pendukung yang diperlukan oleh peserta harap dipersiapkan secara mandiri.

J. KETENTUAN MEDIA
1. Sifat dan Isi Media
a. Kreatif dan Inovatif
Media berisi gagasan kreatif dan inovatif.
b. Orisinalitas Media
Media bersifat orisinal dan belum pernah dipublikasikan atau diikut sertakan
dalam lomba serupa.

K. SISTEMATIKA PENULISAN DESKRIPSI MEDIA
1. Setiap tim membuat deskripsi media dengan ketentuan:
a. Cover yang meliputi
-

Judul/nama media

-

Nama kelompok

-

Nama universitas

-

Tahun 2017

b. Isi deskripsi media meliputi
1. Pendahuluan
Menjelaskan tentang analisis kebutuhan media yang dibuat
2. Tujuan
Tujuan pengembangan media
3. Manfaat
Kebermanfaatan media yang dikembangkan bagi guru BK dan siswa
4. Sasaran
Media yang dikembangkan ditujukan untuk siswa pada jenjang sekolah
menengah (SMP se-derajat/ SMA se-derajat)
5. Tahapan pengembangan media


Perencanaan
a. Kerangka model
b. Anggaran dana yang dibutuhkan



Cara pembuatan
a. Alat dan bahan yang diperlukan
b. Tahapan pembuatan media



Pengembangan media yang bersifat non-elektronik dilengkapi dengan foto
(tampak depan,belakang, kanan, kiri)

6. Media yang bersifat elektronik dapat mengirimkan hasil pengembangan media
melalui alamat ppbuny@rocketmail.com. Diperkenankan mengirimkan video
bila dirasa perlu sebagai pelengkap deskripsi media yang telah dibuat
7. Keunggulan media yang dikembangkan

2. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan sesuai
dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD).
3. Naskah diketik pada kertas ukuran A4, jenis huruf Times New Roman ukuran 12, dan
spasi 1.5, kecuali abstraksi diketik dengan 1 spasi.
4. Batas pengetikan :
-

Samping kiri 4 cm

-

Samping kanan 3 cm

-

Batas atas 3 cm dan bawah 3 cm

L. KRITERIA PENILAIAN
No

Aspek yang dinilai

Prosentase

1

Kesesuaian media dengan analisis kebutuhan

15%

2

Tujuan pengembangan media

10%

3

Kreatif

25%

4

Inovatif

25%

5

Originalitas

25%
Total

100%

