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Berita INOVASI merupakan intisari informasi terbaru tentang
berbagai kegiatan dan temuan dari Program Inovasi untuk Anak
Sekolah Indonesia (INOVASI). Bekerja bersama Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI, INOVASI berupaya memahami caracara untuk meningkatkan hasil pembelajaran literasi dan numerasi
siswa di berbagai daerah di Indonesia.
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Perancangan Rintisan di NTB
INOVASI menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up) yang khas dalam
mengidentifikasi dan merancang program-program rintisan untuk diimplementasikan di NTB.
Sejak bulan Agustus, INOVASI telah bekerja sama dengan mitra-mitra lokal, termasuk guru,
kepala sekolah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menemukan dan merintis berbagai
solusi lokal atas permasalahan lokal dalam pembelajaran.
Program-program rintisan baru di NTB tersebut berfokus pada
pembelajaran literasi dasar (Lombok Utara, Sumbawa Barat),
pembelajaran numerasi dasar (Sumbawa), pembelajaran bagi anakanak berkebutuhan khusus (Lombok Tengah), pelibatan masyarakat
dalam meningkatkan hasil belajar siswa (Dompu), dan bahasa pengantar
pembelajaran (Bima). Implementasi program-program rintisan tersebut
secara keseluruhan akan dimulai di bulan Januari 2018.

Factsheet: tentang INOVASI dan
program-program rintisan INOVASI

Vox pop video: Program Rintisan INOVASI

Kisah-kisah di daerah

Artikel tentang INOVASI di media global, Devex

Studi Pemetaan
di Jawa Timur

Praktik-praktik
Menjanjikan

INOVASI tengah menyelesaikan studi pemetaan
di Jawa Timur. Studi ini bertujuan untuk
mendokumentasikan inovasi dan praktik-praktik
pendidikan dasar yang menjanjikan, dan memahami
dalam konteks apa inovasi berhasil dan berkelanjutan
serta memberikan alternatif bagi kabupaten/kota di
Jawa Timur dengan hasil belajar yang masih perlu
ditingkatkan untuk mengadopsi atau mengadaptasi
inovasi.

Dalam mempersiapkan forum Temu INOVASI
tingkat kabupaten di Bima dan Dompu yang
berlangsung pada bulan November dan
Desember, beberapa video-video gambaran
praktik menjanjikan di daerah tersebut pun
telah INOVASI hasilkan.

Pada acara “Jambore Inovasi” di Surabaya, 4
Desember 2017, bersama mitranya INOVASI akan
berbagi hasil studi yang akan menampilkan enam
praktik menjanjikan di Jawa Timur kepada para
pemangku kepentingan setempat, yang meliputi
berbagai inovasi dalam hal literasi, numerasi,
dan pendidikan inklusi. Enam praktik menjanjikan
tersebut adalah hasil temuan awal (Fase 1) dari Studi
Pemetaan tersebut.

Video tersebut menampilkan ide-ide dari
guru-guru peserta program rintisan Guru
BAIK, serta pemenang lomba ‘inovasi
pembelajaran bidang literasi dan numerasiNTB 2017’. Berbagai inovasi lokal dari
guru-guru di daerah tersebut menggunakan
solusi lokal dalam mengatasi tantangan
pembelajaran yang mereka hadapi.

Video praktik-praktik menjanjikan di Jawa Timur

Video praktik-praktik menjanjikan di Bima

Buklet praktik-praktik menjanjikan di Jawa Timur

Video praktik-praktik menjanjikan di Dompu

Berita
INOVASI Desember 2017
Persiapan MoU dengan
provinsi Kalimantan Utara
INOVASI terus mempersiapkan penandatanganan nota kesepakatan (MOU)
antara Balitbang Kemendikbud dengan Gubernur Kalimantan Utara, serta antara
Gubernur Kalimantan Utara dengan Bupati di kabupaten mitra INOVASI, yaitu
Malinau dan Bulungan.
Perancangan program rintisan INOVASI di Kalimantan Utara untuk tahun
2018 terus berlanjut, seperti program rintisan dalam hal mendukung literasi
tingkat awal, penilaian formatif, supervisi kelas melalui media sosial, serta
pendistribusian buku bacaan siswa.

Infografis: Studi RPSA Kalimantan Utara

Lomba Inovasi
Pembelajaran:

Studi KKG
Sumbawa Barat

Pada forum Temu INOVASI
tingkat provinsi yang INOVASI
selenggarakan di Mataram pada
24 April 2017, Gubernur NTB juga
secara resmi membuka lomba ‘Inovasi
Pembelajaran: Literasi & Numerasi’
untuk guru-guru di NTB.

Di awal tahun 2017, INOVASI
menyelenggarakan sebuah
studi kasus KKG di kabupaten
Sumbawa, NTB. Kegiatan ini
menginvestigasi Gugus 1 KKG
Moyo Hulu dan dampaknya
terhadap pengembangan
profesional guru dan hasil
pembelajaran siswa.

Literasi & Numerasi di NTB

Lomba tersebut diikuti oleh lebih dari
60 orang peserta, dan enam orang
pemenang dengan ide terbaik telah
diumumkan (tiga dalam kategori
literasi, dan tiga dalam kategori
numerasi).
Para pemenang lomba tersebut
berasal dari Bima, Dompu, Lombok
Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa
Barat. Seluruh pemenang pun
berkesempatan untuk turut serta dalam
peringatan Hari Guru Nasional 2017
yang diselenggarakan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan di
Jakarta, dengan memamerkan ide-ide
solusi pembelajaran mereka di booth
Balitbang.

KKG ini dilaksanakan di lokasi
dengan jarak 40 menit dari
Sumbawa Besar, bertemu dua kali
setiap bulan secara bergantian,
dan meliputi guru-guru dari 11 SD
dan 1 MI.

Infografis studi KKG

Silakan klik di sini untuk mengunduh
Foto: Acara Hari Guru Nasional
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di provinsi-provinsi mitra

Penandatanganan
MoU dengan
provinsi Nusa
Tenggara Timur

Nota kesepakatan (MOU) Program
INOVASI di Provinsi NTT telah
ditandatangani pada 2 November 2017
di Kupang, NTT. Penandatanganan
tersebut dilakukan oleh Kepala
Balitbang Kemendikbud dengan
Gubernur NTT, serta antara Gubernur
NTT dengan bupati di empat kabupaten
mitra INOVASI, yaitu kabupaten Sumba
Barat, Sumba Barat Daya, Sumba
Tengah, Sumba Timur.
“Kami semua menyambut baik program
INOVASI karena kami memiliki
keinginan kuat yang sama agar anakanak dapat menjadi lebih baik dari
sekarang, dengan begitu programprogram harus diimplementasikan
untuk mewujudkan keinginan ini,
termasuk salah satunya program
INOVASI yang secara pribadi saya
sambut baik dan saya berharap kita
semua membantu mendukung program
INOVASI yang akan dilangsungkan
di tanah SUMBA, NTT, agar berjalan
lancar,” Gubernur NTT Frans Lebu
Raya menjelaskan.
Video: Rapat Perencanaan
Program INOVASI di P. Sumba
Foto: Acara peluncuran
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