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PELAKSANAAN PENGGUNAAN INOVASI DAERAH 

PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

A. LATAR BELAKANG 
 

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah 

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Hal utama yang membuat belajar menjadi optimal adalah kondisi efek saat belajar. Jika 

siswa memang mau belajar, tentu pembelajaran akan jauh lebih efektif dibanding 

belajar dengan rasa berat hati, terpaksa, atau disuruh.. “Emosi yang baik 

memungkingkan pembelajar untuk mencari kesempatan baru, bahkan mencoba 

lingkungan pembelajaran yang tidak nyaman, dan mengambil resiko yang berhasil atau 

gagal. Sedangkan rasa takut melumpuhkan dan menutup siswa dari apa yang mungkin 

merupakan pengalaman belajar yang baik” (Meyer, 2004) 

 Ilmu pengetahuan pada dasarnya menarik dan menyenangkan untuk dipelajari. 

Siswa dapat mempelajarinya dengan rasa senang dan ingin tahu yang tinggi. Penelitian 

telah membuktikan bahwa ketertarikan pelajar pada sebuah bidang studi terbentuk 

setelah mereka memainkan games yang menarik yang berlandasan topik itu (Miller et 

al. 2011). Saat mereka sudah menyadari bahwa yang mereka pelajari menarik, siswa 

sudah akan mempelajarinya dengan rasa senang dan ingin tahu yang tinggi. 

 Kondisi saat ini, anak-anak tidak asing lagi dengan games. Baik games berupa 

permainan maupun games dengan teknologi baik online maupun ofline. Beranjak dari 

beberapa kondisi yang ada, mencoba menerapkan pembelajaran dengan media games 

dengan judul WAJAR  LAGA ( Siswa Belajar Melalui Game). 



B. DASAR HUKUM  
 

 

a. Pasal 31 UUD 1945 

b. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah 

Daerah 

c. Undang – undang Rapublik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang system 

Pendidikan Nasional 

d. Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan 

anak 

e. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) 

f. Permendikbud nomor 14 tahun 2017 tentang ijasah dan sertifikasi 

g. Peraturan pemerintah RI nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas 

peraturan pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan 

h. Permendikbud no. 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah 

i. Permendikbud no. 160 tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan 

kurikulum  2013 

j. Permendikbud no. 20 tahun 2016 tentang standart kompetensi lulusan 

k. Permendikbud no. 21 tahun 2016 tentang standart isi 

l. Permendikbud no. 22 tahun 2016 tentang standart proses 

m. Permendikbud no. 23 tahun 2016 tentang standart penilaian 

n. Permendikbud no. 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kopetensi dasar 

o. Permendikbud RI no. 3 tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah 

dan satuan pendidikan. 

p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 

2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) 

q. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur Nomor NOMOR : 420 

/2056 / 101.1 / 2018 tentangHari Efektif, Hari Efektif Fakultatif, dan Hari Libur 

bagi Satuan Pendidikan di Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2019-2020. 

r. Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang 1.Ujian 

Nasional (UN): 2. proses Belajar dari Rumah 3. Ujian Sekolah untuk kelulusan 

s. Surat edaran Gubernur Jawa Timur no 420/1780/101.1/2020 tentang 

Peningkatan Kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa 

Timur  



t. surat edaran kepala dinas pendidikan kabupaten banyuwangi nomor 

421/197/429.101/2020 tentang Kebijakan pendidikan sebagai peningkatan 

antisipasi penyebaran covid-19 di satuan pendidikan kabupaten Banyuwangi 

 

 

C. TUJUAN  
 

 

Tujuan dalam penerapan pembelajaran dengan media game ini adalah 
1.  Meningkatkan minat belajar siswa 

2.  Meningkatkan prestasi siswa 
 

 

D. SASARAN 

Sasaran Program Penggunaan inovasi daerah adalah satuan pendidikan negeri dan 

swasta. 

 

 
BAB II 

WAKTU PELAKSANAAN DAN BENTUK PELAKSANAAN 
 

 

 

A.WAKTU PELAKSANAAN  

Sepanjang tahun pelajaran 
 

 

B.BENTUK PELAKSANAAN 
1. Setiap kegiatan pembelajaran di kombinasikan dengan permainan / game 

2. Guru di sarankan untuk bisa membuat suasana pembelajaran menjadi 
pembelajaran yang menyenangkan 

3. Pembelajaran menggunakan game diharapkan bisa meningkatkan kemempuan 
anak dalam belajar sehingga meningkatkan prestasi siswa 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



BAB III 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

 

1. Hasil pelaksanaan kegiatan di laporkan setiap evaluasi kegiatan pembelajaran 
2. Secara berkala hasil kegiatan pembelajaran di pantau oleh Kepala Sekolah 

3. Hasil akhir di evaluasi di laporkan setiap semester, di harapkan ada perkembangan 
prestasi siswa  

 

BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI 

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Kepala Satuan Pendidikan 

Penerima Program Penggunaan inovasi daerah yang dilaporkan berjenjang ke Kepala 
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi secara luring dan/atau daring. 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

Program Penggunaan inovasi daerah di Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat 

memberikan manfaat yang lebih besar dan berkontribusi terhadap pembangunan 
pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plt. Kepala Dinas Pendidikan 
 Kabupaten Banyuwangi 
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