
  



 

PETUNJUK TEKNIS DAN PETUNJUK PELAKSANAAN 

National Scientific Paper Competition (NSPC) 2016 

Tingkat SMA/SMK Sederajat Tingkat Nasional 
 

Forum Studi Sains dan Teknologi (FS2T) 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Malang 

A. PETUNJUK TEKNIS 

KETENTUAN UMUM 

Karya Tulis Ilmiah yang diikut-sertakan dalam lomba merupakan hasil karya 

orisinil, tidak sedang diperlombakan di tempat lain, belum pernah dipublikasikan 

maupun mendapat predikat juara. Karya Tulis Ilmiah berupa ide kreatif, hasil 

eksperimen, hasil observasi dan lain-lain yang dituangkan dalam bentuk tulisan 

ilmiah. Jika terbukti karya tersebut tidak orisinil, sedang diperlombakan di tempat 

lain, pernah dipublikasikan maupun mendapat predikat juara maka peserta akan 

didiskualifikasi. 

TEMA DAN KATEGORI 

Tema kepenulisan “Implementation of Science and Technology towards 

Indonesian Sovereignty with Global Competitiveness” Tema ini berhubungan 

dengan suatu aplikasi  atau solusi yang inovatif, untuk memajukan Indonesia 

melalui pemanfaatan sumber daya alam/limbah/bahan lain yang dapat 

dimanfaatkan, dapat berupa pembuatan alat sederhana, serta pemanfaatan teknologi 

tepat guna dan/atau upaya meningkatkan nilai ekonomisnya.  

Tema ini meliputi lima kategori sebagai berikut : 

 Bioteknologi, pemanfaatan makhluk hidup (virus, bakteri, fungi dan lainnya) 

maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan 

barang dan jasa.   



 Energi baru dan terbarukan, pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber 

daya alam atau bahan buangan sebagai sumber energi terbarukan, ramah 

lingkungan, efisien, dan terjangkau sebagai alternatif  bahan bakar fosil. 

 Limbah, pemanfaatan limbah organik dan anorganik sebagai produk yang lebih 

bermanfaat dan bernilai guna.  

 Teknologi sederhana, aplikasi pemikiran ide yang dituangkan dalam bentuk 

alat dan bermanfaat bagi kepentingan hidup orang banyak.  

 Hasil alam dan laut, berupa pemberdayaan manfaat hasil alam dan laut 

menjadi produk memiliki nilai inovasi.  

 Technnopreneur, aplikasi pemikiran ide yang dituangkan dalam bentuk alat dan 

bernilai jual. 

PESERTA 

Peserta NATIONAL SCIENTIFIC PAPER COMPETITION (NSPC) 2016 adalah:  

1. Siswa SMA/SMK Sederajat se-Indonesia, mempunyai kartu tanda pelajar/surat  

keterangan yang disahkan oleh kepala sekolah masing-masing dan telah mengisi 

formulir pendaftaran NSPC 2016. 

2. Siswa SMA/SMK Sederajat se-Indonesia dengan jumlah siswa per tim minimal 

2 dan maksimal 3 siswa untuk 1 karya tulis. 

3. Setiap tim berhak mengirimkan lebih dari satu karya tulis dengan ketentuan 

ketua kelompok tidak boleh sama. 

4. Peserta wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. 

FINALIS 

1. Seluruh karya tulis yang diterima panitia akan dinilai dan diseleksi sepuluh (10) 

skor tertinggi menjadi finalis dan berhak mengikuti babak final pada 1 Oktober 

2016. 

2. Sepuluh (10) finalis wajib mengikuti babak final yang merupakan  babak 

presentasi. Untuk menentukan lima pemenang (juara 1, 2, 3, harapan dan 

favorit). 



3. Sepuluh (10) finalis wajib memberikan konfirmasi kehadiran pada babak 

presentasi, maksimal dua hari setelah pengumuman finalis. 

4. Finalis yang tidak mengikuti babak presentasi dinyatakan didiskualifikasi. 

JURI 

 Juri I   : Dr. Sumari, M.Si  

 Juri II  : Dr. Sunaryono, M.Si 

 Juri III  : Dr. Sri Rahayu, M.Si 

SISTEMATIKA PENULISAN KTI (Karya Tulis Ilmiah) 

a. Persyaratan penulisan dan pengetikan 

1. Karya tulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai 

dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD). 

2. Naskah diketik di kertas A4 minimal 10 lembar dan maksimal 20 lembar 

tidak termasuk halaman kulit muka, lembar pengesahan, lembar orisinalitas, 

kata pengantar, daftar isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar 

gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.  

3. Jarak pengetikan dari samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas bawah 3 

cm, batas atas 3 cm. Jarak spasi 1,5 spasi kecuali ringkasan 1 spasi. 

4. Bagian kelengkapan administratif yang meliputi halaman kulit muka, 

halaman pengesahan, diberi nomor halaman menggunakan angka Romawi 

kecil dan diketik di sebelah tengah bawah (i, ii, dan seterusnya). 

5. Bagian inti (naskah) diberi nomor halaman menggunakan angka Arab yang 

dimulai dengan nomor halaman 1 (satu) dan diketik di sebelah kanan atas. 

6. Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan 

kemunculannya dalam naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan nomor 

tabel menggunakan angka Arab. 

7. Gambar, baik dalam bentuk grafik maupun foto diberi judul dengan 

penomoran gambar sesuai dengan urutan kemunculannya dalam naskah. 

Judul gambar ditulis di bawah gambar dengan nomor gambar menggunakan 

angka Arab. 



8. Kulit muka luar menggunakan kertas bufallo dengan ketentuan warna sesuai 

kategori; bioteknologi (hijau), energi terbarukan (biru), limbah (kuning),  

teknologi sederhana (merah) , hasil alam dan laut (putih), dan technopreneur 

(ungu). 

 

b. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang teratur sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

a) Halaman kulit muka (contoh terlampir)  

1. Judul diketik dengan huruf  kapital, Times New Roman, ukuran 14,  

hendaknya ekspresif, menarik, sesuai dan tepat dengan masalah yang 

ditulis dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Judul maksimal berisi 

15 kata. 

2. Kategori yang ditulis (bioteknologi, energi terbarukan, limbah, 

teknologi sederhana, hasil alam dan laut, dan technopreneur). 

3. Menyertakan logo sekolah dengan ukuran 3 x 3 cm. 

4. Nama penulis dan nomor induk siswa ditulis dengan jelas. 

5. Nama dan alamat sekolah asal ditulis dengan jelas. 

6. Tahun penulisan. 

7. Untuk poin nomor 2, 3, 4 dan 5 diketik dengan huruf Times New 

Roman ukuran 12. 

b) Lembar Pengesahan (contoh terlampir) 

c) Lembar Orisinalitas (contoh terlampir)  

d) Kata Pengantar dari penulis 

e) Daftar Isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar 

tabel, dan daftar lampiran.  

f) Ringkasan Karya Tulis Ilmiah (bukan abstrak) disusun maksimal 1 

halaman dengan huruf Times New Roman ukuran 12 spasi single yang 

mencerminkan isi  keseluruhan karya tulis, mulai dari latar belakang, 



tujuan, landasan teori yang  mendukung, metode penulisan, pembahasan, 

kesimpulan dan rekomendasi. 

 

2. Bagian Inti (isi) 

a) Pendahuluan 

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut : 

1. Latar belakang tentang alasan mengangkat masalah tersebut menjadi  

karya tulis (dilengkapi dengan data atau informasi yang mendukung) 

dan penjelasan tentang makna penting serta menariknya masalah 

tersebut untuk ditelaah. Uraian singkat mengenai gagasan kreatif yang 

ingin disampaikan. 

2. Rumusan masalah yang berhubungan dengan latar belakang. 

3. Tujuan dapat berupa penemuan teknik/ konsep/ metode sebagai 

jawaban atas persoalan. 

4. Manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan, baik untuk masyarakat, 

pemerintah maupun bagi penulis. 

b) Telaah Pustaka 

Telaah Pustaka berisi: 

Uraian yang menunjukkan landasan teori dan konsep-konsep yang relevan 

dengan masalah yang dikaji. 

a) Uraian mengenai pendapat terdahulu yang berkaitan dengan masalah 

yang dikaji. 

b) Uraian mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan. 

c) Metode Penulisan 

Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan 

secara cermat sebagai berikut: 

1. Cara/prosedur pengumpulan data dan informasi. 

2. Cara/prosedur pengolahan data dan informasi. 

3. Cara/prosedur melakukan analisis-sintesis. 

 



d) Analisis dan Sintesis 

1. Analisis permasalahan didasarkan pada data dan/atau informasi serta 

telaah pustaka. 

2. Sintesis untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau 

gagasan yang kreatif, langkah-langkah untuk mengimplementasikan 

model pemecahan masalah kepada masyarakat, dan pihak-pihak terkait 

yang dapat membantu mengimplementasikan model pemecahan 

masalah kepada masyarakat tersebut.  

e) Simpulan dan Saran 

1.  Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab 

tujuan. 

2. Saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang dapat menunjang dan 

merealisasikan karya tersebut. 

3. Bagian Akhir 

a) Daftar  Rujukan 

Format perujukan pustaka mengikuti cara Harvard atau cara Vancouver. 

Contoh: 

Sistem Harvard: 

Rujukan berasal dari Buku 

Buller H, Hoggart K. 1994a.New drugs for acute respiratory distress 

syndrome. New England J Med 337(6): 435-439. 

Dower M. 1977. Planning aspects of second homes.di dalam Coppock JT 

(ed.), Second Homes: Curse or Blessing? Oxford: Pergamon Pr. Hlm 

210–237. 

Grinspoon L, Bakalar JB. 1993. Marijuana: the Forbidden Medicine. 

London: Yale Univ Press. 

Dari Jurnal: 

Tseng,  Y.C.,  Kuo,  S.P.,  Lee,  H.W.,  &  Huang,  C.F.  (2004).  Location 

tracking in a wireless sensor network by mobile agents and its data 

fusion strategies. The Computer Journal, 47(4), 448–460 

 



Dari Halaman WEB  

Banks,  I.  (n.d.).  The  NHS  Direct  healthcare  guide.  Retrieved  from  

http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk  

Alexander, J., & Tate, M. A.  (2001). Evaluating web  resources. 

Retrieved from  Widener  University,  Wolfgram  Memorial  Library  

website:  

http://www2.widener.edu/Wolfgram-Memorial 

Library/webevaluation/webeval.htm  

Bibliographic references Harvard format APA style. (2011). Retrieved 

from University  of  Portsmouth  website:   

http://www.port.ac.uk/library/guides/filetodownload,137568,en.pdf 
 

Dari PAPER yang diterbitkan dalam Proceeding: 

Fang,  Q.,  Zhao,  F.,  &  Guibas,  L.  (2003).  Lightweight  sensing  and  

  communication  protocols  for  target  enumeration  and  

aggregation.  In  M. Gerla,  A.  Ephremides,  & M.  Srivastava  

(Eds.), MobiHoc  ’03  fourth  ACM symposium  on mobile  ad  hoc  

networking  and  computing  (pp.  165–176). New York, NY: ACM 

Press. 

 

Sistem Vancouver: 

Prabowo GJ, Priyanto E. New drugs for acute respiratory distress 

syndrome due to avian virus. N Ind Med.2005;337:435-9. 

Grinspoon L, Bakalar JB. Marijuana: the Forbidden Medicine. London: 

Yale Univ Pr; 1993. 

b) Daftar Riwayat Hidup (biodata) peserta dan guru pembimbing, minimal 

mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, e-mail, 

karya ilmiah yang pernah dibuat, penghargaan ilmiah yang pernah diraih 

(bila ada). 

c) Lampiran, seperti: foto/dokumentasi, data dan informasi lainnya yang 

mendukung isi tulisan. 

 

http://www2.widener.edu/Wolfgram-Memorial
http://www.port.ac.uk/library/guides/filetodownload,137568,en.pdf


FORMAT PENILAIAN 

Penilaian mencakup penilaian karya tulis dan penilaian presentasi di babak final, 

dengan skor yang diberikan 1,2,3,5,6,7. 
 

Format Penilaian Karya Tulis   

 Format makalah = 15%, meliputi  

Tata tulis: ukuran kertas, tipografi, kerapian penulisan, tata letak, jumlah 

halaman, penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar; kesesuaian 

dengan format penulisan. 

 Gagasan = 40%, meliputi 

Kreativitas gagasan dan kelayakan implementasi.  

 Sumber informasi = 25%, meliputi:  

Kesesuaian sumber informasi dengan gagasan yang ditawarkan; aktualisasi dan 

akurasi informasi. 

 Kesimpulan = 20%, meliputi:  

Prediksi hasil implementasi gagasan. 
 

Format Penilaian Presentasi di Babak Final  

 Pemaparan = 20%, meliputi: 

Sistematika penyajian dan isi; kemutakhiran alat bantu; penggunaan bahasa 

yang baku; cara dan sikap presentasi; ketepatan waktu. 

 Gagasan = 50%, meliputi: 

Kreativitas gagasan, keunikan, manfaat dan dampak; kelayakan implementasi. 

 Diskusi = 30%, meliputi:  

Tingkat pemahaman gagasan, kontribusi anggota tim. 

Catatan : 

Presentasi dapat disajikan secara English Presentation dengan tambahan nilai 

5% dari total keseluruhan nilai presentasi. 
 

Format penilaian untuk menentukan juara : 

 (60% keseluruhan nilai karya tulis + 40% keseluruhan nilai presentasi di babak 

final) 



PENDAFTARAN 

1. Pendaftaran calon peserta NATIONAL SCIENTIFIC PAPER COMPETITION  

2016 dan pengumpulan karya tulis dibuka mulai Minggu, 22 Mei 2016  - Senin, 

22 Agustus 2016 (CAP POS). Pendaftaran dan pengumpulan secara langsung 

ditutup pukul 19.00 WIB 

2. Calon peserta wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 90.000,00 melalui 

Rekening Bank BRI atas nama Deni Arista, dengan No.Rekening 6568-01-

015591-53-1 

3. Setelah melakukan pembayaran, peserta diharapkan melakukan konfirmasi 

dengan mengirim pesan singkat ke 085736745745 (Fira) dengan format :  

NSPC (spasi) JUDUL KARYA TULIS (spasi) KATEGORI (spasi) NAMA 

KETUA KELOMPOK (spasi) NAMA SEKOLAH (spasi) KOTA ASAL 

(spasi) waktu pembayaran 

4. Karya tulis dikirim sebanyak 3 (tiga) eksemplar (1 naskah asli dan 2 copy 

eksemplar), menyertakan formulir pendaftaran, asli/fotokopi slip pembayaran, 

fotokopi kartu tanda pelajar/surat keterangan yang disahkan oleh kepala sekolah.  

5. Mengirim file yang berisi  

a) Naskah karya tulis dalam format .pdf dengan nama file NSPC (spasi) 

JUDUL KARYA TULIS (spasi) KATEGORI (spasi) NAMA KETUA 

KELOMPOK (spasi) NAMA SEKOLAH (spasi) NAMA KOTA 

ASAL  

b) Formulir pendaftaran  

c) Foto diri berwarna (ukuran per foto < 1 Mb) dalam format .JPEG dengan 

format nama FOTO (spasi) NAMA LENGKAP (spasi) ASAL 

SEKOLAH  

Secara keseluruhan ketiga file disatukan dalam file .rar dengan nama NSPC 

(spasi) JUDUL KARYA TULIS (spasi) KATEGORI (spasi) NAMA 

KETUA KELOMPOK (spasi) NAMA SEKOLAH  dan di kirim via email ke 

alamat nspc.fmipa.um@gmail.com 



6. Setelah mengirim file via email, peserta diharapkan mengirimkan SMS 

konfirmasi dalam waktu 1x24 jam ke 085649326665 (Aisyah) dengan format:  

 NSPC (spasi) JUDUL KARYA TULIS (spasi) KATEGORI (spasi)  NAMA 

KETUA KELOMPOK (spasi) NAMA SEKOLAH (spasi) NAMA KOTA 

ASAL (spasi)  ALAMAT EMAIL 

7. Jika ditemukan dokumen tambahan yang telah dikirim, akan tetapi kurang jelas 

atau kurang lengkap, panitia akan memberi kelonggaran peserta untuk 

melakukan revisi atau perbaikan dalam waktu 1x24 jam setelah diberitahukan. 

Revisi atau perbaikan hanya berlaku pada dokumen tambahan dan tidak 

berlaku untuk isi Karya Tulis. 

 

B. PELAKSANAAN 

Pelaksanaan NATIONAL SCIENTIFIC PAPER COMPETITION (NSPC) 2016 

dibagi menjadi empat (4) tahap, yaitu: 

1) Pendaftaran dan Pengumpulan Karya Tulis 

Tanggal : Minggu, 22 Mei 2016 - Senin, 22 Agustus 2016 

Tempat pengumpulan : a) Kasubag. Kemahasiswaan FMIPA UM, Gedung  

O-1 Lantai 1 Jalan Semarang No. 5 Malang 65145 

Telepon (0341) 551312 psw. 265  

b) Sekretariat Forum Studi Sains dan Teknologi,  

Gedung O-8 Lantai 1 Jalan Semarang  No. 5  

Malang   65145 Telepon (0341) 551312  psw. 265 

2) Penilaian (Seleksi) Karya Tulis 

Tanggal   : Jumat, 2 September  2016 – Sabtu, 17 September 2016 

Tempat Pelaksanaan : Universitas Negeri Malang 

  3) Pengumuman Hasil Seleksi Karya Tulis 

Pengumuman 10 finalis akan diumumkan pada hari Selasa, 20 September 2016. 

Pengumuman dapat diakses melalui blog: http://nspc-fs2t.blogspot.co.id/ dan 

facebook NSPC (National Scientific Paper Competition) FS2T. Sepuluh (10) 



Finalis berhak mengirimkan poster ilmiah yang akan dilombakan untuk 

menentukan juaran favorit yang ditentukan melalui voting .  

4) Babak Final (Presentasi) 

Babak Final diselenggarakan pada, 

Hari   : Sabtu 

Tanggal   : 1 Oktober 2016 

Waktu   : 07.30 WIB - 16.00 WIB 

Tempat Pelaksanaan : Aula FMIPA UM 

Pelaksanaan presentasi mengacu pada ketentuan sebagai berikut: 

1. Presentasi Hasil Karya tulis disajikan dalam waktu 10 menit. 

2. Presentasi dapat disajikan secara English Presentation dengan tambahan nilai 

5% dari total keseluruhan nilai presentasi. 

3. Tanya jawab dengan dewan juri dilakukan selama maksimal 20 menit. 

4. Selama presentasi semua peserta diwajibkan untuk berada dalam ruangan 

presentasi. 

5. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

6. Peserta yang diundang kebabak final (nasional) diwajibkan menyerahkan 

softfile saat technical meeting yang berisi bahan tayangan presentasi dalam 

format power point (maksimal dengan versi ppt 2010) 

 

FASILITAS 

1. Setiap peserta dan guru pembimbing yang tertera pada karya tulis akan 

mendapatkan sertifikat. 

2. Peserta final (10 besar) mendapatkan makan siang, snack, map, bolpoin, id card, 

gantungan kunci, dan block note. 

3. Pemenang akan mendapatkan penghargaan berupa:  

 Juara pertama :  sertifikat, tropi, vandel dan uang tunai senilai  

  Rp 2.500.000,00 

 Juara kedua :  sertifikat, tropi, vandel dan uang tunai senilai  

  Rp 1.500.000,00 



 Juara ketiga :  sertifikat, tropi, vandel dan uang tunai senilai  

  Rp 1.000.000,00 

 Juara harapan   :  sertifikat, tropi dan vandel. 

 Juara favorit* :  sertifikat, tropi dan vandel 

*Juara favorit diambil dari poster terbaik berdasarkan hasil voting (Ketentuan 

pembuatan poster menyusul) 

 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi :  

Sambung Nalar   

 Dhani   : 085230097149 

 Dewi   : 085749349405 

Grup Facebook : NSPC (National Scientific Paper Competition) FS2T 

Grup Instagram : NSPC_FS2T 



Lampiran 1 Contoh Format Kulit Muka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun untuk Mengikuti 

National Scientific Paper Competition (NSPC) 2016 

Forum Studi Sains dan Teknologi 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Malang 

 

Judul Karya 

…………………………………………………………… 

Kategori: 

…………………………………….. 

 

 

Disusun oleh: 

1. …………….  (Nama Ketua Kelompok/NIS) 

2. …………….  (Nama Anggota 1/NIS) 

3. …………..…  (Nama anggota 2/NIS) 

 

 

 

NAMA SEKOLAH 

ALAMAT SEKOLAH 

TAHUN 

 

logo 

sekolah 
(maks 5 x 5 cm) 



Lampiran 2  Contoh Lembar Pengesahan 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

Disahkan pada tanggal ___ bulan _____ tahun_____ 

 

1. Judul  : ____________________________________________  

2. Kategori  : ____________________________________________  

3. Ketua Kelompok  

Nama  : ____________________________________________  

NIS  : ____________________________________________  

Alamat  : ____________________________________________  

4. Guru Pembimbing 

Nama  : ____________________________________________  

NIS  : ____________________________________________  

Alamat  : ____________________________________________  

 

Kota, tanggal- bulan- tahun 

Guru Pembimbing, Ketua Kelompok, 

 

 

(______________) (______________) 

NIP  NIS  
 

Menyetujui, 

Kepala Sekolah, 

 

 

(______________) 

                                                            NIP 

 

 

 

Catatan: Lembar Pengesahan dilengkapi dengan stempel sekolah. 



Lampiran 3 Format Lembar Pernyataan  

 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

NATIONAL SCIENTIFIC PAPER COMPETITION 

(NSPC) 2016 

 

Judul Karya Tulis : __________________________________________________  

Nama Ketua : __________________________________________________  

Nama Anggota : 1)_______________________________________ 

  2)_______________________________________     

  

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul 

di atas benar merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah 

dipublikasikan dan / atau dilombakan di luar kegiatan “NATIONAL SCIENTIFIC 

PAPER COMPETITION (NSPC) 2016” yang diselenggarakan oleh Forum Studi 

Sains dan Teknologi (FS2T) BEM FMIPA Universitas Negeri Malang. Demikian 

pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila terbukti terdapat pelanggaran 

di dalamnya, maka kami siap untuk didiskualifikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kami. 

 

Kota, tanggal- bulan- tahun 

Guru Pembimbing, Ketua Kelompok, 

 

 

 

(______________) (______________) 

NIP  NIS  

  

  

Materai 

Rp 6000 



LEMBAR PENILAIAN PRESENTASI KARYA TULIS 

National Scientific Paper Competition 2016 
 

Hari/Tanggal  : 

Judul    : 
 

 
NO 

 
KRITERIA PENILAIAN BOBOT SKOR 

NILAI  
(BOBOT  x  NILAI) 

1 

PEMAPARAN 
 Sistematika penyajian dan 

isi 
 Kemutakhiran alat peraga 
 Penggunaan bahasa yang 

baku 
 Cara dan sikap saat 

presentasi 
 Ketepatan waktu 

20   

2 

GAGASAN 
 Kreativitas gagasan 

(keunikan, manfaat dan 
dampak) 

 Kelayakan Implementasi 

50   

3 

DISKUSI 
 Tingkat pemahaman 

gagasan 
 Kontribusi anggota tim 

30   

TOTAL 100   

NILAI PRESENTASI 40%   

 

 

Malang,   1  Oktober 2016 

Dewan Juri,  

 

 

 

  (……………………………………) 

  

Keterangan Penilaian :  

Rentang Skor (1, 2, 3, 5, 6, 7) 

1 = Buruk 5 = Cukup   

2 = Sangat Kurang 6 = Baik 

3 = Kurang 7 = Sangat Baik 

 



LEMBAR PENILAIAN KARYA TULIS 

National Scientific Paper Competition 2016 
 

Judul    : 
 

 

 
NO 

 
KRITERIA PENILAIAN BOBOT SKOR 

NILAI  
(BOBOT  x  NILAI) 

1 

FORMAT MAKALAH 
 Tata penulisan, ukuran 
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