PANDUAN FINAL LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA (LKIR)
TINGKAT SMA/SEDERAJAT
PEKAN ILMIAH BIOLOGI TERPADU XXV TAHUN 2019
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
A. Deskripsi Kegiatan

Final Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) PIBT XXV merupakan serangkaian kegiatan penilaian
terhadap karya peserta dalam bentuk presentasi dan tanya jawab antara tim finalis dengan juri.
Selain itu, poster yang telah dibuat akan dipamerkan di tempat yang telah disediakan panitia. 10
tim yang masuk dalam tahap final ini diperoleh dari hasil penilaian naskah yang telah diumumkan
pada tanggal 3 Oktober 2019.
B. Pelaksanaan Final
1. Final Lomba Karya Ilmiah Remaja dilaksanakan pada hari Minggu, 20 Oktober 2019 di
Ruang Seminar Center Gedung KWU UNNES Lt.3
2. Finalis mengumpulkan file presentasi dalam bentuk microsoft office PowerPoint 2010 yang
dikirimkan via email : pibt25lkir@gmail.com paling lambat 1x24 jam sebelum kegiatan
final LKIR dimulai. Penulisan nama file “nama sekolah_nama ketua_judul karya”
Jika dalam PowerPoint menggunakan bantuan software tertentu, maka peserta wajib
menginformasikan kepada panitia selambat-lambatnya 3 hari sebelum final.
3. Finalis mengumpulkan softfile poster yang dikirimkan via email : pibt25lkir@gmail.com
paling lambat tanggal 15 Oktober 2019. Penulisan nama file “poster_nama sekolah_nama
ketua_judul karya”
4. Peserta 10 besar yang lolos babak final mempresentasikan karya tulisnya dengan PPT yang
sudah dipersiapkan menggunakan laptop panitia.
5. Registrasi ulang finalis beserta pembimbing dilakukan pada hari Minggu, 20 Oktober 2019
pukul 06.30 – 07.00 WIB di Ruang Seminar Center Gedung KWU UNNES Lt.3 dengan
mengumpulkan:
a. Biaya registrasi ulang sebesar Rp 200.000,00 per tim
b. Naskah karya Ilmiah (Hardcopy) sebanyak 3 eksemplar
c. Formulir Finalis *terlampir
d. Fotokopi kartu tanda pelajar

6. Selama kegiatan final ini, finalis akan mendapatkan fasilitas berupa:
a. Sertifikat finalis dan guru pembimbing
b. Snack untuk anggota tim dan satu guru pembimbing
c. Makan siang untuk anggota tim dan satu guru pembimbing
d. Goodie bag
e. Seperangkat fasilitas presentasi (perangkat lunak Microsoft Office 2010, LCD, mikrofon,
dan Laser Pointer)
f. Field trip
7. Finalis dan guru pembimbing wajib mengikuti acara Pembukaan.
8. Presentasi finalis dilakukan secara acak, pengambilan nomor undian dilakukan setiap kali
presentasi akan dimulai.
9. Presentasi karya dilakukan dengan atau tanpa menggunakan media. Finalis dipersilahkan
membawa media pendukung presentasi yang telah dipersiapkan sendiri.
10. Media dan atau perangkat lain yang akan digunakan ketika presentasi dikonfirmasikan
kepada panitia maksimal hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 pukul 13.00.
11. Sesi penilaian ada 2 tahap, yaitu presentasi oleh finalis dan tanya jawab antara Dewan Juri
dan finalis, serta penilaian poster. Penilaian poster akan dilakukan tanggal 16-19 Oktober
oleh mahasiswa biologi dan tanggal 20 Oktober oleh juri.
12. Waktu yang diberikan kepada setiap tim untuk mempresentasikan hasil karyanya adalah
30 menit (15 menit presentasi, 10 menit tanya jawab, dan 5 menit persiapan).
13. Presentasi karya dihentikan oleh moderator ketika waktu yang ditentukan telah habis,
kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab oleh Dewan Juri.

C. Ketentuan Poster
Poster yang akan ditampilkan di dalam final LKIR PIBT XXV dibuat dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan berikut :
•

Poster berjumlah 1 (satu) lembar, ukuran tinggi x lebar adalah 80 cm x 60 cm dipasang
vertikal

•

Poster hendaknya terbaca dengan baik dalam jarak maksimum sekitar 2 meter.

•

Gunakan sub judul dengan ukuran lebih besar dari teks (dapat juga memberi garis
bawah/menggunakan bold).

•

Jangan menggunakan huruf kapital semua.

•

Desain lay-out poster memperhatikan keseimbangan formal-non formal, yaitu simetrisasimetris, prinsip kesatuan pengaturan elemen gambar, warna, latar belakang, gerak
mengarahkan mata pembaca mengalir ke seluruh area poster.

•

Pertimbangan hierarki dan kontras untuk penekanan objek atau hal yang harus diutamakan.

•

Isi poster harus terbaca secara terstruktur.

•

Poster harus memuat:
a. Sponsor/lembaga (+logo)
b. Judul
c. Tujuan
d. Nama tim dan logo sekolah
e. Latar belakang
f. Metode
g. Hasil (teks dan gambar/ fotografi/ skema)
h. Simpulan
i. Referensi (tambahan)

•

Poster dibuat dengan perangkat lunak aplikasi komputer (dengan grafik, tabel disertai
hasil dokumentasi fotografi sangat dianjurkan jika ada).

•

Poster dipasang di tempat yang disediakan panitia berupa papan.

D. Penentuan Pemenang dan Penghargaan
Keputusan pemenang ditentukan oleh Dewan Juri dan tidak dapat diganggu gugat.
Nilai diambil dari nilai naskah 40 % , presentasi dan tanya jawab 60 %. Ketentuan juara favorit
poster ditentukan melalui 50% nilai juri dan 50% penilaian pengunjung final LKIR 2019.

Dari 10 finalis yang melakukan presentasi karya ilmiah masing-masing akan diberikan
penghargaan kepada juara I, juara II, juara III, dan juara favorit poster dengan ketentuan sbb. :
No JUARA
PENGHARGAAN
1

JUARA I

Trophy + Piagam Penghargaan + Uang
Pembinaan sebesar Rp. 1.750.000,00

2

JUARA II

Trophy + Piagam Penghargaan + Uang
Pembinaan sebesar Rp. 1.250.000,00

3

JUARA III

Trophy + Piagam Penghargaan + Uang
Pembinaan sebesar Rp. 1.000.000,00

4

JUARA FAVORIT
POSTER 1

Piagam Penghargaan + Uang Pembinaan
sebesar Rp. 300.000,00

5

JUARA FAVORIT
POSTER 2

Piagam Penghargaan + Uang Pembinaan
sebesar Rp. 200.000,00

INFORMASI UMUM
1. Sekretariat :
GEDUNG PKM KAMPUS FMIPA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. Jalan
Raya Sekaran Gunungpati Semarang, 50229
2. Contact Person :
-

081223126236 (MISHBAH ARIF SYAHADAN)

-

0895396239629 (AMALIA UTAMI)

3. Media Informasi :
a. Web : pibtunnes.com
b. Email : pibt25lkir@gmail.com

Lampiran

PANITIA PEKAN ILMIAH TERPADU (PIBT) XXV
HIMPUNAN MAHASISWA BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Sekretariat: Komplek PKM FMIPA Unnes, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Website: pibtunnes.com , email: himabio.unnes@gmail.com
FORMULIR FINALIS
LKIR PIBT XXV
Nama Sekolah

:

Nama Guru Pembimbing

:

Jumlah Peserta

:

Daftar Peserta

:

No

Nama

NIS

Judul Karya :

Mengetahui,
Kepala Sekolah

..............................
NIP :

