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Nomor  : 02/Panpel-SCEM2016/X/2016
Lamp : 1 (satu) berkas) 
Hal : Pengiriman Peserta SCEM 2016

 
 

Kepada Yth, 
Bapak/Ibu Kepala Sekolah
MTs/SMP dan MA/SMA/SMK Sederajat
Se – Indonesia 
 
 
Dengan hormat, 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Sehubungan akan dilaksanakan
atau SCEM 2016  oleh Bidang 
Model Medan, maka dengan ini kami mohon kerjasama Bapak/Ibu Kepala Sekolah kiranya 
berkenan mengirimkan 
akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa 

Tanggal : 20 

Tempat : MAN 2 Model Medan
  Jl. Willem Iskandar No. 7A Medan Sumatera Utara
 

Sebagai pertimbangan bagi Bapak/Ibu, bersama
Pelaksanaan (Juklak) Science Expo MAN 2 Model Medan 2016.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik 
diucapkan terima kasih.

 

Darussalim, S.Ag, S.Pd, M.Si
Ketua    
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SCEM2016/X/2016 Medan,  28 Oktober 2016

Pengiriman Peserta SCEM 2016 

Bapak/Ibu Kepala Sekolah 
MTs/SMP dan MA/SMA/SMK Sederajat 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
ngan akan dilaksanakannya kegiatan Science Expo MAN 2 Model Medan 2016

oleh Bidang Pemberdayaan Jurusan, MGMP dan Litbang MIPA MAN 2  
, maka dengan ini kami mohon kerjasama Bapak/Ibu Kepala Sekolah kiranya 

berkenan mengirimkan PESERTA untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang Insya Allah 
akan dilaksanakan pada: 

Selasa - Rabu 

20 – 21 Desember 2016 

MAN 2 Model Medan 
Jl. Willem Iskandar No. 7A Medan Sumatera Utara

Sebagai pertimbangan bagi Bapak/Ibu, bersama surat ini kami lampir 
Pelaksanaan (Juklak) Science Expo MAN 2 Model Medan 2016.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik 
diucapkan terima kasih. 

Panitia Pelaksana 

Science Expo MAN 2 Model Medan 2016 

 

 

ussalim, S.Ag, S.Pd, M.Si  Pandapotan Hrp, S.Pd, M.Pd, M.P
   Sekretaris 

Turut Mengundang: 
Kepala MAN 2 Model Medan 
 
 
 
 
 
Dr. H. Burhanuddin, M.Pd 
NIP. 1967041319891005 
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Medan,  28 Oktober 2016 

Science Expo MAN 2 Model Medan 2016 
Pemberdayaan Jurusan, MGMP dan Litbang MIPA MAN 2  

, maka dengan ini kami mohon kerjasama Bapak/Ibu Kepala Sekolah kiranya 
tuk mengikuti kegiatan dimaksud yang Insya Allah 

Jl. Willem Iskandar No. 7A Medan Sumatera Utara 

surat ini kami lampir Petunjuk 
Pelaksanaan (Juklak) Science Expo MAN 2 Model Medan 2016. 

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik 

 

Pandapotan Hrp, S.Pd, M.Pd, M.PFis 



 

 
          w w w . m a n 2 m o d e l m e d a n . s c h . i d

 MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MODEL MEDAN

SCIENCE EXPO 2016

  
 

SCIENCE EXPO MAN 2 MODEL MEDAN 2016

 
           

PENDAHULUAN
Science Expo 2016 mengusung tema “
minat belajar untuk anak Indonesia terutama tingkat 
untuk mengenal keilmuan sains. Hal ini menjadi salah satu langkah untuk 
memperkokoh Indonesia

dan ilmu pengetahuan, mengingat bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa 
melimpah serta sumber daya manusia dengan IQ yang cukup tinggi.
 
TUJUAN KEGIATAN  
 Meningkatkan pengetahuan d

dalam menggali sains lebih dalam lagi. 

 Menumbuhkan semangat dan motivasi siswa
dapat berprestasi.  

 Menjadi ajang kompetisi sains 
dan perkembangannya.  

 Meningkatkan kecintaan dan minat generasi muda terhadap sains 
kehidupan.  

 Menjadikan ajang kompetisi sains 
identitas Indonesia.  

 Meningkatkan kecintaan terhadap keilmuan 
2 Model Medan 2016.  

 Memperkenalkan MAN 2 Model Medan
Program Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan 
dalamnya.  

 
NAMA DAN TEMA KEGIATAN 
Kegiatan ini bernama Science Expo MAN 2 Model Medan 2016 
“Magical Science”. 
 

WAKTU DAN TANGGAL KEGIATAN

No Hari Tanggal

1 Selasa 20 Desemb
2016 

2 Rabu 21 Desember 
2016 

 
PELAKSANA KEGIATAN  
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Jurusan, MGMP dan Litbang MIPA MAN 2  
Model Medan yang tergabung dalam Panitia Science Expo MAN 2 Model Medan 2016. 
 
SASARAN KEGIATAN  
Peserta: Siswa/siswi MTs/SMP dan MA/SMA/SMK 
Guru pendamping dari setiap sekolah se
Siswa/i MAN 2 Model Medan 
Estimasi Jumlah : 3.500 orang 
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SCIENCE EXPO MAN 2 MODEL MEDAN 2016
“Magical Science” 

DAHULUAN 
2016 mengusung tema “Magical Science”, dengan tujuan meningkatkan 

minat belajar untuk anak Indonesia terutama tingkat MTs/SMP
untuk mengenal keilmuan sains. Hal ini menjadi salah satu langkah untuk 
memperkokoh Indonesia dalam era Asean Economic Community 

dan ilmu pengetahuan, mengingat bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa 
melimpah serta sumber daya manusia dengan IQ yang cukup tinggi. 

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai sains serta pemikiran
dalam menggali sains lebih dalam lagi.  

Menumbuhkan semangat dan motivasi siswa-siswi MTs/SMP dan MA/SMA/SMK 

Menjadi ajang kompetisi sains tingkat Nasional sebagai bentuk apresiasi positif terhadap sains 

Meningkatkan kecintaan dan minat generasi muda terhadap sains serta

Menjadikan ajang kompetisi sains tingkat Nasional sebagai bentuk pengenalan kembali 

Meningkatkan kecintaan terhadap keilmuan sains melalui rangkaian acara 

MAN 2 Model Medan sebagai salah satu madrasah aliyah 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan bidang dan potensi yang terdapat di 

NAMA DAN TEMA KEGIATAN  
Kegiatan ini bernama Science Expo MAN 2 Model Medan 2016 disingkat SCEM 2016 

WAKTU DAN TANGGAL KEGIATAN 

Tanggal Waktu 

Desember 
 

08.00 – 16.00 WIB MAN 2 Model Medan 
Jl. Willem Iskandar 

No. 7A Medan
Desember 

 
08.00 – 16.00 WIB 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Jurusan, MGMP dan Litbang MIPA MAN 2  
tergabung dalam Panitia Science Expo MAN 2 Model Medan 2016. 

MTs/SMP dan MA/SMA/SMK (dan sederajat) se-Indonesia
Guru pendamping dari setiap sekolah se-Indonesia 
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SCIENCE EXPO MAN 2 MODEL MEDAN 2016 

”, dengan tujuan meningkatkan 
/SMP dan MA/SMA/SMK 

untuk mengenal keilmuan sains. Hal ini menjadi salah satu langkah untuk 
Asean Economic Community (AEC) dari segi sains 

dan ilmu pengetahuan, mengingat bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa 

engenai sains serta pemikiran-pemikiran kreatif 

MTs/SMP dan MA/SMA/SMK untuk selalu 

bentuk apresiasi positif terhadap sains 

serta penerapannya dalam 

sebagai bentuk pengenalan kembali 

melalui rangkaian acara Science Expo MAN 

madrasah aliyah model beserta  
dan potensi yang terdapat di 

disingkat SCEM 2016 dengan tema 

Tempat 

MAN 2 Model Medan 
Jl. Willem Iskandar 

No. 7A Medan - 20233 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Jurusan, MGMP dan Litbang MIPA MAN 2  
tergabung dalam Panitia Science Expo MAN 2 Model Medan 2016.  

Indonesia 
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GAMBARAN UMUM ACARA 
Science Expo MAN 2 Model Medan 
utama sebagai berikut: 

1. Kompetisi IPA Terpadu Kel
2. Lomba Karya Ilmiah Remaja Tingkat MTs/SMP dan 
3. Lomba Video Sains Tingkat 
4. Pameran Hasil Karya Ilmiah Remaja (KIR) Siswa/i MAN 2 Model Medan.
5. Kunjungan Laboratorium IPA
6. Pameran Pendidikan Perguruan Tinggi.
7. Pemeriksaan Darah dan Golongan Dar
8. Bazaar. 
9. Seminar dan Workshop Keguruan

 

SEMINAR KEGURUAN  
Merupakan seminar dan workshop yang diadakan khusus untuk guru pendamping siswa/i peserta 
Science Expo MAN 2 Model Medan 2016
workshop tentang “Membumikan 
seminar dan workshop ini, diharapkan guru 
efektif dan  inovatif  bagi sekolahnya.

Biaya Pendaftaran : Rp. 80.000 / Peserta
Biaya meliputi Fasilitas Peserta :
a. Goodiebag 
b. Snack 
c. Sertifikat  
d. Tanda Peserta 
e. Seminar Kit terdiri dari pulpen dan blanknote
 
Pendaftaran guru tidak dikenai biaya*)
pendamping yang mendampingi peserta Science Expo 2016

 10 - 15 orang peserta : 1 orang guru pendamping (

 20 - 30 orang peserta : 1 orang guru pendamping

 31 - 40 orang peserta : 2 orang guru pendamping (

 41 - 50 orang peserta : 2 orang guru pendamping (

 >50 orang peserta : 3 orang guru pendamping (maks
 
 

  

w w w . m a n 2 m o d e l m e d a n . s c h . i d  ;  e m a i l : s c i e n c e x p o m 2 m 2 0 1 6 @ g m a i l . c o m

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MODEL MEDAN

SCIENCE EXPO 2016
PANITIA PELAKSANA

GAMBARAN UMUM ACARA  
Science Expo MAN 2 Model Medan 2016 akan diselenggarakan selama dua hari dengan konten 

Kompetisi IPA Terpadu Kelas VII, VIII dan IX Tingkat MTs/SMP sederajat.
Lomba Karya Ilmiah Remaja Tingkat MTs/SMP dan MA/SMA/SMK dan sederajat 
Lomba Video Sains Tingkat MTs/SMP dan MA/SMA/SMK dan sederajat. 
Pameran Hasil Karya Ilmiah Remaja (KIR) Siswa/i MAN 2 Model Medan.
Kunjungan Laboratorium IPA. 
Pameran Pendidikan Perguruan Tinggi. 
Pemeriksaan Darah dan Golongan Darah Gratis. 

dan Workshop Keguruan. 

Merupakan seminar dan workshop yang diadakan khusus untuk guru pendamping siswa/i peserta 
Science Expo MAN 2 Model Medan 2016. Seminar keguruan berupa pemaparan materi dan 

Membumikan Budaya Penelitian Ilmiah dan Literasi di Sekolah
seminar dan workshop ini, diharapkan guru – guru menjadi termotivasi untuk menjadi guru yang 

bagi sekolahnya. 

.000 / Peserta*) 
eliputi Fasilitas Peserta : 

Seminar Kit terdiri dari pulpen dan blanknote 

Pendaftaran guru tidak dikenai biaya*), apabila guru yang bersangkutan merupakan guru 
pendamping yang mendampingi peserta Science Expo 2016 dengan ketentuan

orang peserta : 1 orang guru pendamping (Discount 50%) 

orang guru pendamping (1 orang Free) 

orang guru pendamping (1 orang Free, 1 orang discount 50% 

orang guru pendamping (2 orang Free)   

orang guru pendamping (maksimal 3 orang Free)  
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2016 akan diselenggarakan selama dua hari dengan konten 

/SMP sederajat. 
MA/SMA/SMK dan sederajat  

 
Pameran Hasil Karya Ilmiah Remaja (KIR) Siswa/i MAN 2 Model Medan. 

Merupakan seminar dan workshop yang diadakan khusus untuk guru pendamping siswa/i peserta 
. Seminar keguruan berupa pemaparan materi dan 

Penelitian Ilmiah dan Literasi di Sekolah”. Melalui 
guru menjadi termotivasi untuk menjadi guru yang 

apabila guru yang bersangkutan merupakan guru 
dengan ketentuan:  

orang Free, 1 orang discount 50% )  
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Pendaftaran Kompetisi  
1. Peserta dan guru pendamping mendaftar 

sciencexpom2m2016@gmail.com
satu akun saja. Pendaftaran 
dengan 17 Desember 2016

2. Khusus pendaftar LOMBA KARYA ILMIAH 
lihat dibagian kompetisi lomba tersebut, karena sistem pendaftaran dan perlombaan sedikit 
berbeda dengan lomba lain. 

3. Formulir Pendaftaran Sekolah, Formulir Pendaftaran Peserta, Formulir Pembayaran dan 
Tanda Bukti Pembayaran yang di
2016 melalui (pilih salah satu): 

a. Email : sciencexpom2m2016@gmail.com
Subject : NAMASEKOLAH_SCEM
Nama File Attachment 
  

b. Jasa Ekspedisi / Via Pos
Panitia Science Expo 
Sekretariat Bidang MIPA
MAN 2 Model Medan 
Jalan Williem Iskandar No.7A
Sumatera Utara 

 

4. Pendaftaran Kompetisi IPA 
LKIR dan Video Sains (lihat petunjuk khusus

5. Registrasi ulang tanggal 20 Desember
Expo MAN 2 Model Medan 2016 
pendaftaran peserta, formulir pembayaran yang t
(disertai formulir pendaftaran penginapan, formulir pembayaran penginapan dan bukti 
pembayaran penginapan yang asli bagi yang akan menginap). 

6. Satu orang peserta hanya 
berbeda.  

7. Konfirmasi penggantian peserta lomba dan guru pendamping kepada pihak panitia 
paling lambat tanggal 15 Desember
telah ditetapkan maka penggantian peserta lomba dan guru pendamping tidak dap
dilakukan.  

8. Tidak ada pendaftaran kompetisi pada saat hari pelaksanaan. 

9. Biaya Pendaftaran : Rp. 
Biaya meliputi Fasilitas Peserta :
a. Goodiebag 
b. Snack 
c. Sertifikat 
d. Tanda Peserta 
e. Pin Science Expo 2016 
f. Kupon Doorprize 

 
10. Pembayaran* biaya pendaf

melebihi ketentuan dapat dilakukan melalui  
Rekening BRI Cabang Medan Putri Hijau
Nomor Rekening : 
Atas nama  :  
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PENDAFTARAN PESERTA 
 

Peserta dan guru pendamping mendaftar via email 
sciencexpom2m2016@gmail.com dengan catatan satu sekolah hanya mendaftar untuk 

Pendaftaran via online di buka dari tanggal 1 Nopember 2016 sampai 
2016.  

LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA (LKIR) dan VIDEO SAINS
lihat dibagian kompetisi lomba tersebut, karena sistem pendaftaran dan perlombaan sedikit 
berbeda dengan lomba lain.  

Formulir Pendaftaran Sekolah, Formulir Pendaftaran Peserta, Formulir Pembayaran dan 
Tanda Bukti Pembayaran yang dicetak, dikirimkan kepada panitia paling lambat 

melalui (pilih salah satu):  

sciencexpom2m2016@gmail.com  
Subject : NAMASEKOLAH_SCEM2016  

 (rar) : NAMASEKOLAH_SCEM2016 

/ Via Pos:  
Science Expo 2016  

Bidang MIPA  
 

Williem Iskandar No.7A, Medan 20233  

Kompetisi IPA ditutup 17 Desember 2016 pukul 21:00 WIB
lihat petunjuk khusus). 

20 Desember 2016 Pukul 07:00-08:00 WIB di 
Expo MAN 2 Model Medan 2016 dengan membawa formulir pendaftaran sekolah, formulir 
pendaftaran peserta, formulir pembayaran yang telah dicetak serta bukti pembayaran yang asli 
(disertai formulir pendaftaran penginapan, formulir pembayaran penginapan dan bukti 
pembayaran penginapan yang asli bagi yang akan menginap).  

hanya boleh mendaftar pada dua kategori kompetis

Konfirmasi penggantian peserta lomba dan guru pendamping kepada pihak panitia 
5 Desember 2016 jam 21.00 WIB. Jika melebihi dari batas yang 

telah ditetapkan maka penggantian peserta lomba dan guru pendamping tidak dap

Tidak ada pendaftaran kompetisi pada saat hari pelaksanaan.  

: Rp. 70.000 / Peserta 
Biaya meliputi Fasilitas Peserta : 

 

biaya pendaftaran kompetisi dan biaya tambahan guru pendamping 
melebihi ketentuan dapat dilakukan melalui  rekening: 

Rekening BRI Cabang Medan Putri Hijau 
:  0053-01-055983-50-7 
:  SUYATI, DRA. M.PKIM 
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via email melalui email: 
dengan catatan satu sekolah hanya mendaftar untuk 

Nopember 2016 sampai 

n VIDEO SAINS, silahkan 
lihat dibagian kompetisi lomba tersebut, karena sistem pendaftaran dan perlombaan sedikit 

Formulir Pendaftaran Sekolah, Formulir Pendaftaran Peserta, Formulir Pembayaran dan 
cetak, dikirimkan kepada panitia paling lambat 17 Desember 

21:00 WIB,  selain mata lomba 

:00 WIB di Sekretariat Science 
dengan membawa formulir pendaftaran sekolah, formulir 

elah dicetak serta bukti pembayaran yang asli 
(disertai formulir pendaftaran penginapan, formulir pembayaran penginapan dan bukti 

kategori kompetisi yang 

Konfirmasi penggantian peserta lomba dan guru pendamping kepada pihak panitia 
. Jika melebihi dari batas yang 

telah ditetapkan maka penggantian peserta lomba dan guru pendamping tidak dapat 

biaya tambahan guru pendamping jika 
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Cara Umum Pembayaran: 
a) Lakukan pendaftaran via email melalui email: 

b) Pendaftar akan mendapatkan nomor 
sebagai account sekolah

c) Contoh nomor :   Jika nomor 
yang harus ditransfer melalui rekening sebanyak: 
lima rupiah). 

 

d) Lakukan pembayaran dengan nomor tersebut 
e) PERHATIKAN : Nomer rekeni

BERBEDA. Pastikan Anda memasukan NOMOR REKENING dan NOMINAL yang 
SESUAI dengan rincian 
Lakukan pengecekan berulang ketika memasukan NOMOR REKENING dan J
uang yang di transfer. Namun, untuk pembayaran tersebut Anda tidak harus langsung 
membayar lunas. Anda dapat membayar sebagian terlebih dahulu, d
tanggal 17 Desember 2016 pukul 21.00 

f) Setelah melakukan pembayaran 
via WA atau LINE, dengan 

Bayar_KompetisiIPA_
Contoh : Bayar_KompetisiIPA_
Lampirkan bukti pembaya
dengan format pdf maksimal 500 kb.

 

g) Pembayaran dapat dilakukan secara 
Expo MAN 2 Model Medan 

 Pendaftar secara langsung datang ke sekretariat panitia un
sekolah, selanjutnya calon peserta 
Formulir Pendaftaran Peserta dan
sebelumnya telah didownload di web: 

 Pendaftaran secara Lang
tanggal 15 Desember 2016

 

PENDAFTARAN PENGINAPAN 
1. Panitia Science Expo 2016 juga menyediakan penginapan untuk peserta maupun guru 

pendamping.  

2. Pendaftaran penginapan dilakukan
sciencexpom2m2016@gmail.com

3. Formulir Pendaftaran Penginapan, Formulir Pembayaran dan Tanda Bukti Pembayaran 
Penginapan dikirimkan kepada panitia paling lambat 
melalui (pilih salah satu):  

a.  Email : sciencexpom2m2016@gmail.com
Subject : PENGINAPAN_NAMASEKOLAH _SCEM2016 
Nama File Attachment (rar) : PENGINAPAN_NAMASEKOLAH_ SCEM2016  

b. Jasa Ekspedisi/via Pos: 
Panitia Science Expo 2016 
Sekretariat Bidang MIPA 
MAN 2 Model Medan 
Jalan Williem Iskandar No.7A, Medan 20233 
Sumatera Utara 
 

4. Pembayaran* biaya penginapan 
melalui  rekening: 
Rekening BRI Cabang Me
Nomor Rekening :  0053-01

 Atas nama  :  DARUSSALIM, S.Ag
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Cara Umum Pembayaran:  
endaftaran via email melalui email: sciencexpom2m2016@gmail.com

Pendaftar akan mendapatkan nomor account Pendaftaran untuk melakukan pembayaran
sekolah.  

Jika nomor account sekolah: 05,  peserta yang mendaftar 
yang harus ditransfer melalui rekening sebanyak: Rp. 300.005,- (Terbilang:

Lakukan pembayaran dengan nomor tersebut Melalui ATM BRI maupun Bank Lain
PERHATIKAN : Nomer rekening untuk pendaftaran KOMPETISI dan PENGINAPAN 

. Pastikan Anda memasukan NOMOR REKENING dan NOMINAL yang 
SESUAI dengan rincian dan ketentuan yang tertera pada website
Lakukan pengecekan berulang ketika memasukan NOMOR REKENING dan J
uang yang di transfer. Namun, untuk pembayaran tersebut Anda tidak harus langsung 
membayar lunas. Anda dapat membayar sebagian terlebih dahulu, d

2016 pukul 21.00 WIB. 

Setelah melakukan pembayaran lakukan konfirmasi ke SUYATI (085296744773) 
dengan Text Format: 

KompetisiIPA_Namasekolah_Jumlahpeserta_Jumlahdibayar_SCEM2016. 
KompetisiIPA_MTsN2Medan_4_300005_SCEM2016

Lampirkan bukti pembayaran dengan cara mengirimkan Scan/Foto
dengan format pdf maksimal 500 kb. 

Pembayaran dapat dilakukan secara LANGSUNG ke sekretariat panitia pelaksana Science 
MAN 2 Model Medan 2016 dengan ketentuan:  

Pendaftar secara langsung datang ke sekretariat panitia untuk memperoleh 
sekolah, selanjutnya calon peserta menyerahkan Formulir Pendaftaran Sekola
Formulir Pendaftaran Peserta dan Formulir Pembayaran yang 

telah didownload di web: man2modelmedan.sch.id 

Pendaftaran secara Langsung dibuka dari tanggal 1 Nopember 2016
Desember 2016  pukul 08.00 – 17.00 WIB. 

PENDAFTARAN PENGINAPAN  
Panitia Science Expo 2016 juga menyediakan penginapan untuk peserta maupun guru 

Pendaftaran penginapan dilakukan secara online melalui email: 
sciencexpom2m2016@gmail.com 

Formulir Pendaftaran Penginapan, Formulir Pembayaran dan Tanda Bukti Pembayaran 
Penginapan dikirimkan kepada panitia paling lambat 13 Desember 2016 

sciencexpom2m2016@gmail.com 
Subject : PENGINAPAN_NAMASEKOLAH _SCEM2016  
Nama File Attachment (rar) : PENGINAPAN_NAMASEKOLAH_ SCEM2016

:  
Panitia Science Expo 2016  
Sekretariat Bidang MIPA  

 
Jalan Williem Iskandar No.7A, Medan 20233  

biaya penginapan untuk peserta dan guru pendamping 

Rekening BRI Cabang Medan Putri Hijau 
01-055982-50-1  

DARUSSALIM, S.Ag 
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sciencexpom2m2016@gmail.com 

untuk melakukan pembayaran 

,  peserta yang mendaftar 4 orang, maka 
(Terbilang: tiga ratus ribu 

Melalui ATM BRI maupun Bank Lain* 
KOMPETISI dan PENGINAPAN 

. Pastikan Anda memasukan NOMOR REKENING dan NOMINAL yang 
yang tertera pada website dan buku panduan. 

Lakukan pengecekan berulang ketika memasukan NOMOR REKENING dan JUMLAH 
uang yang di transfer. Namun, untuk pembayaran tersebut Anda tidak harus langsung 
membayar lunas. Anda dapat membayar sebagian terlebih dahulu, dengan batas pelunasan 

SUYATI (085296744773) call/text, 

ibayar_SCEM2016.  
MTsN2Medan_4_300005_SCEM2016  

kan Scan/Foto Bukti Pembayaran 

ke sekretariat panitia pelaksana Science 

tuk memperoleh account 
Formulir Pendaftaran Sekolah, 

yang TELAH DIISI yang 
 

1 Nopember 2016 sampai dengan 

Panitia Science Expo 2016 juga menyediakan penginapan untuk peserta maupun guru 

secara online melalui email: 

Formulir Pendaftaran Penginapan, Formulir Pembayaran dan Tanda Bukti Pembayaran 
2016 pukul 21.00 WIB 

Nama File Attachment (rar) : PENGINAPAN_NAMASEKOLAH_ SCEM2016 

guru pendamping dapat dilakukan 
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5. Pendaftaram penginapan ditutup tanggal 

6. Selanjutnya melakukan  konfirmasi beserta foto atau hasil 

Text format: Bayar_Penginapan_Namasekolah__Jumlahyangdibayar_SCEM2016. 
Contoh : Bayar_Penginapan_MTsNKisaran_30
Lampirkan bukti pembayaran dengan cara mengirimkan SCAN Bukti Pembayaran dengan 
format pdf maksimal 500 kb

7. Penginapan KHUSUS untu
sebanyak 60 orang*).   

8. Biaya dan Fasilitas Penginapan

Biaya penginapan sebesar Rp. 27
pendamping). Biaya penginapan meliputi: 
  Spring bed - Kamar mandi dalam 

  Lemari - Seprai, Bantal, Gorden 

 Transportasi - Makan pagi
9. Biaya penginapan berlaku untuk 

10. Pembagian kamar diatur oleh PANITIA

11. Harap diperhatikan jumlah orang yang akan menginap pada saat pendaftaran

12.  Konfirmasi pendaftaran penginapan 

13.  Bagi peserta Kompetisi IPA
dimana Lokasi Penginapan
 

Catatan:  
 Tidak melayani pengembalian biaya pendaftaran maupun biaya penginapan di hari H bagi 

peserta yang batal ikut kompetisi maupun yang menginap (berlaku bagi peserta dan guru 
pendamping).  

 Biaya pendaftaran penginapan dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebelumnya

 Tidak menerima pemesanan penginapan setelah penutupan pendaftaran penginapan (
Desember 2016 pukul 21.00 WIB

 Peraturan tambahan atau perubahan yang lain akan diinformasikan di 
 
PENUTUP  
Demikian panduan pelaksanaan kegiatan Science Expo MAN 2 Model Medan 2016 kami sampaikan. 
Kami mengundang siswa MTs/SMP (dan sederajat) seluruh Sumatera Utara beserta guru 
pendamping untuk berpartisipasi dalam kegiatan akbar ini. Selamat berprestasi da
negeri. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Science Expo MAN 2 Model Medan 2016 dapat 
menghubungi:  

Panitia 

 

Email

 
Contact Person: 
Ketua  : Darussalim, S.Ag, S.Pd, M.Si
Sekretaris  : Pandapotan Hrp, S.Pd, M.Pd, M.Pfis
  
Bendahara  : Suyati, S.Pd, M.P
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Pendaftaram penginapan ditutup tanggal 13 Desember 2016 pukul 21.00 WIB

konfirmasi beserta foto atau hasil scan /foto Tanda Bukti Pembayaran. 

Bayar_Penginapan_Namasekolah__Jumlahyangdibayar_SCEM2016. 
Bayar_Penginapan_MTsNKisaran_300005_SCEM2016  

Lampirkan bukti pembayaran dengan cara mengirimkan SCAN Bukti Pembayaran dengan 
format pdf maksimal 500 kb 

untuk peserta LKIR dan Video Sains, dengan 

Penginapan:  

Rp. 270.000,- per orang (berlaku untuk peserta kompetisi dan guru 
pendamping). Biaya penginapan meliputi:  

Kamar mandi dalam – AC - Wifi 

Seprai, Bantal, Gorden  

Makan pagi, siang dan malam  
Biaya penginapan berlaku untuk 3 hari 2 malam terhitung tanggal 19 s.d 21 Desember 2016

Pembagian kamar diatur oleh PANITIA. 

umlah orang yang akan menginap pada saat pendaftaran

pendaftaran penginapan ke Pandapotan Hrp (085360048818

Kompetisi IPA dapat  memesan penginapan kepada panitia Science Expo 2016, 
Lokasi Penginapan berbeda dengan penginapan peserta LKIR dan Video Sains.

Tidak melayani pengembalian biaya pendaftaran maupun biaya penginapan di hari H bagi 
peserta yang batal ikut kompetisi maupun yang menginap (berlaku bagi peserta dan guru 

penginapan dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebelumnya

pemesanan penginapan setelah penutupan pendaftaran penginapan (
21.00 WIB)  

Peraturan tambahan atau perubahan yang lain akan diinformasikan di 

Demikian panduan pelaksanaan kegiatan Science Expo MAN 2 Model Medan 2016 kami sampaikan. 
Kami mengundang siswa MTs/SMP (dan sederajat) seluruh Sumatera Utara beserta guru 
pendamping untuk berpartisipasi dalam kegiatan akbar ini. Selamat berprestasi da
negeri. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Science Expo MAN 2 Model Medan 2016 dapat 

 
Panitia Science Expo 2016 “Magical Science” 

Sekretariat Bidang MIPA 
MAN 2 Model Medan 

Jalan Williem Iskandar No.7A 
Medan-Sumatera Utara, 20233 

Website: man2modelmedan.sch.id 
Email: sciencexpom2m2016@gmail.com 

Facebook : Science_ExpoM2M2016 

Darussalim, S.Ag, S.Pd, M.Si   WA /LINE:  +6282167629392 
n Hrp, S.Pd, M.Pd, M.Pfis WA : +6285360048818  

   LINE:  +6282371767178
Suyati, S.Pd, M.Pkim   WA/LINE: +6285296744773

 

s c i e n c e x p o m 2 m 2 0 1 6 @ g m a i l . c o m  Halaman 6 

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MODEL MEDAN

SCIENCE EXPO 2016 

21.00 WIB. 

Tanda Bukti Pembayaran.  

Bayar_Penginapan_Namasekolah__Jumlahyangdibayar_SCEM2016.  

Lampirkan bukti pembayaran dengan cara mengirimkan SCAN Bukti Pembayaran dengan 

dengan KUOTA penginapan 

per orang (berlaku untuk peserta kompetisi dan guru 

19 s.d 21 Desember 2016. 

umlah orang yang akan menginap pada saat pendaftaran online 

(085360048818).  

dapat  memesan penginapan kepada panitia Science Expo 2016, 
LKIR dan Video Sains. 

Tidak melayani pengembalian biaya pendaftaran maupun biaya penginapan di hari H bagi 
peserta yang batal ikut kompetisi maupun yang menginap (berlaku bagi peserta dan guru 

penginapan dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebelumnya.  

pemesanan penginapan setelah penutupan pendaftaran penginapan (13 

Peraturan tambahan atau perubahan yang lain akan diinformasikan di website.  

Demikian panduan pelaksanaan kegiatan Science Expo MAN 2 Model Medan 2016 kami sampaikan. 
Kami mengundang siswa MTs/SMP (dan sederajat) seluruh Sumatera Utara beserta guru 
pendamping untuk berpartisipasi dalam kegiatan akbar ini. Selamat berprestasi dan memajukan 
negeri. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Science Expo MAN 2 Model Medan 2016 dapat 

82167629392  
 

+6282371767178 
85296744773 
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1. Peserta merupakan siswa/i MTs/SMP 
dibuktikannya fotokopi Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang 
bersangkutan.  

2. Peserta Video Sains dan LKIR
yang masih AKTIF dengan dibuktikannya 
Kepala Sekolah yang bersangkutan. 

3. Setiap peserta WAJIB melakukan pendaftaran dan melakukan registrasi ulang pada 
Desember 2016. Tidak ada pendaftaran kompetisi saat hari pelaksanaan. 

4. Peserta BOLEH mengikuti lebih dar
perlombaan).  

5. Peserta WAJIB HADIR 
keterlambatan, peserta masih dapat mengikuti kompetisi selama waktu berlangsungnya 
perlombaan namun TANPA 

6. Mata lomba dengan sistem mengerjakan soal, berkas soal 
oleh peserta.  

7. Peserta yang tidak dapat hadir karena sakit atau karena alasan yang jelas, sebelum acara 
Science Expo MAN 2 Model Medan 2016
lambat dua hari sebelum pelaksanaan kompetisi. Jika melakukan konfirmasi, 
DIPERBOLEHKAN adanya pergantian peserta yang berhalangan untuk mengikuti lomba. 
Jika tidak melakukan konfirmasi, peserta akan 
perorangan.  

8. Guru Pendamping WAJIB 
Model Medan 2016.  

9. Peserta berpakaian Seragam Sekolah Asal (Batik
SOPAN sesuai dengan peraturan sekolah masing

10. Peserta HARUS berperilaku Sopan dan Santun sesuai dengan Norma dan Etika yang berlaku 
di masyarakat.  

11. Setiap peserta kompetisi WAJIB 

12. Peserta yang memenangkan perlombaan akan menerima hadiah, yaitu: 

 Piala Bergilir Gubernur Sumatera Utara 

 Juara 1 Lomba KIR

 Piala Bergilir Walikota Medan 

 Juara 1 Lomba KIR

 Piala Bergilir Kepala Kanwil Kemenagsu 

 Juara Umum Kompetisi 

 Piala Bergilir Kepala MAN 2 

 Juara 1 Lomba Video Sains

 Trophy dan Medali Penghargaan bagi Juara 1, 2, dan 3 

 Juara 1, 2, dan 3 semua mata lomba di
Penerimaan siswa MAN 2 Model M

 Tabungan Pendidikan bagi Juara 1, 2, dan 3 

 Sertifikat  

13.  Jam kerja untuk pelayanan informasi via telepon adalah jam 08.00 s.d 22.00 WIB.

14. Jika ada perubahan dalam setiap kompetisi akan diberitahuk
man2modelmedan.sch.id
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PERATURAN UMUM SCIENCE EXPO MAN 2 MODEL MEDAN 2016
 

Peserta merupakan siswa/i MTs/SMP dan MA/SMA/SMK (sederajat) yang m
dibuktikannya fotokopi Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang 

Video Sains dan LKIR untuk kategori siswa MTs/SMP dan MA/SMA/SMK (sederajat) 
dengan dibuktikannya fotokopi Kartu Pelajar atau 

Kepala Sekolah yang bersangkutan.  

melakukan pendaftaran dan melakukan registrasi ulang pada 
. Tidak ada pendaftaran kompetisi saat hari pelaksanaan. 

Peserta BOLEH mengikuti lebih dari satu mata perlombaan

WAJIB HADIR tepat waktu untuk setiap kegiatan kompetisi. Jika terjadi 
keterlambatan, peserta masih dapat mengikuti kompetisi selama waktu berlangsungnya 

TANPA adanya penambahan waktu.  

Mata lomba dengan sistem mengerjakan soal, berkas soal DIPERKENANKAN 

Peserta yang tidak dapat hadir karena sakit atau karena alasan yang jelas, sebelum acara 
Science Expo MAN 2 Model Medan 2016 dilaksanakan WAJIB melaku

sebelum pelaksanaan kompetisi. Jika melakukan konfirmasi, 
adanya pergantian peserta yang berhalangan untuk mengikuti lomba. 

Jika tidak melakukan konfirmasi, peserta akan DIDISKUALIFIKASI 

WAJIB mengikuti Kegiatan Workshop Keguruan 

Peserta berpakaian Seragam Sekolah Asal (Batik, Putih+Biru atau Putih+Abu
sesuai dengan peraturan sekolah masing-masing.  

berperilaku Sopan dan Santun sesuai dengan Norma dan Etika yang berlaku 

WAJIB membawa Pensil 2B, Pulpen, dan Papan Alas Ujian. 

Peserta yang memenangkan perlombaan akan menerima hadiah, yaitu:  

Gubernur Sumatera Utara bagi:  

Juara 1 Lomba KIR Tingkat MA/SMA/SMK.  

Walikota Medan bagi:  

Juara 1 Lomba KIR Tingkat MTs/SMP. 

Kepala Kanwil Kemenagsu bagi:  

Umum Kompetisi IPA Terpadu 

Piala Bergilir Kepala MAN 2 Model  Medan bagi:  

Juara 1 Lomba Video Sains Tingkat MTs/SMP dan  

Medali Penghargaan bagi Juara 1, 2, dan 3 Lomba dan Kompetisi IPA

Juara 1, 2, dan 3 semua mata lomba diberi Point Tambahan sebesar 10 
siswa MAN 2 Model Medan pada Tahun Pelajaran 2017/2018

Tabungan Pendidikan bagi Juara 1, 2, dan 3 semua mata lomba 

Jam kerja untuk pelayanan informasi via telepon adalah jam 08.00 s.d 22.00 WIB.

14. Jika ada perubahan dalam setiap kompetisi akan diberitahukan lebih lanju
man2modelmedan.sch.id atau facebook: Science_ExpoM2M2016 
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yang masih AKTIF dengan 
dibuktikannya fotokopi Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang 

MTs/SMP dan MA/SMA/SMK (sederajat) 
elajar atau Surat Keterangan dari 

melakukan pendaftaran dan melakukan registrasi ulang pada  20 
. Tidak ada pendaftaran kompetisi saat hari pelaksanaan.  

i satu mata perlombaan (maksimal 2 mata 

tepat waktu untuk setiap kegiatan kompetisi. Jika terjadi 
keterlambatan, peserta masih dapat mengikuti kompetisi selama waktu berlangsungnya 

DIPERKENANKAN dibawa pulang 

Peserta yang tidak dapat hadir karena sakit atau karena alasan yang jelas, sebelum acara 
melakukan konfirmasi paling 

sebelum pelaksanaan kompetisi. Jika melakukan konfirmasi, 
adanya pergantian peserta yang berhalangan untuk mengikuti lomba. 

DIDISKUALIFIKASI untuk bidang lomba 

Kegiatan Workshop Keguruan Science Expo MAN 2 

atau Putih+Abu-abu), RAPI dan 

berperilaku Sopan dan Santun sesuai dengan Norma dan Etika yang berlaku 

membawa Pensil 2B, Pulpen, dan Papan Alas Ujian.  

 

dan Kompetisi IPA 

sebesar 10 dalam seleksi 
Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Jam kerja untuk pelayanan informasi via telepon adalah jam 08.00 s.d 22.00 WIB. 

an lebih lanjut melalui website: 
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DESKRIPSI 
Kompetisi IPA Terpadu 
yang diikuti s
Indonesia. Peserta kompetisi IPA terpadu 
yaitu Babak Penyisihan
2, 3 serta harapan 1, 2 dan 3

pada tanggal 20 s.d 21 Desember 2016. Keterlambatan kehadiran peserta saat 
dikenakan sanksi oleh panitia. 

 
ATURAN PESERTA  
1. Peserta merupakan siswa/i MTs/SMP sederajat 

seluruh Indonesia dengan dibuktikannya fotokopi Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari 
Kepala Sekolah yang bersangkutan. 

2. Peserta WAJIB membawa Kartu Peserta Kompetisi.

3. Kompetisi IPA Terpadu dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

a. Kompetisi IPA Terpadu Kelas VII

b. Kompetisi IPA Terpadu Kelas VIII

c. Kompetisi IPA Terpadu Kelas IX

4. Peserta utusan sekolah Tidak Terbatas

5. Peserta WAJIB mematuhi peraturan yang telah ditetapkan panitia sesuai dengan peraturan 
pada peraturan umum.  

6. Peserta berpakaian Seragam Sekolah Asal (Batik atau Putih+Biru), 
dengan peraturan sekolah masing

7. Setiap peserta kompetisi WAJIB 

8. Hasil dari babak final akan menentukan tim yang akan menjadi j

 
BABAK PENYISIHAN  
1. Bentuk soal adalah pilihan berganda dengan sistem penilaian 

KOSONG = 0,  

2. Soal berjumlah 100 Soal dengan Waktu pe

3. Peserta yang datang terlambat 

4. Materi soal Kompetisi IPA Terpadu terdiri dari materi pelajaran 
dan Biologi sesuai dengan kelompok masing

 

BABAK FINAL 
1. Bentuk soal adalah pilihan berganda dengan sistem penilaian 

KOSONG = 0,  

2. Soal berjumlah 50 Soal dengan Waktu pengerjaan soal selama 

3. Peserta yang datang terlambat 

4. Materi soal Kompetisi IPA Terpadu terdiri dari materi pelajaran Matematika, Fisika, Kimia dan 
Biologi sesuai dengan kelompok masing

 
Informasi lebih lanjut hubungi : 
 

Muhammad Nur Eddy, S.Ag, M.Si
Arief Aulia Rahman, M.Pd 
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KOMPETISI IPA TERPADU 
SCIENCE EXPO MAN 2 MODEL MEDAN 2016 

 
 

Kompetisi IPA Terpadu Science Expo 2016 adalah lomba dengan sistem kompetisi 
yang diikuti siswa/i MTs/SMP sederajat dari kelas VII, VIII dan IX seluruh 
Indonesia. Peserta kompetisi IPA terpadu akan diseleksi 

Babak Penyisihan dan Babak Final. Selanjutnya akan ditentukan Juara 
serta harapan 1, 2 dan 3. Kegiatan LKIR dilaksanakan selama 

Desember 2016. Keterlambatan kehadiran peserta saat 
oleh panitia.  

Peserta merupakan siswa/i MTs/SMP sederajat kelas VII, VIII dan IX yang masih
seluruh Indonesia dengan dibuktikannya fotokopi Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari 
Kepala Sekolah yang bersangkutan.  

membawa Kartu Peserta Kompetisi. 

Kompetisi IPA Terpadu dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: 

etisi IPA Terpadu Kelas VII 

Kompetisi IPA Terpadu Kelas VIII 

Kompetisi IPA Terpadu Kelas IX 

Tidak Terbatas.  

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan panitia sesuai dengan peraturan 

ian Seragam Sekolah Asal (Batik atau Putih+Biru), RAPI 
dengan peraturan sekolah masing-masing.  

WAJIB membawa Pensil 2B, Pulpen, dan Papan Alas Ujian

Hasil dari babak final akan menentukan tim yang akan menjadi juara 1, 2 dan 3. 

Bentuk soal adalah pilihan berganda dengan sistem penilaian BENAR = +4

dengan Waktu pengerjaan soal selama 120 menit

Peserta yang datang terlambat TIDAK diberikan perpanjangan waktu. 

Materi soal Kompetisi IPA Terpadu terdiri dari materi pelajaran Matematika, Fisika, Kimia 
sesuai dengan kelompok masing-masing. 

Bentuk soal adalah pilihan berganda dengan sistem penilaian BENAR = +4

dengan Waktu pengerjaan soal selama 60 menit.

Peserta yang datang terlambat TIDAK diberikan perpanjangan waktu. 

Materi soal Kompetisi IPA Terpadu terdiri dari materi pelajaran Matematika, Fisika, Kimia dan 
suai dengan kelompok masing-masing 

h lanjut hubungi :  

M.Si  WA/LINE:  +62813 6234 3793  
  WA/LINE:  +62823 6478 3000   
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adalah lomba dengan sistem kompetisi 
iswa/i MTs/SMP sederajat dari kelas VII, VIII dan IX seluruh 

akan diseleksi dengan 2 (dua) babak 
. Selanjutnya akan ditentukan Juara 1, 

KIR dilaksanakan selama dua hari, yaitu 
Desember 2016. Keterlambatan kehadiran peserta saat kompetisi akan 

yang masih AKTIF dari 
seluruh Indonesia dengan dibuktikannya fotokopi Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari 

 

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan panitia sesuai dengan peraturan 

RAPI dan SOPAN sesuai 

membawa Pensil 2B, Pulpen, dan Papan Alas Ujian.  

uara 1, 2 dan 3.  

BENAR = +4, SALAH = -1, dan 

120 menit. 

Matematika, Fisika, Kimia 

BENAR = +4, SALAH = -1, dan 

. 

Materi soal Kompetisi IPA Terpadu terdiri dari materi pelajaran Matematika, Fisika, Kimia dan 
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DESKRIPSI 
Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) adalah lomba dengan sistem kompetisi seleksi 
karya ilmiah, dibuat oleh tim yang terdiri atas 
masuk akan diseleksi dan hanya sebanyak 
yaitu presentasi karya ilmiah dan poster saat pelaksanaan Science Expo 2016. 
Kegiatan LKIR dilaksanakan selama satu hari, yaitu pada tanggal 20 Desember 

2016. Peserta mempresentasikan karyanya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 
Keterlambatan kehadiran pesert

 
TEMA 
Tema dari lomba KIR adalah “
dengan subtema: 
1) Teknologi sederhana, aplikasi pemikiran ide yang dituangkan dalam bentuk alat dan 

bermanfaat bagi kepentingan hidup orang banyak. 
2) Pemanfaatan sumber daya alam, 

memiliki nilai inovasi.  
3) Bioenergi dan lingkungan

biofarming dan pengelolaan

 
KETENTUAN PESERTA 
1. Peserta merupakan siswa/i MTs/SMP dan MA/SMA/SMK (sederajat) 

seluruh Indonesia dengan dibuktikannya fotokopi Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari 
Kepala Sekolah yang bersangkutan. 

2. Peserta WAJIB menggunakan nama asli sesuai dengan  Kartu Pelajar.

3. Peserta merupakan tim yang terdiri dari maksimal 3 orang/tim, anggota tim berasal dari 
sekolah yang sama dan setiap tim memiliki satu guru pe

4. Satu siswa hanya diperkenankan menjadi ketua kelompok untuk 
tersebut diperkenankan untuk menjadi anggota pada karya lainnya jika mengirimkan karya 
lebih dari satu.  

5. Seorang guru pembimbing diperkenankan membimbing lebih dari satu kelompok penyusun 
karya ilmiah.  

6. Karya ilmiah disampul W
sumber daya alam), dan Warna

7. Karya ilmiah diserahkan dalam bentuk 

8. Bagian akhir karya disertai halaman 
nama, tempat tanggal lahir, kelas (untuk siswa), 
pernah diraih (jika ada), dan menyertakan 
pada saat pengiriman.  

9. Peserta yang lolos seleksi membuat 
pada saat registrasi.   

10. Pengumpulan file presentasi bersamaan dengan pengumpulan poster saat registrasi 
KIR pada tanggal 19 Desember 

11. Peserta Lomba KIR WAJIB

12. Jika tidak memenuhi ketentuan yang dicetak tebal, maka peserta dinyatakan 
administratif.  
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LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA  
SCIENCE EXPO MAN 2 MODEL MEDAN 2016 

 
 

Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) adalah lomba dengan sistem kompetisi seleksi 
karya ilmiah, dibuat oleh tim yang terdiri atas 3 orang siswa. Karya ilmiah yang 
masuk akan diseleksi dan hanya sebanyak 10 tim yang akan maju ke babak final, 

ntasi karya ilmiah dan poster saat pelaksanaan Science Expo 2016. 
Kegiatan LKIR dilaksanakan selama satu hari, yaitu pada tanggal 20 Desember 

eserta mempresentasikan karyanya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 
Keterlambatan kehadiran peserta saat presentasi akan dikenakan sanksi oleh panitia. 

Tema dari lomba KIR adalah “Inovasi Remaja untuk Lingkungan Indonesia yang Lestari

, aplikasi pemikiran ide yang dituangkan dalam bentuk alat dan 
gi kepentingan hidup orang banyak.  

Pemanfaatan sumber daya alam, berupa pemberdayaan manfaat hasil alam menjadi produk 

ingkungan (potensi bahan alam sebagai bahan baku teknologi bioenergi, 
biofarming dan pengelolaan limbah. 

Peserta merupakan siswa/i MTs/SMP dan MA/SMA/SMK (sederajat) yang masih 
dengan dibuktikannya fotokopi Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari 

Kepala Sekolah yang bersangkutan.  

akan nama asli sesuai dengan  Kartu Pelajar. 

Peserta merupakan tim yang terdiri dari maksimal 3 orang/tim, anggota tim berasal dari 
sekolah yang sama dan setiap tim memiliki satu guru pembimbing. 

Satu siswa hanya diperkenankan menjadi ketua kelompok untuk satu karya, tetapi siswa 
tersebut diperkenankan untuk menjadi anggota pada karya lainnya jika mengirimkan karya 

Seorang guru pembimbing diperkenankan membimbing lebih dari satu kelompok penyusun 

Warna Biru (teknologi sederhana), Warna
arna Kuning (bioenergi dan lingkungan). 

Karya ilmiah diserahkan dalam bentuk hardcopy sebanyak tiga rangkap

Bagian akhir karya disertai halaman biodata penulis dan guru pembimbi
nama, tempat tanggal lahir, kelas (untuk siswa), alamat dan telepon sekolah
pernah diraih (jika ada), dan menyertakan pas foto ukuran 3×4 (masing

Peserta yang lolos seleksi membuat poster ukuran A3 wajib berbahasa Inggris 

Pengumpulan file presentasi bersamaan dengan pengumpulan poster saat registrasi 
Desember 2016.  

WAJIB menginap di Penginapan yang telah disediakan oleh PANITIA.

Jika tidak memenuhi ketentuan yang dicetak tebal, maka peserta dinyatakan 
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Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) adalah lomba dengan sistem kompetisi seleksi 
siswa. Karya ilmiah yang 

yang akan maju ke babak final, 
ntasi karya ilmiah dan poster saat pelaksanaan Science Expo 2016. 

Kegiatan LKIR dilaksanakan selama satu hari, yaitu pada tanggal 20 Desember 
eserta mempresentasikan karyanya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

oleh panitia.  

Inovasi Remaja untuk Lingkungan Indonesia yang Lestari” 

, aplikasi pemikiran ide yang dituangkan dalam bentuk alat dan 

berupa pemberdayaan manfaat hasil alam menjadi produk 

(potensi bahan alam sebagai bahan baku teknologi bioenergi, 

yang masih AKTIF dari 
dengan dibuktikannya fotokopi Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari 

Peserta merupakan tim yang terdiri dari maksimal 3 orang/tim, anggota tim berasal dari 

satu karya, tetapi siswa 
tersebut diperkenankan untuk menjadi anggota pada karya lainnya jika mengirimkan karya 

Seorang guru pembimbing diperkenankan membimbing lebih dari satu kelompok penyusun 

arna Hijau (pemanfaatan 

sebanyak tiga rangkap.  

dan guru pembimbing mencakup 
alamat dan telepon sekolah, prestasi yang 

(masing-masing 3 lembar) 

kuran A3 wajib berbahasa Inggris yang dibawa 

Pengumpulan file presentasi bersamaan dengan pengumpulan poster saat registrasi Lomba 

kan oleh PANITIA. 

Jika tidak memenuhi ketentuan yang dicetak tebal, maka peserta dinyatakan tidak lolos tahap 
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ISI KARYA 

Karya ilmiah yang dikirimkan merupakan karya yang 
original serta dilampirkan surat

 

KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Semua peserta LKIR 2016 
semua persyaratan administrasi 
dengan mengirimkan formulir pendaftaran yang terdapat pada lampiran petunjuk Science Expo 
2016 yang dapat diunduh di web resmi MAN 2 Model Medan. 

2. Peserta LKIR adalah siswa MTs/SMP dan MA/SMA/SMK Sederajat se
kartu tanda pelajar/surat keteranga
telah mengisi formulir pendaftaran.

3. Jumlah peserta LKIR per tim 

4. Setiap tim berhak mengirimkan lebih dari satu karya tulis dengan ketentuan ketua kelom
tidak boleh sama.  

5. Peserta wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. 

6. Pendaftaran  calon peserta 
Selasa, 01 Nopember 2016 
pengumpulan secara langsung ditutup pukul 

7. Calon peserta wajib membayar
Rekening BRI Cabang Medan Putri Hijau
Nomor Rekening :  0053
Atas nama  :  
 

8. Setelah melakukan pembayaran, peserta diharapkan melakukan konfirmasi 
(085296744773) call/text, via WA atau LINE

Text format: Bayar_LKIR_Judul Karya Tulis_Nama Ketua_Nama Sekol
pembayaran.  
Lampirkan bukti pembayaran dengan cara mengirimkan 
format pdf maksimal 500 kb.

9. Karya tulis dikirim sebanyak 3 (tiga) eksemplar (1 naskah asli dan 2 copy eksemplar), 
menyertakan formulir pendaftaran, a
pelajar/surat keterangan yang disahkan oleh kepala sekolah.

10. Mengirim file yang berisi: 

a) Naskah karya tulis dalam format .pdf dengan nama 
_KATEGORI _NAMA KETUA KELOMPOK

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

FOTO_ NAMA LENGKAP
11. Secara keseluruhan ketiga 

TULIS_KATEGORI_NAMA KETUA KELOMPOK
ke alamat sciencexpom2m2016@gmail.com

12. Setelah mengirim file via email, peserta diharapkan mengirimkan 
waktu 1x24 jam ke Nomor  
SCEM_JUDUL KARYA TULIS
SEKOLAH_NAMA KOTA ASAL

13. Jika ditemukan dokumen tambahan 
lengkap, panitia akan memberi kelonggaran peserta untuk melakukan revisi atau perbaikan 
dalam waktu 1x24 jam setelah diberitahukan. 
dokumen tambahan dan tidak berlaku u

 
 

w w w . m a n 2 m o d e l m e d a n . s c h . i d  ;  e m a i l : s c i e n c e x p o m 2 m 2 0 1 6 @ g m a i l . c o m

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MODEL MEDAN

SCIENCE EXPO 2016
PANITIA PELAKSANA

yang dikirimkan merupakan karya yang BELUM PERNAH 
original serta dilampirkan surat pernyataan ketua kelompok di dalam karya (

KETENTUAN PENDAFTARAN   

Semua peserta LKIR 2016 diwajibkan untuk melakukan pendaftaran awal dan melengkapi 
semua persyaratan administrasi TANPA DIKENAKAN BIAYA. Pendaftaran dilakukan 

ngirimkan formulir pendaftaran yang terdapat pada lampiran petunjuk Science Expo 
2016 yang dapat diunduh di web resmi MAN 2 Model Medan.  

Peserta LKIR adalah siswa MTs/SMP dan MA/SMA/SMK Sederajat se-
kartu tanda pelajar/surat keterangan yang disahkan oleh kepala sekolah masing
telah mengisi formulir pendaftaran. 

Jumlah peserta LKIR per tim minimal 2 dan maksimal 3 siswa untuk 1 karya tulis.

Setiap tim berhak mengirimkan lebih dari satu karya tulis dengan ketentuan ketua kelom

Peserta wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara.  

calon peserta LKIR Science Expo 2016 dan pengumpulan karya tulis dibuka mulai 
2016 – Sabtu, 3 Desember 2016 (CAP POS). Pendaftaran dan 

pengumpulan secara langsung ditutup pukul 18.00 WIB. 

Calon peserta wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 150.000 melalui  rekening:
Rekening BRI Cabang Medan Putri Hijau 

:  0053-01-055983-50-7 
:  SUYATI, DRA. M.PKIM 

melakukan pembayaran, peserta diharapkan melakukan konfirmasi 
call/text, via WA atau LINE.  

Bayar_LKIR_Judul Karya Tulis_Nama Ketua_Nama Sekol

Lampirkan bukti pembayaran dengan cara mengirimkan scan/foto Bukti Pembayaran dengan 
format pdf maksimal 500 kb. 

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. 

Naskah karya tulis dalam format .pdf dengan nama file SCEM_JUDUL KARYA TULIS 
NAMA KETUA KELOMPOK_NAMA SEKOLAH_NAMA KOTA ASAL 

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

NAMA LENGKAP_ ASAL SEKOLAH  
Secara keseluruhan ketiga file disatukan dalam file .rar dengan nama SC

NAMA KETUA KELOMPOK_NAMA SEKOLAH 
sciencexpom2m2016@gmail.com 

via email, peserta diharapkan mengirimkan SMS 
 HP: +6285360048818 (Pandapotan Harahap) dengan format: 

JUDUL KARYA TULIS_KATEGORI_NAMA KETUA KELOMPOK
NAMA KOTA ASAL_ ALAMAT EMAIL  

dokumen tambahan yang telah dikirim, akan tetapi kurang jelas atau kurang 
akan memberi kelonggaran peserta untuk melakukan revisi atau perbaikan 

dalam waktu 1x24 jam setelah diberitahukan. Revisi atau perbaikan 
dokumen tambahan dan tidak berlaku untuk isi Karya Tulis.  
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BELUM PERNAH dipublikasikan dan 
(contoh terlampir).  

untuk melakukan pendaftaran awal dan melengkapi 
. Pendaftaran dilakukan 

ngirimkan formulir pendaftaran yang terdapat pada lampiran petunjuk Science Expo 

-Indonesia, mempunyai 
n yang disahkan oleh kepala sekolah masing-masing dan 

siswa untuk 1 karya tulis. 

Setiap tim berhak mengirimkan lebih dari satu karya tulis dengan ketentuan ketua kelompok 

Peserta wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

dan pengumpulan karya tulis dibuka mulai 
2016 (CAP POS). Pendaftaran dan 

0.000 melalui  rekening: 

melakukan pembayaran, peserta diharapkan melakukan konfirmasi ke SUYATI 

Bayar_LKIR_Judul Karya Tulis_Nama Ketua_Nama Sekolah_Waktu 

Bukti Pembayaran dengan 

tulis dikirim sebanyak 3 (tiga) eksemplar (1 naskah asli dan 2 copy eksemplar), 
sli/fotokopi slip pembayaran, fotokopi kartu tanda 

_JUDUL KARYA TULIS 
NAMA KOTA ASAL  

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

SCEM_JUDUL KARYA 
NAMA SEKOLAH dan di kirim via email 

SMS konfirmasi dalam 
Pandapotan Harahap) dengan format:  

NAMA KETUA KELOMPOK_NAMA 

yang telah dikirim, akan tetapi kurang jelas atau kurang 
akan memberi kelonggaran peserta untuk melakukan revisi atau perbaikan 

Revisi atau perbaikan hanya berlaku pada 
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FINALIS  
1. Seluruh karya tulis yang di

menjadi finalis dan berhak mengikuti babak final pada 20
dapat dilihat pada web resmi MAN 2 Model Medan atau facebook Science Expo 2016.

2. Sepuluh (10) finalis wajib mengikuti babak final y
menentukan tiga pemenang (juara 1, 2, 

3. Sepuluh (10) finalis wajib memberikan konfirmasi kehadiran pada babak presentasi, maksimal 
dua hari setelah pengumuman

4. Finalis yang tidak mengikuti babak presentasi dinyatakan didiskualifikasi. 
5. Pendaftaran dan reservasi penginapan bagi finalis dapat menghubungi 

+6285360048818 (Pandapotan Harahap)
 
PELAKSANAAN  
Pelaksanaan Lomba KIR Science Expo 2016
1)  Pendaftaran dan Pengumpulan Karya Tulis 

Tanggal : Selasa, 1 Nopember 
Tempat Pengumpulan: 

Panitia Science Expo 2016 
Sekretariat Bidang MIPA 
d/a MAN 2 Model Medan
Jalan Williem Iskandar No.7A, Medan 20233 
Sumatera Utara 

 

2)  Penilaian (Seleksi) Karya Tulis 
Tanggal : Senin, 5 Desember 
Tempat Pelaksanaan : MAN 2 Model Medan

 

3)  Pengumuman Hasil Seleksi Karya Tulis 
Pengumuman 10 finalis akan diumumk
Pengumuman dapat diakses melalui 
Science_ExpoM2M2016. 

 

4)  Babak Final (Presentasi) 
Babak Final diselenggarakan pada, 
Hari : Rabu  
Tanggal  : 20 Desember 2016 
Waktu  : 08.00 WIB - 17.00 WIB 
Tempat Pelaksanaan : Aula 

 
Pelaksanaan presentasi mengacu pada ketentuan sebagai berikut: 
1. Presentasi Hasil Karya tulis disajikan dalam waktu 10 menit. 
2. Tanya jawab dengan dewan j
3. Selama presentasi semua peserta diwajibkan untuk berada dalam ruangan presentasi. 
4. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 
5. Peserta yang diundang kebabak final (nasional) diwajibkan menyerahkan 

meeting yang berisi bahan tayangan presentasi dalam format power point (maksimal dengan 
versi ppt 2010).  
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Seluruh karya tulis yang diterima panitia akan dinilai dan diseleksi sepuluh (10) skor tertinggi 
hak mengikuti babak final pada 20 Desember 2016. 

dapat dilihat pada web resmi MAN 2 Model Medan atau facebook Science Expo 2016.
nalis wajib mengikuti babak final yang merupakan babak presentasi, u

pemenang (juara 1, 2, dan 3) dan juara favorit.  
Sepuluh (10) finalis wajib memberikan konfirmasi kehadiran pada babak presentasi, maksimal 
dua hari setelah pengumuman finalis.  
Finalis yang tidak mengikuti babak presentasi dinyatakan didiskualifikasi. 
Pendaftaran dan reservasi penginapan bagi finalis dapat menghubungi 

Pandapotan Harahap). 

Pelaksanaan Lomba KIR Science Expo 2016 dibagi menjadi empat (4) tahap, yaitu: 
Pendaftaran dan Pengumpulan Karya Tulis  

1 Nopember 2016 - Sabtu, 3 Desember 2016  

Panitia Science Expo 2016  
Sekretariat Bidang MIPA  

MAN 2 Model Medan 
kandar No.7A, Medan 20233  

Penilaian (Seleksi) Karya Tulis  
Desember 2016 – Sabtu, 10 Desember 2016  

MAN 2 Model Medan 

Pengumuman Hasil Seleksi Karya Tulis  
Pengumuman 10 finalis akan diumumkan pada hari Sabtu, 10 Desember 
Pengumuman dapat diakses melalui website: man2modelmedan.sch.id

Babak Final (Presentasi)  
Babak Final diselenggarakan pada,  

2016  
.00 WIB  

Tempat Pelaksanaan : Aula MAN 2 Model Medan 

Pelaksanaan presentasi mengacu pada ketentuan sebagai berikut:  
Presentasi Hasil Karya tulis disajikan dalam waktu 10 menit.  
Tanya jawab dengan dewan juri dilakukan selama maksimal 15 menit.  
Selama presentasi semua peserta diwajibkan untuk berada dalam ruangan presentasi. 
Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.  
Peserta yang diundang kebabak final (nasional) diwajibkan menyerahkan 

risi bahan tayangan presentasi dalam format power point (maksimal dengan 
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terima panitia akan dinilai dan diseleksi sepuluh (10) skor tertinggi 
2016. Pengumuman finalis 

dapat dilihat pada web resmi MAN 2 Model Medan atau facebook Science Expo 2016. 
ang merupakan babak presentasi, untuk 

Sepuluh (10) finalis wajib memberikan konfirmasi kehadiran pada babak presentasi, maksimal 

Finalis yang tidak mengikuti babak presentasi dinyatakan didiskualifikasi.  
Pendaftaran dan reservasi penginapan bagi finalis dapat menghubungi Nomor  HP: 

dibagi menjadi empat (4) tahap, yaitu:  

Desember 2016 pukul 20.00 WIB. 
man2modelmedan.sch.id atau facebook: 

Selama presentasi semua peserta diwajibkan untuk berada dalam ruangan presentasi.  

Peserta yang diundang kebabak final (nasional) diwajibkan menyerahkan softfile saat technical 
risi bahan tayangan presentasi dalam format power point (maksimal dengan 
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FASILITAS  
1. Setiap peserta dan guru pembimbing yang tertera pada karya tulis akan mendapatkan sertifikat. 
2. Semua peserta dan guru pembimbing
3. Peserta final (10 besar) mendapatkan 

a) Goodiebag 
b) Snack 
c) Makan siang 
d) Tanda Peserta 
e) Pin Kegiatan LKIR 
f) Seminar Kit terdiri dari pulpen dan blanknote

 

4. Pemenang akan mendapatkan penghargaan berupa: 
 Juara pertama : Piala Bergilir
 Juara kedua : Sertifikat, tropi, dan uang tunai senilai 
 Juara ketiga : Sertifikat, tropi, dan uang tunai senilai 
 Juara harapan : Sertifikat, tropi, dan 
 Juara favorit* : Sertifikat, tropi, dan 

*Juara favorit diambil dari poster terbaik berdasarkan hasil voting 
 
 

SISTEMATIKA PENULISAN LOMBA KIR

a. Persyaratan penulisan dan pengetikan 

a) Karya tulis menggunakan bahasa Indonesia yan
Disempurnakan (EYD). 

b) 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. 

c) 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. 

d) Bagian kelengkapan administratif yang me
pengesahan, diberi nomor halaman menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di 
sebelah tengah bawah (i, ii, dan seterusnya). 

e) Bagian inti (naskah) diberi nomor halaman menggunakan angka Arab yang dimulai dengan 
nomor halaman 1 (satu) dan diketik di sebelah kanan atas. 

f) Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan kemunculannya dalam 
naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan nomor tabel menggunakan angka Arab. 

g) Gambar, baik dalam bentuk grafik maupu
sesuai dengan urutan kemunculannya dalam naskah. Judul gambar ditulis di bawah 
gambar dengan nomor gambar menggunakan angka Arab. 
 

b.  Sistematika penulisan  
Sistematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang
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

2) Kategori yang ditulis 
bioenergi dan lingkungan

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. 
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Setiap peserta dan guru pembimbing yang tertera pada karya tulis akan mendapatkan sertifikat. 
peserta dan guru pembimbing akan melakukan CITY TOUR secara GRATIS

Peserta final (10 besar) mendapatkan Fasilitas Peserta : 

Seminar Kit terdiri dari pulpen dan blanknote 

Pemenang akan mendapatkan penghargaan berupa:  
Bergilir, sertifikat, tropi, dan uang tunai senilai Rp. 2.000.000,

ertifikat, tropi, dan uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- 
ertifikat, tropi, dan uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- 
ertifikat, tropi, dan Bingkisan 
ertifikat, tropi, dan Bingkisan 

*Juara favorit diambil dari poster terbaik berdasarkan hasil voting pengunjung. 

SISTEMATIKA PENULISAN LOMBA KIR 

a. Persyaratan penulisan dan pengetikan  

Karya tulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan yang 
Disempurnakan (EYD).  
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 

diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 
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.  
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).  
Bagian inti (naskah) diberi nomor halaman menggunakan angka Arab yang dimulai dengan 

man 1 (satu) dan diketik di sebelah kanan atas.  
Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan kemunculannya dalam 
naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan nomor tabel menggunakan angka Arab. 

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.  

Sistematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang teratur sebagai berikut: 

a) Halaman kulit muka (contoh terlampir)  
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.  
Kategori yang ditulis (teknologi sederhana, pemanfaatan sumber daya alam
bioenergi dan lingkungan). 
Menyertakan logo sekolah dengan ukuran 3 x 3 cm.  
Nama penulis dan nomor induk siswa ditulis dengan jelas.  

a dan alamat sekolah asal ditulis dengan jelas.  
 

Untuk poin nomor 2, 3, 4 dan 5 diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12. 
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Setiap peserta dan guru pembimbing yang tertera pada karya tulis akan mendapatkan sertifikat.  
ITY TOUR secara GRATIS 

Rp. 2.000.000,- 
 
 

pengunjung.  

g baik dan benar sesuai dengan Ejaan yang 

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 

diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.  
Jarak pengetikan dari samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas bawah 3 cm, batas 

liputi halaman kulit muka, halaman 
pengesahan, diberi nomor halaman menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di 

Bagian inti (naskah) diberi nomor halaman menggunakan angka Arab yang dimulai dengan 

Tabel diberi judul dengan penomoran tabel sesuai dengan urutan kemunculannya dalam 
naskah. Judul tabel ditulis di atas tabel dengan nomor tabel menggunakan angka Arab.  

n foto diberi judul dengan penomoran gambar 
sesuai dengan urutan kemunculannya dalam naskah. Judul gambar ditulis di bawah 

teratur sebagai berikut:  

Judul diketik dengan huruf kapital, Times New Roman, ukuran 14, hendaknya 
ekspresif, menarik, sesuai dan tepat dengan masalah yang ditulis dan tidak 

 
emanfaatan sumber daya alam, dan 

Untuk poin nomor 2, 3, 4 dan 5 diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12.  
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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 keseluruha
karya tulis, mulai dari latar belakang, 
penulisan, pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi.

 
2. Bagian Inti (isi)  

a) Pendahuluan  
Bagian Pendahuluan berisi hal
1) Latar belakang tentang alasa

(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
masalah yang dikaji. 
a) Uraian mengenai pendapat terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. 
b) Uraian mengenai pemecahan masalah yang per
 

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 anali

 
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
masalah kepada masyarakat, dan pihak
mengimplementasikan model pemecahan masalah kepada masyarakat tersebut. 
 

e)  Simpulan dan Saran
1) Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab 
2) Saran ditujukan kepada pihak

merealisasikan karya tersebut. 
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Lembar Pengesahan (contoh terlampir) 
(contoh terlampir) 

Kata Pengantar dari penulis 
ftar Isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan daftar 

Ringkasan Karya Tulis Ilmiah (bukan abstrak) disusun maksimal 1 halaman dengan 
huruf Times New Roman ukuran 12 spasi single yang mencerminkan isi keseluruha
karya tulis, mulai dari latar belakang, tujuan, landasan teori yang mendukung, metode 
penulisan, pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi. 

Bagian Pendahuluan berisi hal-hal sebagai berikut :  
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.  
Rumusan masalah yang berhubungan dengan latar belakang.  
Tujuan dapat berupa penemuan teknik/ konsep/ metode sebagai jawaban atas 

Manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan, baik untuk masyarakat, pemerintah 
maupun bagi penulis.  

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.  

Metode Penulisan  
Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara cermat 

Cara/prosedur pengumpulan data dan informasi.  
Cara/prosedur pengolahan data dan informasi.  
Cara/prosedur melakukan analisis-sintesis.  

Analisis dan Sintesis  
Analisis permasalahan didasarkan pada data dan/atau informasi serta telaah 

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. 

Simpulan dan Saran  
Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab 
Saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang dapat menunjang dan 
merealisasikan karya tersebut.  
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ftar Isi dan daftar lain yang diperlukan seperti daftar gambar, daftar tabel, dan daftar 

Ringkasan Karya Tulis Ilmiah (bukan abstrak) disusun maksimal 1 halaman dengan 
huruf Times New Roman ukuran 12 spasi single yang mencerminkan isi keseluruhan 

tujuan, landasan teori yang mendukung, metode 

n 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 

 
Tujuan dapat berupa penemuan teknik/ konsep/ metode sebagai jawaban atas 

Manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan, baik untuk masyarakat, pemerintah 

konsep yang relevan dengan 

a) Uraian mengenai pendapat terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.  
 

Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara cermat 

Analisis permasalahan didasarkan pada data dan/atau informasi serta telaah 

Sintesis untuk menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan 
kan model pemecahan 

pihak terkait yang dapat membantu 
mengimplementasikan model pemecahan masalah kepada masyarakat tersebut.  

Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab tujuan.  
pihak terkait yang dapat menunjang dan 
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3. Bagian Akhir  
a) Daftar Rujukan  

Format perujukan pustaka mengikuti 
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
 
Dari Jurnal:  
Tseng, Y.C., Kuo, S.P., Lee, H.W., & Huang, C.F. (2004). Location tracking in a wireless 

sensor network by mobile
Journal, 47(4), 448

 
Contoh: Sistem Vancouver: 
Prabowo GJ, Priyanto E. New drugs for acute respiratory distress syndrome due to avian 

virus. N Ind Med.2005;337:435
Grinspoon L, Bakalar JB. Marij
 

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

lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, e
dibuat, penghargaan ilmiah yang

c) Lampiran, seperti: foto/dokumentasi, data dan informasi lainnya yang mendukung isi 
tulisan. 
 

c.  Format Penilaian  
1. Penilaian mencakup penilaian karya tulis dan penilaian presentasi di babak final, dengan 

skor yang diberikan 1,2,3,5,6,7. 
2. Format Penilaian Karya Tulis

 Format makalah = 15%, meliputi t
tata letak, jumlah halaman, penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar; 
kesesuaian dengan format penulisan. 

 Gagasan = 40%, meliputi 
  Sumber informasi = 25%, meliputi: 

ditawarkan; aktualisasi dan akurasi informasi. 
 Kesimpulan = 20%, meliputi: 

3. Format Penilaian Presentasi di Babak Final 
 Pemaparan = 20%, meliputi: 

penggunaan bahasa yang baku; cara dan sikap presentasi; ketepatan waktu. 
 Gagasan = 50%, meliputi: Kreativitas gagasan, keun

implementasi.  
 Diskusi = 30%, meliputi tingkat pemahaman gagasan, konstribusi anggota tim.

4. Format penilaian untuk menentukan juara : 
(60% keseluruhan nilai karya tulis + 40% keseluruhan nilai presentasi di babak final) 

 
 

Informasi lebh lanjut hubungi : 
 

Ketua  : Darussalim, S.Ag, S.Pd, M.Si
Sekretaris  : Pandapotan Hrp, S.Pd, M.Pd, M.Pfis
  
Bendahara  : Suyati, S.Pd, M.Pkim
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Format perujukan pustaka mengikuti Sistem Harvard atau Vancouver
Sistem Harvard:  

l dari Buku:  
Buller H, Hoggart K. 1994a.New drugs for acute respiratory distress syndrome. New 

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

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 

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.

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).  
Lampiran, seperti: foto/dokumentasi, data dan informasi lainnya yang mendukung isi 

Penilaian mencakup penilaian karya tulis dan penilaian presentasi di babak final, dengan 
3,5,6,7.  

Format Penilaian Karya Tulis : 
= 15%, meliputi tata tulis: ukuran kertas, tipografi, kerapian penulisan, 

tata letak, jumlah halaman, penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar; 
kesesuaian dengan format penulisan.  

40%, meliputi kreativitas gagasan dan kelayakan implementasi. 
= 25%, meliputi: kesesuaian sumber informasi dengan gagasan yang 

ditawarkan; aktualisasi dan akurasi informasi.  
= 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 

Diskusi = 30%, meliputi tingkat pemahaman gagasan, konstribusi anggota tim.
Format penilaian untuk menentukan juara :  
(60% keseluruhan nilai karya tulis + 40% keseluruhan nilai presentasi di babak final) 

Informasi lebh lanjut hubungi :  

: Darussalim, S.Ag, S.Pd, M.Si   WA /LINE:  +6282167629392 
: Pandapotan Hrp, S.Pd, M.Pd, M.Pfis WA : +6285360048818 
   LINE:  +6282371767178
: Suyati, S.Pd, M.Pkim   WA/LINE: +62852967447
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Harvard atau Vancouver.  

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

Tseng, Y.C., Kuo, S.P., Lee, H.W., & Huang, C.F. (2004). Location tracking in a wireless 
agents and its data fusion strategies. The Computer 

Prabowo GJ, Priyanto E. New drugs for acute respiratory distress syndrome due to avian 

uana: the Forbidden Medicine. London: Yale Univ Pr; 1993. 

Daftar Riwayat Hidup (biodata) peserta dan guru pembimbing, minimal mencakup nama 
mail, karya ilmiah yang pernah 

Lampiran, seperti: foto/dokumentasi, data dan informasi lainnya yang mendukung isi 

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

ata tulis: ukuran kertas, tipografi, kerapian penulisan, 
tata letak, jumlah halaman, penggunaan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar; 

reativitas gagasan dan kelayakan implementasi.  
esesuaian sumber informasi dengan gagasan yang  

an.  

Sistematika penyajian dan isi; kemutakhiran alat bantu; 
penggunaan bahasa yang baku; cara dan sikap presentasi; ketepatan waktu.  

ikan, manfaat dan dampak; kelayakan 

Diskusi = 30%, meliputi tingkat pemahaman gagasan, konstribusi anggota tim. 

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

WA /LINE:  +6282167629392  
 

LINE:  +6282371767178 
WA/LINE: +6285296744773 
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DESKRIPSI 
Lomba Video Sains merupakan 
dan kreatifitas dalam sebuah karya seni
Smartphone dan tablet
percobaan sains, dibuat oleh perorangan atau tim (terdiri atas 
Video Sains Video sains yang masuk akan diseleksi dan hanya sebanyak 

yang akan maju ke babak final. Kegiatan lomba video 
satu hari, yaitu pada tanggal 20 Desember 2016. Peserta mempresentasikan karyanya sesuai 
dengan jadwal yang telah ditentukan. Keterlambatan kehadiran peserta saat presentasi akan 
dikenakan sanksi oleh panitia. 

 
TEMA 
Tema dari lomba video percobaan sains
Literasi Teknologi ” dengan subtema:
1. Percobaan sederhana, aplikasi pemikiran ide yang dituangkan dalam bentuk 

yang bermanfaat bagi kepentingan hidup orang banyak. 
2. Video edukasi, berupa video percobaan yang berhubungan dengan materi pelajaran bidang 

sains (matematika, fisika, kimia, dan biologi)

 
KETENTUAN PESERTA 
1. Peserta merupakan siswa/i MTs/SMP dan MA/SMA/SMK (sederajat) yang masih 

seluruh Indonesia dengan dibuktikannya fotokopi Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari 
Kepala Sekolah yang bersangkutan. 

2. Peserta WAJIB menggunakan nama asli sesuai dengan  Kartu Pelajar.

3. Peserta merupakan perorangan atau 
sekolah yang sama dan setiap tim memiliki satu guru pembimbing.

4. Satu siswa hanya diperkenankan menjadi ketua kelompok untuk satu karya, tetapi siswa 
tersebut diperkenankan untuk menjadi anggota pada karya lainnya jika mengirimkan karya 
lebih dari satu.  

5. Seorang guru pembimbing diperkenankan membimbing lebih dari satu kelompok penyusun 
karya ilmiah.  

6. Sinopsis video sains disampul 

7. Sinopsis video sains diserahkan dalam bentuk 

8. Bagian akhir karya disertai halaman 
nama, tempat tanggal lahir, kelas (untuk siswa), 
pernah diraih (jika ada), dan menyertakan 
pada saat pengiriman.  

9. Peserta yang lolos seleksi menyerahkan 
pada tanggal 20 Desember 2016. 

10. Peserta wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
yang telah ditetapkan oleh pa

11. Pendaftaran  calon peserta 
video sains dibuka mulai 
Pendaftaran dan pengumpulan secara langsung ditutup pukul 
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Lomba Video Sains merupakan wadah bagi siswa/i untuk menggabungkan sains 
dan kreatifitas dalam sebuah karya seni menggunakan kamera dari H
Smartphone dan tablet. Lomba video sains dengan sistem kompetisi seleksi video 
percobaan sains, dibuat oleh perorangan atau tim (terdiri atas 

Video sains yang masuk akan diseleksi dan hanya sebanyak 
yang akan maju ke babak final. Kegiatan lomba video percobaan sains dilaksanakan selama 
satu hari, yaitu pada tanggal 20 Desember 2016. Peserta mempresentasikan karyanya sesuai 
dengan jadwal yang telah ditentukan. Keterlambatan kehadiran peserta saat presentasi akan 

oleh panitia.  

video percobaan sains adalah “Inovasi Remaja dalam Membudayakan 
” dengan subtema: 

, aplikasi pemikiran ide yang dituangkan dalam bentuk 
bermanfaat bagi kepentingan hidup orang banyak.  

video percobaan yang berhubungan dengan materi pelajaran bidang 
sains (matematika, fisika, kimia, dan biologi).  

Peserta merupakan siswa/i MTs/SMP dan MA/SMA/SMK (sederajat) yang masih 
dengan dibuktikannya fotokopi Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari 

Kepala Sekolah yang bersangkutan.  

menggunakan nama asli sesuai dengan  Kartu Pelajar. 

perorangan atau tim (terdiri dari 2 orang/tim), anggota tim berasa
sekolah yang sama dan setiap tim memiliki satu guru pembimbing. 

Satu siswa hanya diperkenankan menjadi ketua kelompok untuk satu karya, tetapi siswa 
tersebut diperkenankan untuk menjadi anggota pada karya lainnya jika mengirimkan karya 

Seorang guru pembimbing diperkenankan membimbing lebih dari satu kelompok penyusun 

disampul Warna Merah (untuk semua kategori) 

diserahkan dalam bentuk hardcopy sebanyak dua 

r karya disertai halaman biodata peserta dan guru pembimbing 
nama, tempat tanggal lahir, kelas (untuk siswa), alamat dan telepon sekolah
pernah diraih (jika ada), dan menyertakan pas foto ukuran 3×4 (masing

Peserta yang lolos seleksi menyerahkan softfile video yang dibawa pada saat 
Desember 2016.  

Peserta wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara.  

calon peserta Lomba Video Sains Science Expo 2016 dan 
dibuka mulai Selasa, 01 Nopember 2016 – Sabtu, 3 Desember 

Pendaftaran dan pengumpulan secara langsung ditutup pukul 18.00 WIB.
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bagi siswa/i untuk menggabungkan sains 
menggunakan kamera dari Handphone, 

dengan sistem kompetisi seleksi video 
percobaan sains, dibuat oleh perorangan atau tim (terdiri atas 2 orang siswa). 

Video sains yang masuk akan diseleksi dan hanya sebanyak 10 finalis 
s dilaksanakan selama 

satu hari, yaitu pada tanggal 20 Desember 2016. Peserta mempresentasikan karyanya sesuai 
dengan jadwal yang telah ditentukan. Keterlambatan kehadiran peserta saat presentasi akan 

dalam Membudayakan 

, aplikasi pemikiran ide yang dituangkan dalam bentuk video sederhana 

video percobaan yang berhubungan dengan materi pelajaran bidang 

Peserta merupakan siswa/i MTs/SMP dan MA/SMA/SMK (sederajat) yang masih AKTIF dari 
dengan dibuktikannya fotokopi Kartu Pelajar atau Surat Keterangan dari 

anggota tim berasal dari 

Satu siswa hanya diperkenankan menjadi ketua kelompok untuk satu karya, tetapi siswa 
tersebut diperkenankan untuk menjadi anggota pada karya lainnya jika mengirimkan karya 

Seorang guru pembimbing diperkenankan membimbing lebih dari satu kelompok penyusun 

 rangkap.  

dan guru pembimbing mencakup 
alamat dan telepon sekolah, prestasi yang 

(masing-masing 3 lembar) 

yang dibawa pada saat registrasi pada 

Peserta wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

dan penyerahan sinopsis 
Desember 2016 (CAP POS). 

. 
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12. Calon peserta wajib membayar
Rekening BRI Cabang Medan Putri Hijau
Nomor Rekening :  0053
Atas nama  :  
 

13. Setelah melakukan pembayaran, peserta diharapka
(085296744773) call/text, via WA atau LINE

Text format: Bayar_Video
Lampirkan bukti pembayaran dengan cara mengirimkan SCAN Bukti Pembayaran dengan 
format pdf maksimal 500 kb.

 

SISTEMATIKA PENULISAN SINOPSIS VIDEO SAINS
a. Persyaratan penulisan dan pengetikan 

a) Karya tulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan yang 
Disempurnakan (EYD). 

b) Naskah diketik di kertas A4 minimal 4 lembar dan maksimal 7 lembar 
halaman kulit muka, lembar pengesahan kata pengantar, dan daftar isi. 

c) Jarak pengetikan dari samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas bawah 3 cm, batas 
atas 3 cm. Jarak spasi 1,5 spasi. 

d) Bagian inti (naskah) diberi nomor halaman menggunak
nomor halaman 1 (satu) dan diketik di sebelah kanan atas. 
 

b. Sistematika penulisan  
Sistematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang teratur sebagai berikut: 
1. Bagian Awal : Halaman kulit muka (contoh terlampir) 

a) 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. 

b) Kategori yang ditulis (
c) Menyertakan logo sekolah dengan ukuran 3 x 3 cm. 
d) Nama penulis dan nomor induk siswa ditulis dengan jelas. 
e) Nama dan alamat sekolah asal ditulis dengan
f) Tahun penulisan.  

2. Bagian Inti (isi)  
d. Pendahuluan : Bagian Pendahuluan berisi 

masalah tersebut menjadi 
mendukung) dan penjelasan tentang makna penting serta menariknya masalah tersebut 
untuk ditelaah.  

e. Telaah Pustaka: Telaah Pustaka beris
dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji. 

f. Deskripsi Isi Video Sains: 
isi secara keseluruhan video sains yang dilengkapi dengan penjela

g. Simpulan dan Saran
menjawab tujuan, sedangkan 
memanfaatkan karya tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 

w w w . m a n 2 m o d e l m e d a n . s c h . i d  ;  e m a i l : s c i e n c e x p o m 2 m 2 0 1 6 @ g m a i l . c o m

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MODEL MEDAN

SCIENCE EXPO 2016
PANITIA PELAKSANA

Calon peserta wajib membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 70.000 melalui  rekening:
Rekening BRI Cabang Medan Putri Hijau 

:  0053-01-055983-50-7 
:  SUYATI, DRA. M.PKIM 

melakukan pembayaran, peserta diharapkan melakukan konfirmasi 
call/text, via WA atau LINE.  

Video_Nama Ketua_Nama Sekolah_Waktu pembayaran. 
Lampirkan bukti pembayaran dengan cara mengirimkan SCAN Bukti Pembayaran dengan 
format pdf maksimal 500 kb. 

ISTEMATIKA PENULISAN SINOPSIS VIDEO SAINS 
Persyaratan penulisan dan pengetikan  

Karya tulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan yang 
Disempurnakan (EYD).  
Naskah diketik di kertas A4 minimal 4 lembar dan maksimal 7 lembar 
halaman kulit muka, lembar pengesahan kata pengantar, dan daftar isi. 
Jarak pengetikan dari samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas bawah 3 cm, batas 
atas 3 cm. Jarak spasi 1,5 spasi.  
Bagian inti (naskah) diberi nomor halaman menggunakan angka Arab yang dimulai dengan 
nomor halaman 1 (satu) dan diketik di sebelah kanan atas.  

Sistematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang teratur sebagai berikut: 
Halaman kulit muka (contoh terlampir)  

ul 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.  

(percobaan sederhana dan video edukasi). 
Menyertakan logo sekolah dengan ukuran 3 x 3 cm.  
Nama penulis dan nomor induk siswa ditulis dengan jelas.  
Nama dan alamat sekolah asal ditulis dengan jelas.  

Bagian Pendahuluan berisi latar belakang tentang alasan mengangkat 
masalah tersebut menjadi video sains (dilengkapi dengan data atau informasi yang 
mendukung) dan penjelasan tentang makna penting serta menariknya masalah tersebut 

Telaah Pustaka berisi uraian singkat yang menunjukkan landasan teori 
konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji.  

Deskripsi Isi Video Sains: Berisikan langkah-langkah percobaan yang menggambarkan 
isi secara keseluruhan video sains yang dilengkapi dengan penjelasan.
Simpulan dan Saran: Simpulan harus konsisten dengan analisis pe
menjawab tujuan, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang dapat 

karya tersebut.  
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.000 melalui  rekening: 

n melakukan konfirmasi ke SUYATI 

_Nama Ketua_Nama Sekolah_Waktu pembayaran.  
Lampirkan bukti pembayaran dengan cara mengirimkan SCAN Bukti Pembayaran dengan 

Karya tulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan Ejaan yang 

Naskah diketik di kertas A4 minimal 4 lembar dan maksimal 7 lembar tidak termasuk 
halaman kulit muka, lembar pengesahan kata pengantar, dan daftar isi.  
Jarak pengetikan dari samping kiri 4 cm, samping kanan 3 cm, batas bawah 3 cm, batas 

an angka Arab yang dimulai dengan 

Sistematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang teratur sebagai berikut:  

ul diketik dengan huruf kapital, Times New Roman, ukuran 14, hendaknya ekspresif, 
menarik, sesuai dan tepat dengan masalah yang ditulis dan tidak menimbulkan penafsiran 

atar belakang tentang alasan mengangkat 
(dilengkapi dengan data atau informasi yang 

mendukung) dan penjelasan tentang makna penting serta menariknya masalah tersebut 

yang menunjukkan landasan teori 

yang menggambarkan 
san. 

Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan dan 
pihak terkait yang dapat 
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FORMAT VIDEO 
1. Video hanya boleh diambil dengan menggun

tablet. 
2. Isi video harus sama dengan form yang telah diisi.
3. Durasi maksimal 5 menit.  
4. Bagian video terdiri dari 

a) Judul video (terdapat logo 
b) Halaman Pembuka (terdiri dari nama peserta, grade dan as
c) Isi video 
d) Kredit (boleh berisi ucapan terimakasih, permohonan dukungan)
e) Harus ada tulisan Science Expo 

diletakkan di mana saja (baju, meja, tembok, dll) asalkan kelihatan dengan jelas.
f) Video tidak boleh berupa flash, stop motion, dan slide show.
g) Cantumkan sumber info, atau hak cipta apabila terdapat kutipan, sumber material di luar 

dari materi video yang dibuat (bisa dimasukkan ke bagian credit video
h) Materi video sopan, tidak mengandung SARA,
 

POINT PENILAIAN 
1. Editing / teknik pengambilan gambar video : 

spesifikasi kamera gadget namun, pencahayaan, pengambilan gambar masuk dalam penilaian.
2. Penyampaian pesan : Apakah 

pesan yang tertangkap oleh penonton dengan judul video. Apakah pesan bersifat destruktif atau 
konstruktif, relevansi dengan masalah nyata yang ada

3. Story telling / alur cerita 
bagus. “menarik” atau “menghibur” di sini bukan berarti selalu berasosiasi dengan lucu seperti 
parodi. Buatlah rangkaian video sesuai dengan minat dan gaya yang dianggap menarik.

 
 

Informasi lebh lanjut hubungi : 
 

Ketua  : Darussalim, S.Ag, S.Pd, M.Si
Sekretaris  : Pandapotan Hrp, S.Pd, M.Pd, M.P
  
Bendahara  : Suyati, S.Pd, M.Pkim
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Video hanya boleh diambil dengan menggunakan kamera dari Handphone, Smartphone dan 

Isi video harus sama dengan form yang telah diisi. 
 

Judul video (terdapat logo Science Expo 2016) 
Halaman Pembuka (terdiri dari nama peserta, grade dan asal sekolah)

redit (boleh berisi ucapan terimakasih, permohonan dukungan) 
Science Expo MAN 2 Model Medan 2016 pada isi video. Tulisan bisa 

diletakkan di mana saja (baju, meja, tembok, dll) asalkan kelihatan dengan jelas.
idak boleh berupa flash, stop motion, dan slide show. 

Cantumkan sumber info, atau hak cipta apabila terdapat kutipan, sumber material di luar 
dari materi video yang dibuat (bisa dimasukkan ke bagian credit video
Materi video sopan, tidak mengandung SARA, non politik, dan aman ditonton semua umur.

Editing / teknik pengambilan gambar video : Penilaian teknik disesuaikan dengan 
spesifikasi kamera gadget namun, pencahayaan, pengambilan gambar masuk dalam penilaian.

Apakah pesan yang disampaikan dari video tersebut jelas, kesesuaian 
pesan yang tertangkap oleh penonton dengan judul video. Apakah pesan bersifat destruktif atau 
konstruktif, relevansi dengan masalah nyata yang ada 
Story telling / alur cerita : Menarik dan menghibur : video yang dibuat harus menarik / 
bagus. “menarik” atau “menghibur” di sini bukan berarti selalu berasosiasi dengan lucu seperti 
parodi. Buatlah rangkaian video sesuai dengan minat dan gaya yang dianggap menarik.

Informasi lebh lanjut hubungi :  

: Darussalim, S.Ag, S.Pd, M.Si   WA /LINE:  +6282167629392 
: Pandapotan Hrp, S.Pd, M.Pd, M.PFis WA : +6285360048818 
   LINE:  +6282371767178
: Suyati, S.Pd, M.Pkim   WA/LINE: +6285296744773
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akan kamera dari Handphone, Smartphone dan 

al sekolah) 

pada isi video. Tulisan bisa 
diletakkan di mana saja (baju, meja, tembok, dll) asalkan kelihatan dengan jelas. 

Cantumkan sumber info, atau hak cipta apabila terdapat kutipan, sumber material di luar 
dari materi video yang dibuat (bisa dimasukkan ke bagian credit video). 

non politik, dan aman ditonton semua umur. 

Penilaian teknik disesuaikan dengan 
spesifikasi kamera gadget namun, pencahayaan, pengambilan gambar masuk dalam penilaian. 

pesan yang disampaikan dari video tersebut jelas, kesesuaian 
pesan yang tertangkap oleh penonton dengan judul video. Apakah pesan bersifat destruktif atau 

bur : video yang dibuat harus menarik / 
bagus. “menarik” atau “menghibur” di sini bukan berarti selalu berasosiasi dengan lucu seperti 
parodi. Buatlah rangkaian video sesuai dengan minat dan gaya yang dianggap menarik. 

6282167629392  
 

LINE:  +6282371767178 
6285296744773 
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FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA P

SCIENCE EXPO 2016

 
 
Nama Sekolah :  _______________________________________________

Jenis Kompetisi : KOMPETISI IPA / LKIR / VIDEO SAINS

Nama Peserta : 

No Nama Peserta

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

Nama Guru Pembimbing :  _________________________________________________
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FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA PERLOMBAAN

SCIENCE EXPO 2016 

:  _______________________________________________ 

KOMPETISI IPA / LKIR / VIDEO SAINS 

Nama Peserta Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Guru Pembimbing :  _________________________________________________

................., ...................................... 2016

Kepala Sekolah 

 

 

____________________________________
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ERLOMBAAN 

Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Guru Pembimbing :  _________________________________________________ 

................., ...................................... 2016 

 

____________________________________ 
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FORMULIR PENDAFTAR

SCIENCE EXPO 2016

 
 
Nama Sekolah  

Jumlah Tamu Menginap 

 Peserta Laki-laki 

 Peserta Perempuan 

Guru Pendamping Laki-laki 

                       Perempuan 

 

Nama Penanggungjawab 

Nomor Tlp / HP   

Perkiraan Kedatangan 

Lama Menginap   

Total Pembayaran 

   

 Keterangan:  
*) Check in   : Senin, tanggal 19 Desember 2016 mulai pukul 13.00 WIB.
    Check out  : Rabu, tanggal 23 Desember 2016 terakhir pukul 13.00 WIB. 

     
 
Informasi lebih lanjut hubungi : 
 

Ketua  : Darussalim, S.Ag, S.Pd, M.Si
Sekretaris  : Pandapotan Hrp, S.Pd, M.Pd, M.Pfis
  
Bendahara  : Suyati, S.Pd, M.Pkim
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FORMULIR PENDAFTARAN PENGINAPAN 

SCIENCE EXPO 2016 

 :  _______________________________________________

 :  __________ orang 

 :  __________ orang 

 :  __________ orang 

 :  __________ orang 

 :  __________ orang 

 :  _______________________________________________

 :  _______________________________________________

 :  _____ / 12 / 2016 ; Pukul : ___________ 

 :  3 hari 2 malam *).  

 :  ______  orang  x  Rp. 270.000,- 

 :  Rp.  _____________________________________

: Senin, tanggal 19 Desember 2016 mulai pukul 13.00 WIB. 
Desember 2016 terakhir pukul 13.00 WIB.  

Informasi lebih lanjut hubungi :  

: Darussalim, S.Ag, S.Pd, M.Si   WA /LINE:  +6282167629392 
: Pandapotan Hrp, S.Pd, M.Pd, M.Pfis WA : +6285360048818 
   LINE:  +6282371767178
: Suyati, S.Pd, M.Pkim   WA/LINE: +6285296744773

 

................., ...................................... 2016

Hormat Kami 

 

 

____________________________________
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:  _______________________________________________ 

:  _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

:  Rp.  _____________________________________  

6282167629392  
 
8 

6285296744773 

................., ...................................... 2016 

____________________________________ 
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FORMULIR PEMBAYARAN KOMPETISI

SCIENCE EXPO 201

 
 
Nomor Account   :  ____

Nama Sekolah   :  _______________________________________________

Nama Penanggungjawab :  _______________________________________________

Nomor Telp / HP  :  _______________________________________________

Tanggal Pembayaran :  _______________________________________________

Total yang Dibayarkan :  _______________________________________________

Nama Penanggungjawab :  _______________________________________________
 

No Nama Peserta

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 

Yang Menyerahkan 

 

___________________________________

 

Keterangan:  
*) Formulir ini sah apabila telah dibubuhi tanda tangan dan distempel asli oleh panitia. 
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ORMULIR PEMBAYARAN KOMPETISI 

SCIENCE EXPO 2016 

_______________________________________________

:  _______________________________________________

:  _______________________________________________

:  _______________________________________________

:  _______________________________________________

:  _______________________________________________

:  _______________________________________________

Nama Peserta Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................., ...................................... 2016 

  Yang Menerima 

___________________________________ __________________________________

*) Formulir ini sah apabila telah dibubuhi tanda tangan dan distempel asli oleh panitia. 
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___________________________________________ 

:  _______________________________________________ 

:  _______________________________________________ 

:  _______________________________________________ 

:  _______________________________________________ 

:  _______________________________________________ 

:  _______________________________________________ 

Jenis Kompetisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

*) Formulir ini sah apabila telah dibubuhi tanda tangan dan distempel asli oleh panitia.  


