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Di dalam dunia global, persaingan antara negara masih terus berlangsung dalam berbagai 
dimensi. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya persaingan tersebut adalah 
masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk persaingan dan perkembangan, hal 
yang penting bukanlah masalah transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi usaha 
untuk memproduksi teknologi sendiri. Untuk mampu memproduksi ilmu pengetahuan 
dan teknologi sendiri diperlukan investasi manusia-manusia yang kreatif. Sebagaimana 
Einstein, para ilmuwan berkembang dan banyak melakukan penelitian semasa mereka masih 
muda. Untuk itu, kita perlu mendorong para remaja untuk mencintai ilmu pengetahuan, 
membudayakan berpikir ilmiah, melakukan penelitian dan mengembangkannya, dan 
menghasilkan produk ilmiah. Atas dasar pemikiran tersebut, Indonesian Science Project 
Olympiad (ISPO) itu dilaksanakan.

ISPO (Indonesian Science Project Olympiad) merupakan sebuah kegiatan olimpiade proyek 
penelitian dalam bidang biologi, fisika, kimia, teknologi, lingkungan, dan komputer. 
Kegiatan ini diperuntukan bagi para generasi muda Indonesia yang bersekolah di tingkat 
SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK se-Indonesia. ISPO juga merupakan sebuah langkah nyata dari 
kami sebagai salah satu bentuk kontribusi dari masyarakat dalam menyiapkan masa depan 
bangsa yang lebih cerah melalui para generasi muda yang kreatif, inovatif, dan bertanggung 
jawab. Kegiatan ISPO juga dilandasi pemikiran bahwa kita perlu mendorong para remaja 
untuk mencintai ilmu pengetahuan, membudayakan berpikir ilmiah, melakukan penelitian 
dan mengembangkannya, dan menghasilkan produk ilmiah. ISPO diikuti oleh para siswa 
SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK yang datang dari beberapa daerah di seluruh provinsi di 
Indonesia. Mereka adalah siswa-siswi kita yang punya kreativitas untuk menjadi ilmuwan 
di masa depan. Mereka telah menyiapkan ratusan lebih proyek penelitian ilmiah.

Tentang ISPOTentang ISPO
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Sebagai bentuk komitmen kami dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, 
kami melaksanakan kegiatan Indonesian Science Project Olympiad (ISPO). Kegiatan ini 
merupakan sebuah langkah awal dalam mendorong para remaja untuk mencintai ilmu 
pengetahuan, membudayakan berpikir ilmiah, melakukan penelitian, mengembangkannya, 
dan menghasilkan produk ilmiah.

Kegiatan ISPO dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam dunia global, persaingan antar 
negara masih terus berlangsung dalam berbagai dimensi. Faktor utama yang menyebabkan 
terjadinya persaingan tersebut adalah masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Untuk persaingan dan perkembangan, hal yang penting bukanlah masalah transfer ilmu 
pengetahuan dan teknologi, tetapi usaha untuk memproduksi sendiri teknologi.

Untuk itu, kita perlu mendorong para remaja untuk mencintai ilmu pengetahuan, 
membudayakan berpikir ilmiah, melakukan penelitian dan mengembangkannya, dan 
menghasilkan produk ilmiah. Atas dasar pemikiran tersebut, kegiatan Indonesian Science 
Project Olympiad (ISPO) dilaksanakan.

VisiVisi
Menginspirasi generasi muda untuk meneliti, berkreasi dan berinovasi.

 

MisiMisi
1. Mewujudkan Semangat Meneliti di Kalangan Pelajar
2. Mengembangkan Semangat Berkompetisi Yang Cerdas dan Berkualitas
3. Memupuk Keberanian Menuangkan Gagasan ke dalam Aksi Nyata
4. Mewujudkan Komunitas Peneliti Muda Yang Mampu Bersaing di Pentas Dunia

Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang
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Peserta Indonesian Science Project Olympiad (ISPO) adalah peserta didik jenjang sekolah 
menengah (SMP, MTs, SMA, SMK, MA) dari seluruh Indonesia. Kompetisi ini terdiri dari 6 
kategori yaitu: 
1. Biologi; 
2. Fisika; 
3. Kimia; 
4. Komputer; 
5. Lingkungan; dan
6. Rekayasa Teknologi dan Robotika.

Untuk setiap kategori tersebut, pemenang akan ditentukan melalui dua tahapan, yaitu: 
1. Fase Seleksi dan
2. Fase Final.

Pada Fase Seleksi:
1. Seluruh peserta akan mendaftarkan diri dan menyerahkan makalah proposal penelitian 

berisi bagian pendahuluan, landasan teori, metode dan bahan untuk  diseleksi oleh tim 
panitia.

2. Sesuai dari hasil seleksi tersebut tim panitia akan mengumumkan para peserta yang 
akan menjadi finalis dari setiap kategori ISPO.

Sistem ISPOSistem ISPOSistem ISPOSistem ISPO
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Pada Fase Final:

Online
1. Para finalis akan memamerkan poster ilmiah di website ISPO dan mempresentasikan 

hasil penelitian mereka dalam bentuk video berdurasi 7 menit dan akan dinilai oleh 
dewan juri.

2. Para finalis mempersiapkan file poster ilmiah digital. (poster ilmiah conference: 
introduction, methods, result and discussion, conclusion, dengan ukuran digital 16:9, 
landscape)

3. Para finalis mempersiapkan video presentasi selama 7 menit yang berisi penjelasan 
mengenai latar belakang, tujuan, metode, alat dan bahan, hasil dan diskusi, dan 
kesimpulan yang diupload ke google drive dengan menyerahkan link video kepada 
panitia.

4. Para finalis akan menghadiri sesi tanya jawab virtual bersama juri selama kurang lebih 
8 menit.

5. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh dewan juri akan ditentukan pemenang untuk 
setiap kategori.
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1. Hal-hal khusus yang akan diperhatikan sebagai poin penilaian pertama oleh anggota 
juri adalah:

• Keaslian dan daya cipta dari segi pendekatan dan penjelasan terhadap masalah 
yang dikemukakan

• Bakat, perhatian dan ketelitian pada perencanaan dan pendalaman 
permasalahan

• Penjelasan terhadap permasalahan harus mencapai pada solusi yang ingin 
dicapai

• Memberikan penjelasan dan hubungan sebab akibat pada analisa permasalahan
• Kualitas penulisan laporan
• Hal-hal khusus seperti pencantuman Yayasan, lembaga dan asosiasi yang 

memberikan referensi adalah suatu hal yang dipentingkan
2. Salah satu hal yang sangat penting bahwa penelitian harus asli dan benar-benar 

dilakukan oleh peserta sehingga jika ternyata kriteria ini tidak dipatuhi maka tidak 
akan dilakukan penilaian pada hasil penelitian tersebut.

3. Penelitian yang mengandung atau diperkirakan dapat beresiko terhadap kesehatan 
dan keamanan umum tidak akan dievaluasi (tidak diikutsertakan pada pameran).

4. Khususnya proyek-proyek penelitian yang mengandung zat radioaktif, alat-alat 
percobaan yang berbahaya, toksik dan hal-hal yang dapat memicu kanker tidak 
akan dievaluasi (tidak diikutsertakan pada pameran). Peserta perlombaan harus 
memperkenalkan lembaga atau individu yang membimbingnya, menjelaskan sumber 

Peraturan ISPOPeraturan ISPOPeraturan ISPOPeraturan ISPO
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pustaka dan bahan-bahan yang dipakai sewaktu melakukan proyek tersebut kepada 
anggota juri pada saat pelaksanaan wawancara dengan peserta.

5. Jika menurut pendapat juri proyek penelitian terkait dengan salah satu atau beberapa 
dari syarat-syarat di bawah ini maka penelitian tersebut tidak akan dievaluasi, yaitu:

• Penelitian mendapat bantuan terlalu atau berlebihan dari tenaga ahli
• Memanfaatkan sumber-sumber yang tidak mungkin dicapai oleh orang lain atau 

hanya dikhususkan pada peserta tersebut karena fasilitas tersebut belum bisa 
dimanfaatkan oleh orang lain atau umum

• Memanfaatkan penelitian orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya
6. Percobaan yang Berkaitan dengan Hewan bagi siswa yang pada percobaannya 

menggunakan hewan bertulang belakang disarankan untuk sebelumnya melihat 
terlebih dahulu alternatif yang lain. Alternatif lain yang diusulkan dituliskan di bawah 
ini:

• Hewan tak bertulang belakang (misalnya:protozoa, planaria, dan serangga)
• Tumbuh-tumbuhan, jamur, dan ragi
• Biosel dan jaringan kultur
• Mikroorganisme
• Model-model matematika atau komputer

7. Jika terpaksa tetap menggunakan hewan bertulang belakang maka peserta harus 
mematuhi peraturan di bawah ini: Proyek-proyek percobaan tidak boleh mengandung:

• Hal yang diperlukan ketika membunuh hewan yaitu memotong bagian badannya, 
memotong salah satu organ atau jaringannya dari badannya (termasuk 
mengambil darah).
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• Memberikan racun, salah satu radioaktif atau zat-zat asing dan berbahaya serta 
memiliki pengaruh yang tidak diketahui dengan pasti (misalnya, jenis sari-sari 
dari tumbuh-tumbuhan) melalui suntikan atau dari mulut (oral) kepada hewan.

• Meninggalkan hewan-hewan dalam keadaan lapar dan /atau haus, memberikan 
rasa sakit, dan siksaan kepada hewan, memberi gangguan kepada mereka dan 
mengancam kesehatan mereka.

8. Proyek-proyek dalam bentuk-bentuk tersebut di atas tidak dapat diikutsertakan.
9. Selain daripada hal-hal di atas, percobaan berdasarkan pengamatan (misalnya, 

percobaan pada perilaku hewan yang dilakukan di habitat alami dengan tidak 
adanya campur tangan pada kehidupan hewan tersebut) atau percobaan-percobaan 
yang menganalisa kotoran hewan atau pengukuran ciri-ciri fisik hewan (seperti 
usia,tinggi badan, berat badan ,warna, kecepatan metabolisme, dll) bisa disetujui 
untuk diikutsertakan. Hewan-hewan yang dipakai pada percobaan harus diambil dari 
laboratorium atau tempat penangkaran yang sehat, teratur dan higienis serta harus 
mempunyai sertifikat. Hewan-hewan yang dapat menularkan penyakit atau dicurigai 
dapat menularkan penyakit dilarang untuk dipakai (terutama yang dapat menular 
pada manusia). Keputusan tentang diperbolehkannya pemakaian hewan-hewan pada 
percobaan berdasarkan syarat-syarat di atas adalah hak mutlak dari juri bidang ilmu 
pengetahuan.

10. Pada percobaan yang menyangkut pada manusia harus mengikuti aturan-aturan di 
bawah ini:

• Percobaan yang memerlukan bahan atau zat dari tubuh manusia atau 
pengambilan darah dari manusia atau telah diambil sebelumnya dan disimpan 
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untuk keperluan penelitian tersebut tidak diperbolehkan.
• Percobaan yang melibatkan manusia harus mengikuti batasan-batasan berikut:

 » Percobaan-percobaan yang berdasarkan pada perlakuan pada 
perorangan atau kelompok tidak mengganggu dan merugikan para objek 
percobaan.

 » Pengukuran pada reaksi atas rangsangan pada indra indra alami tubuh 
(seperti suara dan sinar).

 » Percobaan-percobaan analisis DNA menggunakan contoh dari jaringan 
rambut atau epitel perasa/lapisan dalam pipi.

• Agar percobaan dapat terlaksana sesuai dengan syarat-syarat di atas maka 
individu/kelompok individu yang akan menjadi objek percobaan harus 
mengetahui sebelumnya apa yang akan dicobakan secara jelas, dan melakukan 
pernyataan tertulis bahwa ia/mereka menyetujui semua prosedur yang telah 
dijelaskan tadi (percobaan pada anak-anak harus mendapat izin dari orang 
tua mereka) dan dibutuhkan izin tertulis dari lembaga/komite kode etik yang 
mendukung penelitian tersebut.

Semua keputusan juri tidak dapat diganggu gugat
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1. Memahami Peraturan dan Tata Cara yang berlaku pada ISPO sangat penting demi 
keberhasilan calon peserta dalam mengerjakan dan menyelesaikan lomba penulisan 
ilmiah ini. Oleh karena itu, kami menganjurkan agar calon peserta dan peserta terlebih 
dahulu membaca beberapa artikel Peraturan dan Tata Cara dalam mengikuti lomba ini.

2. Setiap siswa yang mengikuti lomba ini, akan diperlakukan sama pada setiap 
tahapannya dan harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini 
bertujuan untuk memudahkan para peserta baik pada saat sebelum memulai proses 
penelitian, maupun saat evaluasi atas karyanya yang akan diberikan.

3. Penilaian proyek akan didasarkan pada hal yang paling penting, yaitu: tema proyek 
harus benar benar asli berasal dari hasil pemikiran peserta itu sendiri. Pemikiran 
tersebut bisa saja sederhana, namun harus menarik dan mengarah pada suatu solusi 
praktis.

4. Dukungan dari universitas dan lembaga penelitian dimungkinkan dan biasa terjadi 
pada tahap siswa akan menerapkan hasil pemikirannya. Akan tetapi, dukungan ini 
hanya diperbolehkan terbatas pada pemakaian perlengkapan laboratorium atau 
beberapa macam alat, atau hanya untuk mengambil beberapa teori yang menjadi dasar 
penelitian tersebut.

5. Apabila siswa-siswi mengikuti penelitian yang sedang dilakukan di universitas dan 
kemudian mengikutsertakan proyek tersebut ke dalam lomba ini maka hal ini dianggap 
telah melanggar semangat dan tujuan diadakannya lomba ini.

6. Kami berikan gambaran umum tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Siswa harus 

PanduanPanduanPanduanPanduan
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mengikuti semua petunjuk pelaksanaan yang tercantum ketika mereka menyiapkan 
laporan penelitian dan tema proyek penelitian tersebut.

7. Makalah Penelitian ditulis pada kertas A4, Times New Roman, font 12, diketik dengan 
jarak satu setengah spasi, align justify, margin atas 3 cm, margin bawah 3 cm, margin 
kiri 4 cm, dan margin kanan 3 cm.
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Ilmu pengetahuan adalah bagaimana manusia memahami dirinya dan lingkungannya, 
meneliti hubungan dan pengaruh hal-hal tersebut antara satu dengan yang lainnya, dan 
dapat menjelaskan dan menerapkan hasilnya dengan menggunakan aktivitas dan metode 
yang ada sehingga didapatkan kumpulan informasi/pengetahuan yang lengkap dan 
sistematis mulai sejak awal hingga saat ini.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun 
merupakan bentuk sumbangsih bersama dari para ilmuwan yang berasal dari berbagai 
negara yang berbeda. Para ilmuwan dapat bekerja sendiri, bersama-sama atau secara 
berkelompok untuk meneliti sesuatu. Dengan pola kerja, tema dan tempat penelitian 
yang berbeda-beda para ilmuwan akan dapat saling bertukar pikiran dan saling berbagi 
ilmu pengetahuan. Di samping kerjasama dan saling bertukar ilmu di antara para ilmuwan 
merupakan hal yang sangat penting, dasar sebenarnya dari ilmu pengetahuan adalah 
kemampuan manusia untuk berpikir dan menciptakan sesuatu.

Langkah-langkah utama dari sebuah penelitian ilmu pengetahuan (metode ilmiah) adalah: 
melakukan pengamatan untuk mengumpulkan data, menyusun data yang dikumpulkan, 
meneliti/memverifikasi untuk mengetahui apakah pada data yang disusun tersebut telah 
sesuai susunannya, menemukan sebab dari kesesuaian data yang disusun tersebut, dan 
bersama para ilmuwan lainnya merangkum data-data tersebut berikut hasilnya secara 
tertulis agar mempunyai kelanjutan bagi generasi selanjutnya.

Ilmu Pengetahuan dan Kerja IlmiahIlmu Pengetahuan dan Kerja Ilmiah
Apa yang dimaksud dengan Ilmu Pengetahuan dan Kerja Ilmiah

Ilmu Pengetahuan dan Kerja IlmiahIlmu Pengetahuan dan Kerja Ilmiah
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Proyek tersebut haruslah sebuah penelitian ilmu pengetahuan. Di setiap tahap penelitian 
harus terlihat semua ciri khas dari sebuah penelitian ilmu pengetahuan.
Sebuah penelitian harus dimulai dari sebuah pengamatan. Pengamatan dapat dilakukan 
di habitat atau tempat aslinya, atau untuk mendapatkan pengontrolan yang lebih baik 
dapat juga dilakukan di laboratorium. Secara umum penelitian lebih banyak dilakukan di 
laboratorium sehingga perubahan-perubahan yang terjadi dapat diamati dan dikontrol 
dengan lebih baik daripada di habitat aslinya.

Pengamatan ini dapat diulangi beberapa kali di laboratorium dengan memilih salah satu 
hasil yang selalu konstan/tetap dari hasil-hasil lain yang berubah-ubah ataupun bisa juga 
dengan mengubah cara pengontrolan. Pengamatan seperti ini disebut percobaan terkontrol. 
Semua penelitian ilmu pengetahuan disusun berdasarkan hasil-hasil yang didapat dari 
percobaan-percobaan. Oleh karena itu, semua langkah-langkah prosedur penelitian yang 
telah disebutkan sebelumnya di sini adalah sebuah hal yang biasa dilakukan. Dengan 
memperhatikan perubahan-perubahan bentuk fisik dari hal yang diamati, kita dapat 
melihat hubungan di antara hal-hal tersebut. Seperti yang telah kita ketahui, sesuatu yang 
dapat diukur disebut besaran fisik, contohnya panjang, tinggi, waktu, volume, panas, daya 
listrik, kerja, daya dan lain-lain.

Pengukuran sebuah besaran fisika didefinisikan sebagai perbandingan antara suatu benda 

Cara Membuat Proyek PenelitianCara Membuat Proyek Penelitian
Bagaimana seharusnya sebuah Proyek Penelitian dibuat?

Cara Membuat Proyek PenelitianCara Membuat Proyek Penelitian
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fisik dengan sebuah besaran yang disebut satuan ukur. Besaran tersebut akan diketahui 
kuantitasnya dalam bentuk angka. Angka yang didapatkan ini disebut ukuran besar atau 
nilai numerik. Besarnya setiap besaran fisik tersebut disimbolkan dengan sebuah atau 
sekelompok huruf. Di sebelah besaran setiap nilai numerik harus dituliskan sistem satuan 
yang paling banyak dipakai di dunia hingga saat ini yaitu sistem satuan SI. Sebagai contoh 
misalnya penulisan volume sebuah benda ditunjukkan dalam bentuk m=2.45 kg.

Selama proses penelitian, semua hasil pengamatan dan hasil-hasil pengukuran yaitu 
data-data harus disimpan dalam bentuk tertulis. Jika besaran-besaran yang diukur saling 
berhubungan maka data tersebut harus ditulis dalam bentuk tabel baris/menyamping atau 
dalam bentuk tabel kolom. Bentuk tabel ini memudahkan untuk melihat hubungan di antara 
data-data tersebut.

Sebagai contoh berikut ini kami berikan sebuah 
percobaan yang mengukur besarnya gaya, yang 
disimbolkan dengan (F), dan perpanjangan pegas, yang 
disimbolkan dengan (x), yang dilakukan pada sebuah 
pegas yang terbuat dari baja. Hasil pengukuran dapat 
dituliskan dalam bentuk;

Jika diperhatikan, satuan untuk F adalah Newton, yang dituliskan dengan (N), dan satuan 
perpanjangan x adalah millimeter, yang ditulis (mm).Jika data-data yang didapatkan ini 
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diplot/digambar pada sebuah grafik, maka hubungan antara besaran-besarannya akan 
dengan mudah dilihat. Sebuah grafik akan membantu kita memahami langsung secara 
visual data-data percobaan yang disajikan. Persamaan matematika untuk dua buah satuan 
yang saling berhubungan biasanya akan lebih mudah didapatkan dengan bantuan grafik.

Jika kita ingin menggambar grafik dari data-data yang ada di tabel F-x di atas, maka akan 
didapatkan grafik seperti yang ada pada gambar-1 berikut. Hubungan antara gaya F dan 
perpanjangan x akan lebih mudah terlihat melalui sebuah garis perbandingannya.

Jika koefisien perbandingan disimbolkan dengan k 
dan disebut juga sebagai koefisien kekakuan pegas, 
persamaan matematika antara F dan x dapat ditulis 
dalam bentuk F=kx. Jadi dapat terlihat bahwa koefisien 
kekuatan busur sama dengan kemiringan grafik 
tersebut.Peserta lomba juga diharapkan menuliskan 
hasil penelitiannya dalam bentuk tabel. Gambarlah 
data-data yang didapatkan dalam bentuk grafik dan cobalah untuk mencari persamaan 
matematikanya dengan bantuan grafik tersebut. Hindari mempresentasikan data-data 
tersebut dengan menggunakan tabel dan grafik sekaligus. Pilihlah salah satu yang dapat 
lebih jelas dipahami untuk dipresentasikan. Jika peserta tidak memiliki ilmu yang cukup 
untuk mengukur, menyiapkan tabel, menggambar grafik dan melakukan analisa, maka 
adalah tidak mungkin untuk mengharapkan adanya kesuksesan dalam menyelesaikan 
penelitian dan mendapatkan hasil yang diinginkan.
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Menyimpan secara tertulis hasil pengukuran dan pengamatan merupakan sebuah bagian 
yang sangat penting dari sebuah penelitian. Hal penting lainnya adalah mempublikasikan 
hasil penelitian tersebut. Jika hal ini tidak dilakukan maka ilmu yang didapatkan tersebut 
harus disampaikan pada orang lain atau dijaga serta disimpan bagi generasi selanjutnya.
Salah satu tahapan yang paling penting dari proyek penelitian yang kalian lakukan adalah 
menulis laporan proyek penelitian. Pada laporan tersebut tidak perlu dicantumkan uraian 
yang tidak terlalu penting dan berulang-ulang. Laporan diusahakan mencantumkan hal-hal 
yang pokok dan dalam bentuk yang singkat dan padat. Ingatlah untuk selalu mengevaluasi 
laporan yang kalian buat dengan menggunakan sebuah sarana pengukuran.

Laporan penelitian merupakan sebuah produk Kerja Ilmiah. Laporan tersebut 
mengetengahkan sebuah permasalahan, kemudian mencantumkan data-data yang 
dibutuhkan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut sehingga dapat 
didiskusikan lebih lanjut. Ataupun bisa juga setelah sebuah permasalahan dirumuskan, 
kita jelaskan metode yang ditempuh serta hasil-hasil yang didapatkan. Laporan dapat juga 
memuat ide-ide kita mengenai hasil yang didapatkan oleh peneliti lain. Laporan tersebut 
dapat juga memuat usulan untuk diadakannya penelitian baru berdasarkan hasil dari 
peneliti lain yang diragukan kebenarannya, berlawanan hasilnya atau tidak sesuai dengan 
hasil penelitian yang kita dapatkan.

Cara Menulis Laporan PenelitianCara Menulis Laporan PenelitianCara Menulis Laporan PenelitianCara Menulis Laporan Penelitian
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Laporan penelitian harus disusun dengan urutan seperti yang akan dijelaskan berikut ini. 
Pengurutan ini harus diikuti untuk standardisasi laporan penelitian. Standar penulisan ini 
akan memudahkan peneliti maupun orang yang membaca hasil penelitian tersebut untuk 
mengevaluasi proyek penelitian, jika perlu persingkatlah laporan tersebut atau bahkan 
susun seperti bentuk sebuah buku.

URUTAN PENULISAN LAPORAN PROYEK PENELITIAN

Nama Proyek
Berilah sebuah nama sebagai judul penelitian dalam sebuah kalimat yang singkat dan 
sesuai dengan inti penelitian serta dapat menggambarkan isi proyek yang akan disajikan. 

Tujuan penelitian
Jelaskanlah tujuan dari penelitian ini dalam satu atau dua kalimat. Jika memungkinkan 
urutkanlah tujuan tersebut dalam bentuk poin-poin. 

Pendahuluan
Pada bagian ini peneliti menyebutkan hasil-hasil penelitian lain yang sesuai dengan tema. 
Jelaskanlah apa perbedaan penelitian yang sedang dilakukan tersebut dengan penelitian 
lain yang serupa. Jelaskanlah juga bagaimana manfaat penelitian serupa sebelumnya pada 
penelitian ini dan apa tujuan dari penelitian ini.
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Metode
Pada bagian ini dituliskan cara yang dipakai pada pengamatan dan batas-batas penelitian. 
Harus dijelaskan secara terbuka bagaimana cara pengumpulan data pada mekanisme 
percobaan penelitian. Ciri khas dasar biologi dan kimiawi materi dan apa saja alat ukur 
penting pada mekanisme percobaan (misalnya, apa saja alat tersebut, rentang pengukuran, 
sensitivitas, dll) juga harus diperjelas. Misalnya, jika menggunakan sebuah voltmeter yang 
hambatan dalamnya 10 M Ohm maka rentang pengukurannya adalah 2-220 V, sedangkan 
untuk indikator tahapan adalah 3,5. Kemudian penjelasan tentang di mana, siapa saja yang 
terlibat, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa kali serta dalam kondisi apa sajakah 
pengulangan percobaan dilakukan—harus jelas, ringkas dan padat. Tabel data, grafik, 
analisa dan perhitungan juga dicantumkan pada bagian ini.

Hasil dan Diskusi 
Bagian yang paling penting dari sebuah Laporan penelitian adalah bagian ini. Bagian ini 
memuat hasil yang telah didapatkan. Hasilnya dapat ditulis dalam bentuk angka/numerik 
dan beberapa persamaan matematika. Jika memungkinkan nilai-nilai numerik diberikan 
dalam bentuk grafik atau tabel, tunjukkan perhitungan dan analisanya. Diskusikanlah 
hasilnya sambil menjelaskan batas-batasan yang ada. Jelaskanlah jika terdapat hal-hal 
yang memberikan pengaruh negatif pada hasil. Sebelum mencapai bagian ini, periksa 
kembali bagian tujuan penelitian dan jelaskan seberapa jauh tujuan tersebut dicapai. 
Jangan sampai lupa untuk menulis saran-saran tentang tema penelitian tersebut pada 
bagian ini, untuk memberi jalan bagi penelitian lain di bidang yang sama.
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Sumber
Bagian ini memuat penulisan sumber-sumber ilmiah tertulis yang berkaitan dengan tema 
yang diambil sebagai pendukung dalam urutan alfabetis dan berdasarkan nama penulisnya. 
Sumber harus ditulis sesuai dengan urutan di bawah ini.

Lemmon, Kenneth. 1963. The Covered Garden. Dufour, Philadelphia.
Webster, John G., 1998. Medical Instrumentation Application and Design. New York.
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Setelah proses seleksi dilakukan, untuk setiap peserta yang lolos menjadi finalis dan 
berpartisipasi pada pameran hasil penelitiannya akan disediakan sarana penunjang yang 
dapat dipakai saat memamerkan hasil proyek penelitiannya. Tujuan utama dari pameran ini 
adalah agar peserta dapat memperlihatkan proses penelitian penelitian secara umum pada 
pengunjung website ISPO 2021.

Hal-hal yang perlu ditampilkan di dalam poster adalah judul, penulis, instansi, latar 
belakang, metode penelitian, alat dan bahan, hasil dan diskusi serta kesimpulan. Ukuran 
poster berdimensi 16:9 landscape. Ukuran file tidak lebih dari 2 megabyte.

Tunjukkanlah mekanisme, alat-alat, perlengkapan penunjang dan model terapan yang 
telah kalian buat dan pakai selama proses penelitian di dalam poster ilmiah. Model terapan 
yang dapat berfungsi sesuai dengan tujuan penelitian masing-masing peserta akan sangat 
berpengaruh pada pengunjung yang melihatnya.

Poster Ilmiah ConferencePoster Ilmiah Conference
Hal-hal Penting dalam Pembuatan Poster Ilmiah Conference

Poster Ilmiah ConferencePoster Ilmiah Conference
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BIOLOGI
PEMANASAN GLOBAL
Pemanasan global adalah meningkatnya suhu di permukaan bumi . Peningkatan suhu 
di permukaan bumi menyebabkan naiknya permukaan laut dan diperkirakan juga dapat 
menyebabkan perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Selain itu pemanasan global juga 
dapat mengganggu lahan pertanian, jalur perdagangan, mencairnya kutub, kepunahan 
berbagai jenis spesies dan meningkatkan factor pembawa penyakit.

BIOTEKNOLOGI
Bioteknologi adalah teknologi yang merupakan aplikasi bidang biologi terutama dalam 
bidang pertanian, makanan, atau bidang kedokteran dan obat-obatan. Bioteknologi 
melibatkan organisme hidup untuk membuat suatu produk dengan tujuan tertentu. Seluruh 
makhluk hidup terdiri dari sel sel yang fungsinya identik dengan mesin. Dengan revolusi 
bioteknologi tersebut scientist dapat melakukan hal-hal seperti membuat tanaman 
transgenic, membuat obat dengan pemanfaatan bakteri dan masih banyak lagi.

BIOGAS
Biogas adalah sumber energy alternatif yang berupa gas yang dihasilkan oleh aktivitas 
anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk diantaranya; kotoran 
manusia dan hewan, limbah domestik (rumah tangga), sampah biodegradable atau setiap 

KategoriKategoriKategoriKategori
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limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam 
biogas adalah metana dan karbon dioksida.

PROTEIN SEL TUNGGAL
Protein Sel Tunggal adalah suatu protein yang diperoleh dari hasil kultur alga, yeast 
ataupun bakteri. Protein Sel Tunggal biasanya digunakan untuk menggantikan makanan 
yang mengandung protein tinggi.

KULTUR JARINGAN
Kultur jaringan merupakan suatu teknik pengembangbiakan sel atau jaringan di luar 
organisme yang bersangkutan. Biasanya kultur jaringan menggunakan medium cair, semi 
padat dan padat seperti agar. Kultur jaringan bisa dilakukan pada sel atau jaringan hewan, 
dan juga pada tanaman tertentu.

BIOLOGI TANAMAN
Tanaman mempunyai beragam strategi untuk mempertahankan dirinya agar tetap hidup. 
Misalnya berapa banyak serangga atau hewan yang diperlukan tanaman untuk melakukan 
penyerbukan. Dan berapa macam cara yang yang dilakukan agar penyerbukan tersebut 
dapat berhasil. Di sisi lain tanaman juga menarik perhatian lebih diteliti guna menghasilkan 
suatu produk yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia.
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ZOOLOGY
Zoology merupakan ilmu yang mempelajari tentang hewan. Banyak sekali hal hal menarik 
yang dapat dipelajari tentang hewan, terutama peranan hewan dalam membantu tanaman 
dalam penyerbukan, tingkah laku binatang ataupun mekanisme strategi hewan dalam 
mempertahankan diri.

MIKROBIOLOGI
Mikrobiologi adalah bidang yang sangat menarik dan terus menerus berkembang dalam 
ilmu biologi. Mikroorganisme ada dimana-mana dengan keanekaragaman jenis dan cara 
adaptasi yang berbeda. Mereka dapat hidup di kondisi yang sangat ekstrim seperti gurun, 
laut bahkan kutub. Mikrobiologi memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat meneliti 
tentang evolusi, berbagai penyakit bahan mekanisme yang terdapat di dalam sel makhluk 
hidup.

FARMAKOLOGI/TOKSIKOLOGI
Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana obat dapat mempengaruhi fisiologi 
hewan maupun manusia. Toksikologi juga sangat erat kaitannya dengan farmakologi 
karena mempelajari bahaya dari penggunaan bahan kimia, obat-obatan atau produk-
produk alami. Kadang kadang penggunaan obat dengan dosis yang kurang tepat juga dapat 
membahayakan tubuh. Karena sel sel tubuh merupakan pabrik biokimia dimana terjadi 
proses paralel di dalamnya, maka akan mudah sekali mendapatkan efek yang berbeda 
dari bahan yang masuk. Pada kenyataannya para ahli farmasi pernah mengatakan bahwa 
terlebih dulu ada efek yang kamu ketahui, baru aka nada efek yang kamu tidak ketahui.
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GENOM
Genom merupakan bidang biologi yang berhubungan dengan DNA sekuensing yang 
dianalisis menggunakan komputer. Genom merupakan ilmu yang mempelajari tentang 
susunan dan fungsi gen dari suatu organisme menggunakan teknik pemetaan, sequencing, 
analyzing dan modeling. Tujuan proyek genom adalah untuk melihat gen sebagai susunan 
yang kompleks dan dinamis. Tujuan projek ini adalah untuk menemukan cara baru untuk 
merancang diagnosis atau terapi terhadap suatu penyakit yang berhubungan dengan gen.

FISIKA
Fisika adalah ilmu yang terkait dengan semua aspek kehidupan, dan oleh karena itu dapat 
dihubungkan dengan semua mata pelajaran yang lain. Hampir semua ide untuk karya ilmiah 
dapat dijadikan proyek fisika. Misalnya, penelitian tentang polusi udara dapat dijadikan 
proyek fisika jika digunakan metode-metode fisika. Berikut ini beberapa topik populer 
fisika yang sering diangkat dalam karya ilmiah.

KONSERVASI ENERGI
Topik ini penting di dunia sains dan teknik. Konservasi energi berbeda dengan efisiensi 
energi karena menggunakan lebih sedikit energi untuk mencapai penggunaan energi yang 
lebih rendah, dan biasanya memerlukan perubahan perilaku.

APLIKASI FISIKA DI KETEKNIKAN
Teknik sipil adalah disiplin teknik profesional yang berhubungan dengan konstruksi 
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dan desain pekerjaan sektor publik dan swasta seperti jembatan, jalan, bendungan dan 
bangunan dengan menggunakan pengetahuan statis. Teknik elektro adalah cabang teknik 
yang berhubungan dengan teknologi kelistrikan, terutama desain dan penerapan sirkuit. 
Misalnya kita dapat membantu mereka menemukan metode baru untuk mendapatkan 
energi listrik. Teknik mesin adalah disiplin teknik yang melibatkan penerapan prinsip-
prinsip fisika untuk analisis, desain, dan pemeliharaan sistem mekanik. Insinyur mekanik 
menggunakan prinsip-prinsip ini dan prinsip-prinsip lainnya dalam desain dan analisis 
mobil, pesawat terbang, sistem pemanas dan pendingin, dan banyak lagi.

TERMODINAMIKA
Termodinamika melibatkan hubungan dan konversi antara panas dan bentuk energi lainnya. 
Menurut aturan termodinamika energi tidak dapat digunakan dalam efisiensi 100% tetapi 
kita dapat meningkatkan efisiensi dan kita dapat mendaur ulang energi yang terbuang.

APLIKASI MATEMATIKA DI FISIKA
Fisika membutuhkan matematika untuk mengekspresikan hukum-hukum fisika dan 
membuat prediksi.

Beberapa contoh proyek untuk siswa sekolah:
1. Api dan Pembakaran- faktor apa yang mempengaruhi pembakaran?
2. Bahan bakar dan efisiensinya dalam menghasilkan energi.
3. Alat musik- prinsip ilmiah di baliknya
4. Musik Versus Kebisingan- apa bedanya?



25

5. Bandul- bagaimana periode bandul dapat ditingkatkan?
6. Tekanan Udara – Tekanan Air
7. Bagaimana Anda menetapkan “ketinggian dari permukaan laut”?
8. Lensa- efek kelengkungan, bahan pada berkas cahaya
9. Bisakah telur menahan kekuatan yang lebih besar dari satu arah daripada dari yang 

lain?
10. Seberapa kuat tali pancing nilon?
11. Seberapa kuat pembungkus plastik?
12. Desain pesawat buatan sendiri mana yang paling baik terbang?
13. Faktor apa saja yang mempengaruhi pantulan bola yang dijatuhkan?
14. Bagaimana kompresi dan ketegangan membuat benda menjadi kuat?
15. Seberapa kuat tusuk gigi?
16. Jenis penyiram rumput mana yang paling cocok?
17. Jenis ukuran bola lampu apa yang menghasilkan cahaya paling banyak?
18. Bagaimana kekuatan cahaya dapat diukur? - efeknya pada bahan yang dapat 

terdegradasi
19. Bahan apa saja yang dapat dialiri listrik statis?
20. Baterai mana yang bertahan paling lama?- Bagaimana daya dapat ditingkatkan?
21. Apa yang mempengaruhi pemantulan cahaya? - pembiasan dan difraksi cahaya?
22. Produksi spektrum dan warna- prisma
23. Bagaimana suara dihasilkan? Apa yang mempengaruhi nada suara?- Apa yang 

mempengaruhi volume suara? - Bagaimana Anda mengukur kecepatan suara?
24. Motor Listrik- prinsip dan faktor yang mempengaruhi efisiensinya
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25. Sirkuit Listrik- faktor yang mempengaruhi tegangan, arus listrik, resistansi
26. Magnet dan elektromagnet- Apa yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet?
27. Buzzer dan lonceng dan alarm (elektromagnet).
28. Magnet Levitation- Eksperimen gravitasi yang menentang efek magnet dan bangun 

Kereta Melayang Magnetik
29. Radio
30. Mesin pembakaran internal
31. Bahan isolasi-terbaik, ketebalan
32. Bagaimana cat dipengaruhi oleh perubahan suhu?- Elastisitas karet; efek lem.
33. Penggunaan energi surya- desain dan konstruksi kompor surya, panel surya, dll.
34. Merancang jembatan yang kuat
35. Penggunaan sumber daya energi terbarukan secara efisien- E.G. Kayu, Angin
36. Tentukan keakuratan berbagai termometer
37. Berapa banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu berbagai zat dengan 

jumlah yang sama?
38. Prinsip konservasi energi
39. Merancang rumah hemat energi
40. Buat Pengatur Waktu Menit
41. Proyektor (Membuat proyektor slide)
42. Tekanan Udara (Dapatkah tekanan udara digunakan untuk mendorong, mematahkan, 

atau membengkokkan benda?)
43. Tekanan Air (Bagaimana tekanan air berubah pada kedalaman yang berbeda?)
44. Apakah berat kembang api menentukan berapa lama kembang api bertahan di udara?
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45. Bandingkan kabel tembaga dengan serat optik untuk komunikasi
46. Bagaimana cat dipengaruhi oleh perubahan suhu?
47. Bagaimana suhu mempengaruhi elastisitas karet?
48. Bagaimana suhu mempengaruhi kekuatan atau daya rekat lem?
49. Pengaruh kelembaban pada hambatan listrik
50. Konveksi panas
51. Radiasi panas
52. Konduksi panas

KIMIA
Kimia Analitik
Kimia analitik adalah studi tentang komposisi kimia bahan alami dan buatan. Tidak seperti 
subdisiplin utama kimia lainnya seperti kimia anorganik dan kimia organik, kimia analitik 
tidak terbatas pada jenis senyawa atau reaksi kimia tertentu.

Elektrokimia
Elektrokimia adalah cabang kimia yang mempelajari reaksi kimia yang terjadi di dalam 
larutan pada permukaan antara konduktor elektron (elektroda, terdiri dari logam atau 
semikonduktor) dan konduktor ionik (elektrolit), dan yang melibatkan transfer elektron 
antara elektroda dan elektrolit atau spesies dalam larutan.

Kimia Anorganik
Kimia anorganik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari sifat dan perilaku senyawa 



28

anorganik. Bidang ini mencakup semua senyawa kimia kecuali senyawa-senyawa organik 
(senyawa yang mengandung ikatan C-H), yang merupakan mata pelajaran kimia organik.

Biokimia
Biokimia adalah studi tentang proses kimia dalam makhluk hidup. Ini berkaitan dengan 
struktur dan fungsi komponen sel, seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan 
biomolekul lainnya. Biologi kimia bertujuan untuk menjawab banyak pertanyaan yang 
muncul dari biokimia dengan menggunakan alat yang dikembangkan dalam sintesis kimia.

Kimia Zat Padat
Kimia zat padat adalah studi tentang sintesis, struktur, dan sifat fisik bahan padat. Oleh 
karena itu cabang ini memiliki tumpang tindih yang kuat dengan fisika zat padat, mineralogi, 
kristalografi, keramik, metalurgi, termodinamika, ilmu material dan elektronik dengan 
fokus pada sintesis bahan baru dan karakterisasinya.

Kimia Organik
Kimia organik adalah disiplin khusus dalam kimia yang melibatkan studi ilmiah tentang 
struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan persiapan (dengan sintesis atau dengan cara lain) 
senyawa kimia yang terutama terdiri dari Karbon dan Hidrogen, yang mungkin mengandung 
sejumlah lainnya. unsur-unsur, termasuk Nitrogen, Oksigen, Halogen serta Fosfor, Silikon 
dan Belerang.[1][2] [3]
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Stereokimia
Stereokimia, subdisiplin kimia, melibatkan studi tentang konfigurasi spasial relatif atom 
dalam molekul. Cabang penting dari stereokimia adalah studi tentang molekul kiral.
Stereokimia adalah aspek kimia yang sangat penting dan studi tentang masalah 
stereokimia mencakup seluruh rentang subjek ini: kimia organik, anorganik, biologi, fisik, 
dan supramolekul.

Kimia Fisik
Kimia fisik, adalah penerapan fisika pada fenomena makroskopik, mikroskopis, atom, 
subatom, dan partikulat dalam sistem kimia[1] dalam bidang kimia secara tradisional 
menggunakan prinsip, praktik dan konsep termodinamika, kimia kuantum, mekanika 
statistik, dan kinetika. [2] Hal ini sebagian besar didefinisikan sebagai bidang besar kimia, 
di mana beberapa sub-konsep diterapkan; dimasukkannya mekanika kuantum digunakan 
untuk menggambarkan penerapan kimia fisik pada interaksi atau eksperimen kimia atom 
dan partikulat.[1]

Kinetika Kimia
Kinetika kimia, juga dikenal sebagai kinetika reaksi, adalah studi tentang laju proses 
kimia. Kinetika kimia mencakup penyelidikan tentang bagaimana kondisi eksperimen yang 
berbeda dapat mempengaruhi kecepatan reaksi kimia dan menghasilkan informasi tentang 
mekanisme reaksi dan keadaan transisi, serta konstruksi model matematika yang dapat 
menggambarkan karakteristik reaksi kimia.
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Termodinamika
Dalam termodinamika dan kimia fisik, termokimia adalah studi tentang panas yang berubah 
atau diserap dalam reaksi kimia. Termokimia, umumnya, berkaitan dengan pertukaran 
panas yang menyertai transformasi, seperti pencampuran, transisi fase, reaksi kimia, dll., 
Yang mencakup perhitungan jumlah seperti kapasitas panas, panas pembakaran, panas 
pembentukan, dll.

Kimia Komputasi
Kimia komputasi adalah cabang kimia yang menggunakan komputer untuk membantu 
memecahkan masalah kimia. Ini menggunakan hasil kimia teoretis, dimasukkan ke dalam 
program komputer yang efisien, untuk menghitung struktur dan sifat molekul dan padatan.

Kimia Kuantum
Kimia kuantum adalah cabang kimia teoretis, yang menerapkan mekanika kuantum dan 
teori medan kuantum untuk mengatasi masalah dan masalah dalam kimia. Deskripsi 
perilaku elektronik atom dan molekul yang berkaitan dengan reaktivitas-nya adalah salah 
satu aplikasi kimia kuantum.

KOMPUTER
Komputer merupakan bidang yang sangat berkembang belakangan ini.
ISPO mengajak para anak muda berbakat di bidang komputer dari seluruh Indonesia 
untuk menunjukkan karya-karya terbaiknya demi masa depan yang lebih baik. Beberapa 
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sub kategori komputer yang dapat dikembangkan diantaranya yaitu berkaitan dengan 
Web App, Phone App, Augmented Reality, Virtual Museum, Kecerdasan Buatan (AI), Media 
Pembelajaran Digital, Game Edukatif, dst.

LINGKUNGAN
Pengelolaan Lahan
Pengelolaan lahan dapat didefinisikan sebagai proses pengelolaan penggunaan dan 
pengembangan (baik di perkotaan dan pinggiran kota) sumber daya lahan dengan cara yang 
berkelanjutan. Sumber daya lahan digunakan untuk berbagai tujuan yang berinteraksi 
dan dapat bersaing satu sama lain; oleh karena itu, diinginkan untuk merencanakan dan 
mengelola semua penggunaan secara terpadu.

Penggundulan Hutan (Deforestasi)
Deforestasi adalah konversi kawasan hutan menjadi penggunaan lahan non-hutan 
seperti lahan subur, padang rumput, penggunaan perkotaan, area tebangan, atau lahan 
kosong. Umumnya, penghilangan atau perusakan area tutupan hutan yang signifikan 
telah mengakibatkan lingkungan yang terdegradasi dengan keanekaragaman hayati yang 
berkurang.

Pengelolaan Ekosistem
Pengelolaan ekosistem secara luas diusulkan dalam literatur populer dan profesional 
sebagai cara modern dan disukai untuk mengelola sumber daya alam dan ekosistem. Para 
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pendukung dengan gamblang menggambarkan pengelolaan ekosistem sebagai pendekatan 
yang akan melindungi lingkungan, menjaga ekosistem yang sehat, melestarikan 
keanekaragaman hayati, dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Bioremediasi
Remediasi biologis masalah lingkungan menggunakan tanaman. Penggunaan agen biologis, 
seperti bakteri atau tanaman, untuk menghilangkan atau menetralisir kontaminan, seperti 
pada tanah atau air yang tercemar. Termasuk fitoremediasi, lahan basah buatan untuk 
pengolahan air limbah, biodegradasi, dll.

Pencemaran/Kualitas Udara
Polusi udara adalah penurunan kualitas udara akibat bahan kimia yang tidak diinginkan 
atau bahan lain di udara. Kondisi udara membahayakan kesehatan, keselamatan, atau 
kesejahteraan orang, mengganggu kenikmatan hidup atau harta benda secara normal, 
membahayakan kesehatan kehidupan hewan atau menyebabkan kerusakan pada kehidupan 
tumbuhan atau harta benda.

Pencemaran/Kualitas Tanah
Pencemaran tanah didefinisikan sebagai penumpukan senyawa toksik yang persisten, 
bahan kimia, garam, bahan radioaktif, atau agen penyebab penyakit di dalam tanah, yang 
memiliki efek merugikan pada pertumbuhan tanaman dan kesehatan hewan.
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Pencemaran/Kualitas Air
Pengenalan zat yang membuat air tidak murni dibandingkan dengan air yang tidak 
terganggu. Biasanya ini berasal dari erosi tanah, masuknya bahan kimia beracun dari 
industri dan tumpahan dan masuknya limbah domestik atau limbah industri dan pertanian.

Pencemaran/Kualitas Suara
Pencemaran suara (atau kebisingan lingkungan di tempat-tempat teknis) adalah suara yang 
dihasilkan oleh manusia atau mesin yang mengganggu lingkungan. Bentuk pencemaran 
suara yang dominan berasal dari bidang transportasi.

Kurangi-Gunakan Kembali-Daur Ulang (Reuse-Reduce-Recycle)
Pencegahan limbah, atau “pengurangan sumber”, berarti mengurangi konsumsi dan 
membuang. Sebagai contoh; membeli barang yang tahan lama dan tahan lama, mencari 
produk dan kemasan yang sebebas mungkin dari racun; mendesain ulang produk untuk 
menggunakan lebih sedikit bahan baku dalam produksi, memiliki umur yang lebih panjang, 
atau digunakan kembali setelah penggunaan aslinya. Menggunakan kembali barang-barang 
— dengan memperbaikinya, menyumbangkannya ke badan amal dan kelompok masyarakat, 
atau menjualnya — juga mengurangi pemborosan. Menggunakan kembali produk, bila 
memungkinkan, bahkan lebih baik daripada mendaur ulang karena barang tersebut tidak 
perlu diproses ulang sebelum dapat digunakan kembali. Daur ulang mengubah bahan yang 
seharusnya menjadi sampah menjadi sumber daya yang berharga. Selain itu, menghasilkan 
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sejumlah manfaat lingkungan, keuangan, dan sosial. Bahan seperti kaca, logam, plastik, 
dan kertas dikumpulkan, dipisahkan dan dikirim ke fasilitas yang dapat memprosesnya 
menjadi bahan atau produk baru.

REKAYASA TEKNOLOGI & ROBOTIKA
Teknik Rekayasa Biologi
Teknik rekayasa biologi berhubungan dengan teknik pemrosesan secara biologi pada 
umumnya. Bidang ini merupakan dasar disiplin ilmu yang luas yang juga mencakup desain 
produk, daya tahan dan analisis dari sistem biologi. Pada umumnya,teknik rekayasa biologi 
berkaitan baik itu dengan dunia pengobatan maupun dunia pertanian.

Teknik Sipil dan Teknik Bangunan
Teknik sipil adalah sebuah disiplin teknik profesional yang terkait dengan konstruksi 
dan desain sektor-sektor umum dan pribadi, seperti: jembatan, jalan, bendungan dan 
bangunan.

Teknik Kimia
Teknik kimia adalah cabang dari ilmu teknik yang berhubungan dengan aplikasi ilmu kimia, 
fisika, dan matematika untuk pemrosesan bahan-bahan mentah atau bahan kimia menjadi 
bentuk yang lebih berguna dan berharga.
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Teknik Industri
Teknik industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu, uang, bahan, energi dan 
sumberdaya lainnya.

Ilmu Bahan
Sebuah bidang ilmu yang multidisiplin yang berhubungan dengan kinerja dan fungsi dari 
suatu materi dalam setiap dan semua aplikasi baik secara mikro, nano, dan struktur atom, 
serta kebalikannya. Bidang ini terkadang berhubungan juga dengan kajian dari sifat dan 
penggunaan dari berbagai jenis materi, seperti logam, keramik, dan plastik serta potensi 
aplikasi secara tekniknya.

Teknik Elektro, Teknik Komputer
Teknik elektro adalah cabang dari teknik yang berhubungan dengan teknologi kelistrikan, 
terutama desain dan aplikasi dari rangkaian dan peralatan untuk menghasilkan daya dan 
distribusinya, control mesin, dan sistem komunikasi. Seorang insinyur komputer adalah 
seorang insinyur elektro yang memiliki konsentrasi pada sistem logika digital atau 
perancang piranti lunak dengan fokus pada interaksi antara program piranti lunak dan 
arsitektur piranti keras yang mendasarinya.

Teknik Mesin
Teknik mesin adalah disiplin teknik yang berhubungan dengan aplikasi dari prinsip-
prinsip fisika untuk analisa, perancangan, manufaktur, dan pemeliharaan sistem mesin. 
Insinyur mesin menggunakan prinsip-prinsip ini dan dipadukan dengan prinsip lain dalam 
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perancangan dan analisis dari otomobil, pesawat terbang, system pemanas dan pendingin, 
mesin-mesin produksi, peralatan dan mesin-mesin industri, peralatan medis, dan lain 
sebagainya.

Robotika
Robotika adalah ilmu dan teknologi mengenai robot yang meliputi desain, produksi, dan 
aplikasinya.

Termodinamika
Termodinamika adalah ilmu fisika yang mempelajari hubungan dan pengubahan antara 
panas dan bentuk energi lainnya.
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Pertanyaan yang sering dilontarkan oleh calon peserta ISPO dan jawaban dari panitia ISPO, 
mohon dibaca dengan cermat :

Bagaimana cara menjadi peserta ISPO?
Calon peserta ISPO dapat melakukan pendaftaran melalui website www.festivalsainsbudaya.
com atau www.ispo.or.id

Kapan batas akhir pendaftaran ISPO?
Batas akhir pendaftaran ISPO (online) 27 November 2022, pukul 23.59 wib.

Kapan pelaksanaan Final dan Pameran ISPO?
Final seluruh kegiatan ISPO akan diselenggarakan pada 24-26 Februari 2022.

Bagaimana format penulisan makalah penelitian?
Format penulisan makalah penelitian sebagai berikut : Makalah Penelitian ditulis pada 
kertas A4, Times New Roman, font 12, diketik dengan jarak satu setengah spasi, align 
justify, margin atas 3 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 3 cm. 
Untuk urutan penelitian dapat Anda baca di Urutan Penulisan Laporan.

Berapa banyak peserta dalam satu proyek penelitian?
Dalam satu proyek penelitian maksimal 2 peserta (sekolah yang sama).

FAQFAQFAQFAQ
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Apakah boleh mendaftar lebih dari 1 proyek?
Boleh, dengan ketentuan:
– Proyek akan dipilih satu jika proyek yang lainnya lolos fase seleksi.
– Apabila dalam beberapa proyek yang lolos seleksi ada nama peserta yang sama maka 
peserta tersebut harus memilih satu proyek dari proyek yang lolos seleksi. Peserta tidak 
dapat diganti oleh orang lain.

Berapa biaya yang harus dibayar untuk melakukan pendaftaran proyek di ISPO?
Biaya pendaftaran adalah Rp150.000,- per proyek.

Saya mempunyai proyek penelitian dan sudah pernah diikutsertakan pada lomba sejenis, 
apa boleh didaftarkan?
Tidak boleh. Naskah Penelitian / Karya Ilmiah yang dapat didaftarkan belum pernah 
diikutsertakan pada ISPO sebelumnya ataupun kompetisi ilmiah lain.

Bahasa apakah yang harus digunakan dalam penulisan naskah/makalah projek?
Naskah/Makalah proyek menggunakan dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris dalam satu file dengan urutan versi Bahasa Indonesia kemudian dilanjutkan dengan 
versi Bahasa Inggris.

Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi panitia ISPO melalui email atau 
telepon.




