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PANDUAN 

FINAL ISPO 2021 
 

Kami ucapkan selamat kepada semua peserta yang melaju ke babak final. Berikut ini panduan kegiatan 

Final ISPO 2021, harap dibaca dan dipelajari untuk kelancaran pelaksanaan Final ISPO 2021. 

 

Rangkaian Kegiatan ISPO 2021 

Kegiatan Final ISPO 2021 terdiri dari: 

1. Registrasi ulang di akun peserta masing-masing pada laman isponesia.com dan pembuatan Grup 

Whatsapp (14 Januari - 6 Februari 2021) 

2. Technical Meeting (16 Januari 2021 pukul 10.00 - 12.00 WIB) 

3. Pengumpulan materi pameran online dan bahan presentasi (14 Januari - 10 Februari 2021) 

Bahan-bahan yang perlu disiapkan finalis pada Final ISPO 2021 

a. Full Paper (Makalah Penelitian) 

b. Poster Projek 

c. Video Presentasi 

d. Slide Presentasi (Sebagai Back Up Plan) 

4. Pameran online (19 Februari - 20 Februari 2021) 

Video presentasi dan poster projek penelitian dari finalis akan dipamerkan melalui website ISPO 

www.ispo.or.id. 

5. Penjurian (19 Februari - 20 Februari 2021) 

Finalis mempertahankan Projek Penelitiannya di depan dewan juri secara online dengan 

menggunakan Zoom Meeting. 

6. Penghargaan (21 Februari 2021) 

Penutupan FSB 2021 dan pemberian penghargaan kepada para pemenang. 
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FULL PAPER (MAKALAH) 
 

Finalis harus melengkapi proposal penelitiannya menjadi laporan penelitian dalam bentuk makalah. 

1. Urutan Penulisan 

a. Nama proyek 

Berilah judul penelitian yang menggambarkan isi penelitian secara ringkas. 

b. Pendahuluan 

Jelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini dalam beberapa 

kalimat singkat. Urutkan dalam bentuk poin-poin.  

c. Studi literatur 

Sebutkan hasil-hasil penelitian lain yang sesuai dengan tema. Jelaskan apa perbedaan 

antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian lain yang serupa. Jelaskan 

juga bagaimana manfaat penelitian serupa sebelumnya pada penelitian ini dan apa tujuan 

dari penelitian ini. 

d. Metodologi 

Jelaskan secara terbuka tentang : cara pengumpulan data, mekanisme percobaan, batas-

batas penelitian, karakteristik (fisis, kimiawi, dan biologis) dari objek penelitian dan alat-

alat ukur penelitian. Misalnya, apa saja alat tersebut, rentang pengukuran, sensitivitas, dll. 

Sebagai contoh, jika menggunakan sebuah voltmeter yang hambatan dalamnya 

10 M Ohm maka rentang pengukurannya adalah 2-220 V, sedangkan untuk 

indikator tahapan adalah 3,5. 

Jelaskan secara ringkas tentang : lokasi penelitian, pihak-pihak dan siapa-siapa saja yang 

terlibat dalam penelitian, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa kali serta dalam 

kondisi apa sajakah pengulangan percobaan dilakukan. Cantumkan tabel data, grafik, 

analisa dan perhitungan. 

e. Hasil dan Diskusi  

Ini adalah bagian terpenting. Hasil penelitian ditulis dalam bentuk numerik (grafik atau 

tabel) dan beberapa persamaan matematika. Tunjukkan perhitungan dan analisanya. 

Diskusikan hasilnya sambil menjelaskan batas-batas yang ada. Jelaskan jika ada hal-hal 

yang berpengaruh negatif pada hasil. Periksa kembali bagian tujuan penelitian dan 

jelaskan seberapa jauh tujuan tersebut dicapai. Tulis saran untuk penelitian selanjutnya, 

f. Sumber 

Cantumkan sumber ilmiah tertulis sebagai pendukung, dalam urutan alfabetis 

berdasarkan nama penulisnya. Formatnya sebagai berikut : 
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Lemmon, Kenneth. 1963. The Covered Garden. Dufour, Philadelphia 

Webster, John G., 1998. Medical Instrumentation Application and Design. New York. 

2. Format Makalah 

a. Makalah Penelitian dibuat dengan format: 

b. Menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

c. Dokumen/page ukuran A4 

d. Font Times New Roman size 12pt 

e. Spasi 1,5 align justify 

f. Margin atas 3 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, dan margin kanan 3 cm.  

g. File makalah penelitian dalam bentuk .pdf dengan ukuran maksimal 5MB. 

h. Unggah file makalah pada kolom yang tersedia di akun ISPO kamu. 

i. Tidak boleh ada perubahan pada isi makalah jika sudah terunggah pada system. 

3. Abstrak 

Finalis diwajibkan membuat abstrak tidak lebih dari 1 halaman A4 dengan menggunakan Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris. File abstrak dalam bentuk .doc/.docx/.pdf dengan ukuran tidak 

lebih dari 1MB. Unggah file abstrak pada kolom yang tersedia di akun ISPO kamu. 
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PAMERAN ONLINE 
 

1. Finalis menyiapkan materi pameran online berupa: 

a. Poster Projek 

i. Peserta membuat dua poster (versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) 

ii. Poster memuat Judul, Nama Peneliti, Asal sekolah, Latar Belakang, Rumusan 

Masalah dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Data dan Analisis, serta 

Kesimpulan dengan ringkas dan jelas. 

iii. Isi poster tidak boleh berisi promosi sekolah. 

iv. Jenis dan ukuran font pada poster diharapkan memperhatikan urutan hierarki 

judul, subjudul, sistematika paparan, keterangan gambar, dan tabel. 

v. Besar ukuran font yang disarankan: 

1. Judul : minimal 60 pt 

2. Sub Judul : minimal 48 pt 

3. Teks : 24-18 pt 

Catatan: teks yang lebih kecil dari 18 pt akan sulit terbaca oleh 

pengunjung pameran online. 

vi. Poster diharapkan memperhatikan komposisi warna background dan font agar 

dapat terlihat jelas. 

vii. Poster tidak perlu memuat jenis font yang bervariasi dan dekorasi yang tidak ada 

hubungannya dengan substansi penelitian. 

viii. Kelengkapan teks, seperti foto, gambar dan ilustrasi, harus dilengkapi sumbernya 

dan diutamakan dari dokumen peneliti/pribadi. 

ix. Ketentuan umum ukuran dan jenis file: 

1. Ukuran ratio 16:9, landscape, dengan pixel (dpi) terbaik. 

2. File berupa .jpeg / .jpg. 

3. Size tidak lebih dari 5 MB. 

x. Peserta dapat memilih untuk menggunakan format poster yang diberikan panitia 

pada link di bawah ini, https://drive.google.com/file/d/1NmT-yCPH7Ih5jR9-

VXgVPBttvResPwF_/view?usp=sharing (pada power point silakan untuk 

melihat hasil dengan melakukan Save As format .JPG) 

atau dapat menggunakan media atau aplikasi lain, dengan tetap mematuhi 

ketentuan pada poin ix. 

xi. Finalis mengunggah poster pada akun ISPO. 
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b. Video Presentasi 

i. Video berdurasi maksimal 7 menit. 

ii. Video penelitian menggambarkan proses, hasil, dan manfaat penelitian secara 

menarik serta menjelaskan isi makalah secara lengkap dalam Bahasa Inggris 

dengan subtitle Bahasa Indonesia. 

iii. Video dalam bentuk landscape dengan resolusi terbaik, minimal 720dpi 

Youtube Format. 

iv. Video penelitian wajib mencantumkan logo ISPO, logo FSB 2020, logo 

Eduversal, asal sekolah kamu serta nama dan judul penelitian pada awal 

tayangan/opening. 

v. Unggah video penelitian pada Google Drive email kamu, dan pastikan tidak 

mengunci share link video yang telah kamu upload tadi. 

vi. Link video penelitian wajib dicantumkan di akun ISPO kalian pada kolom yang 

telah disediakan. Setelah berhasil video penelitian kamu akan dikirim ke dewan 

juri dan akan ditampilkan pada website ISPO untuk dipamerkan kepada 

masyarakat. 

vii. Video yang diunggah wajib mencantumkan sumber (data, referensi, lagu, musik, 

dan lain-lain) yang dilindungi hak cipta. 

viii. Finalis diharapkan memviralkan video penelitiannya agar ditonton sebanyak-

banyaknya dengan hashtag #ISPO2021 dan #kreativitasmenembusbatas setelah 

terulpoad di Youtube Channel festivalsainsbudaya. 

2. Poster dan Video Presentasi akan dipamerkan pada website ISPO www.ispo.or.id. 
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Panduan Perancangan Presentasi dengan PPT 

 
1. Finalis menyiapkan bahan tayangan elektronik dengan format PPT (PowerPoint Presentation) 

sebagai back-up plan yang wajib dikumpulkan kepada panitia paling lambat tanggal 10 Februari 

2021 melalui akun ISPO. Bahan tayangan elektronik yang sudah diserahkan kepada Panitia tidak 

diperkenankan untuk direvisi lagi. 

2. Presentasi memuat: 

a. cover (judul penelitian, nama peneliti, dan nama sekolah) 

b. latar belakang, 

c. rumusan masalah dan tujuan, 

d. metode penelitian, 

e. data dan analisis data, 

f. kesimpulan dan saran 

3. Presentasi harus berfokus pada informasi-informasi yang terkait langsung dengan penelitian, 

berupa butir-butir penting (tidak menyalin langsung dari makalah). 

4. Kiat utama melakukan presentasi yang baik adalah bagaimana menyelaraskan apa yang 

diucapkan dengan apa yang ditayangkan oleh penyaji. 

5. Hindari hiasan/dekorasi yang berlebihan dan tidak berhubungan dengan substansi penelitian 

sehingga mengaburkan informasi utamanya. 

Catatan: 

● Penyaji dapat melengkapi presentasi dengan video tidak lebih dari 3 menit; 

● Bila diperlukan, sisipan musik dapat dilakukan, namun demi memperjelas informasi 

presentasi saja, bukan untuk maksud lain. 

6. Bahan tayangan memuat maksimal 15 slides, dengan slide-size 4:3 atau 16:9. 

7. Jenis font dalam bahan tayangan diharapkan memakai jenis huruf Sans Serif, contoh seperti Arial, 

Calibri, Futura, Helvetica, dan Gill Sans. 

8. Ukuran font yang disarankan: 

a. Judul: 40 pt 

b. Sub Judul: 34-36 pt 

c. Teks: 26-28 pt 

Catatan: semua gambar yang ditampilkan pada poster dan presentasi harus dicantumkan 

sumbernya. 
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PENJURIAN 

 
1. Panitia menyediakan Zoom Meeting untuk presentasi yang linknya akan diberikan pada seluruh 

finalis melalui Grup Whatsapp. 

2. Finalis harus hadir 30 menit sebelum penjurian dimulai. 

3. Finalis menggunakan seragam sekolah pada saat penjurian. 

4. Penjurian dilakukan dengan urutan yang telah ditentukan oleh panitia dan diumumkan kepada 

semua peserta sebelum acara penjurian berlangsung. 

5. Sesi penjurian akan dipandu oleh moderator dari panitia. 

6. Moderator memutar video presentasi untuk disaksikan bersama dewan juri dan peserta kemudian 

dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan durasi kurang lebih 8 menit. 

7. Jika ada kendala teknis dalam pemutaran video, maka presentasi disajikan secara langsung oleh 

peserta dengan file PPT yang sudah disiapkan sebagai back-up selama 7 menit dan dilanjutkan 

dengan sesi tanya-jawab dengan dewan juri dengan durasi kurang lebih 8 menit. 

8. Penilaian presentasi terdiri atas: 

a. Penyajian presentasi (teknik presentasi, video presentasi, slide presentasi (PPT), 

ketepatan waktu). 

b. Alur presentasi (sesuai sistematika penelitian, penguasaan materi dan kemampuan 

menjawab). 

Catatan: pada sesi tanya jawab peserta diharapkan menjawab pertanyaan dari juri dengan jawaban yang 

singkat, padat, dan jelas. Hindari uraian jawaban yang tidak diperlukan. 
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HAL-HAL YANG AKAN DINILAI 
 

1. Makalah (60 POIN) 

A. Originalitas 

B. Scientific reasoning  

C. Clarity and thoroughness  

D. Solusi terhadap permasalahan yang ada 

 

2. Presentasi (30 POIN) 

A. Kemampuan dalam presentasi (video presentasi dan sesi tanya jawab) 

B. Kemampuan Bahasa Inggris 

 

3. Poster (10 POIN) 

A. Kelengkapan isi poster 

B. Kesesuaian desain dengan tema project 

C. Kreatifitas 

 

Total : 100 POIN 

 


