
KETENTUAN LOMBA KARYA TULIS ILMIAH SMA 

TINGKAT PROVINSI 

 PSYCHOLOGICAL WRITING COMPETITION 2011 

 

I.  Peserta : 

Peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah SMA dalam rangka Psychological Writing 

Competition 2011 adalah sebagai berikut : 

1.1 Peserta adalah siswa SMA se-Bali 

1.2  Setiap peserta hanya diperkenankan untuk mengikutsertakan satu tulisan 

1.3  Peserta dapat perseorangan atau berkelompok maksimal 3 orang. Para finalis 

untuk setiap sekolah hanya dapat didampingi oleh 1 orang guru pendamping. 

Piagam penghargaan akan diberikan kepada setiap finalis dan guru pembimbing 

(guru yang tercantum namanya di dalam karya tulis), diharapkan guru 

pembimbing sekaligus merupakan guru pendamping. 

1.4  Setiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari satu karya tulis. 

1.5  Pendaftaran dan pengumpulan karya dimulai pada tanggal 15-18 Agustus 2011,  

dengan cara : 

  a. Mengisi formulir pendaftaran dan lembar pernyataan orisinalitas karya tulis 

yang tersedia pada lembar terakhir persyaratan lomba ini, serta  

  b. Membawa slip asli dan fotokopi bukti pembayaran , formulir pendaftaran dan 

karya rangkap 4, semua dimasukkan ke dalam amplop cokelat disertakan 

dengan identitas lengkap. 

1.6  Biaya pendaftaran adalah sebagai berikut : 

 1.6.1 Sebesar Rp. 100.000,00 untuk setiap tim 

 1.6.2 Biaya pendaftaran dikirimkan pada tanggal 4 Juli – 14 Agustus 2011 ke 

rekening panitia Psychological Writing Competition 2011.  

   

1.7 Peserta belum pernah mempresentasikan karya ilmiah yang sama pada lomba 

lainnya dan atau mempublikasikannya dalam bentuk apapun. 

 

 



II. Sub Tema LKTS Psychological Writing Competition 2011 

 Adapun sub tema yang dapat dipilih yaitu : 

 2.1 Perkembangan fisik 

 2.2 Perkembangan kognitif  

 2.3 Perkembangan sosioemosional 

  

Dapat meliputi beberapa topiK sebagai berikut : 

 

1. Pendidikan bagi anak yang mengalami disabilitas ( Kesulitan belajar, AUITIS, 

ADHD, Keterbatasan fisik ( tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna grahita) , 

emosional behavior disorder).  

2. Pemberian nutrisi yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.  

3. Pengaruh pola asuh terhadap perkembangan social dan emosinal anak . 

4. Penanganan dini terhadap anak yang mengalami “children sexual abuse”. 

5. Penanganan yang tepat terhadap anak yang mengalami kekerasan dalam rumah 

tangga. 

6. Metode- metode pendidikan yang untuk meningkatkan prestasi akdemik dan non 

akademik anak.  

7. Internalisasi nilai- nilai budaya terhadap perkembangan social dan emosional anak 

. 

8. Dampak teknologi (internet, televise, majalah, jejaring social, game online) 

terhadap anak.  

 

III. Karya Tulis Ilmiah 

 3.1  Topik/Judul 

Topik/Judul dapat ditentukan sendiri, namun harus sesuai dengan tema 

Psychological Writing Competitin 2011 

 3.2 Sifat dan Isi Tulisan 

  1. Isi tulisan bersifat ilmiah berupa tinjauan pustaka 

  2. Substansi sesuai dengan tema Psychological Writing Competition 2011 

  3. Kreatif dan objektif 

  4. Logis dan sistematis 

  5.  Materi karya tulis merupakan isu mutakhir atau actual 

  6.  Menggugah peningkatan kompetensi dan perkembangan ilmu psikologi 



 3.3 Sistematika dan Format Penulisan 

  1.  Tulisan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 

  2. Garis besar sistematika penulisan karya ilmiah mencakup : 

a) Halaman judul (warna ungu) 

b) Abstraksi, maksimal 2 halaman dengan spasi 1 

c) Daftar Isi 

d) Daftar table, daftar gambar (jika ada) 

e) Pendahuluan 

f) Landasan teori 

g) Metode penulisan 

h) Pembahasan/hasil dan pembahasan 

i) Kesimpulan 

j) Daftar Pustaka 

k) Lampiran (jika ada) 

l) Daftar riwayat hidup singkat 

  3.  Format 

a) Font : Times New Roman 

b) Spasi 1,5 

c) Ukuran kertas A4 

d) Jumlah halaman : minimal15 dan maksimal 30 halaman tidak termasuk 

halaman judul, lampiran, dan daftar riwayat hidup 

e) Batas pengetikan : samping kiri 4 cm, kanan 3 cm, batas atas dan bawah 

masing-masing 3cm 

  4.  Orisinilitas 

Penulis menjamin bahwa karya tulis ilmiah merupakan karyya sendiri (bukan 

jiplakan) dan atau belum pernah dipublikasikan. 

  5. Hak Publikasi 

Panitia memiliki hak dan wewenang untuk mempublikasikan setiap karya tulis 

ilmiah pemenang lomba dengan tetap mencantumkan nama penulisnya.  

  6. Penyerahan 

Pengiriman karya tulis yang akan dilombakan paling lambat 18 Agustus 2011. 

Karya tulis dikirim rangkap 4 ke sekretariatan Psychological Writing 

Competition 2011 beserta fotocopy bukti pembayaran dan lembar pernyataan 

orisinalitas yang telah diisi. Mohon konfirmasi kepada panitia setelah peserta 

mengumpulkan karyanya. 

 



IV. Penilaian  

 4.1 Tim Penilai 

Tim Penilai karya tulis ilmiah terdiri dari kalangan akademisi dan praktisi 

kesehatan yang berkompeten di bidangnya. 

 4.2 Kriteria Penilaian : 

NO KRITERIA PERLOMBAAN BOBOT SKOR 
SKOR 

TERBOBOT 

1 Format Penulisan 

- Tata tulis, ukuran kertas, 

kerapian ketik, tata letak, jumlah 

halaman. 

- Pengungkapan sistemayika 

tulisan, ketepatan dan kejelasan 

ungkapan bahasa baku yang baik 

dan benar 

5   

2 Kekritisan dan inovasi gagasan/ide : 

Komprehensivitas pemikiran kritis 

(mengamati, mengklasifikasi, 

menganalisis, mengaplikasikan, dan 

mengomunikasikan). Struktur 

gagasan (gagasan muncul didukung 

oleh argumentasi ilmiah yang ditulis 

secara runtut) 

10   

3 Manfaat 

- Manfaat untuk pemerintah 

- Manfaat untuk masyarakat 

5   

4 Dasar keilmuan dalam mensolusikan 

masalah: 

- Relevansi data dan informasi 

yang diacu dengan uraian tulisan. 

- Keakuratan dan integritas data 

dan informasi, kemampuan 

menghubungkan berbagai data 

dan informasi. 

15   

 Pembahasan sampai transfer gagasan 

- Kemampuan menganalisis dan 

mensintesis masalah, 

menghubungkan antara tujuan 

dengan simpulan 

- Kemampuan memberikan 

rekomendasi 

15   

6 Simpulan dan Rekomendasi : 

- Kemampuan menghubungkan 

tujuan dan simpulan. 

- Kemampuan merumuskan 

10   



   

 

 

*Rentang skor  60 – 100  

  

Dari seluruh karya ilmiah yang diterima akan diseleksi dan dicari 10 peringkat 

teratas yang akan diundang untuk mempresentasikan karya tulis ilmiahnya di 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

 

Adapun kriteria penilaian babak presentasi adalah sebagai berikut : 

NO KRITERIA PENILAIAN BOBOT SKOR 
SKOR 

TERBOBOT 

1 Penyajian : 

- Sistematika penyajian 

dan isi 

- Alat bantu 

- Penggunaan bahasa tutur 

kata yang baku 

- Cara Presentasi (sikap) 

- Ketepatan waktu 

15 

(3) 

(3) 

(3) 

 

(3) 

(3) 

  

2 Tanya Jawab : 

- Kebenaran dan ketepatan 

jawaban 

- Upaya mempertahankan 

argumentasi/pendapat 

- Keterbukaan peserta 

dalam acara Tanya jawab 

25 

(10) 

 

(10) 

 

(5) 

 

  

 SKOR TERBOBOT TOTAL 

(Bobot X Skor) Maksimal 4000 
40 

  

*Rentang Skor 60 – 100 

4.3 Hasil Penilaian 

 Hasil penilaian akan diumumkan di hmpsikologifkunud.wordpress.com sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan. Panitia juga akan menghubungi para finalis 

secara langsung via telepon dan surat. Hasil keputusan juri tidak dapat diganggu 

gugat.  

 

 

 

rekomendasi 

 SKOR TERBOBOT  TOTAL 

(Bobot X Skor) Maksimal 6000 
60   



V. Penghargaan 

 Tiga karya tulis ilmiah terbaik sebagai pemenang I, II, dan III akan diberikan piala, 

piagam penghargaan, dan uang tunai sebagai berikut : 

 Juara I : Rp. 1.000.000,00 

 Juara II : Rp. 750.000,00 

 Juara III : Rp. 500.000,00 

 

VI. Jadwal 

NO URAIAN  WAKTU 

1. Pembayaran Uang Pendaftaran 4 Juli – 14 Agustus 2011 

2. Pengumpulan karya tulis   15- 18 Agustus 2011 

3.  Penilaian juri untuk menentukan 10 
besar 

22- 24 Agustus 2011 

4.  Pengumaman 10 besar 25- 27 Agustus 2011 

5.  TM (Technical Meeting) 31 Agustus 2011 

6.  Presentasi 3 September 2011 

 

VII. Informasi Umum 

7.1Sekretariat 

Panitia Psychological Writing Competition 2011  

BEM Fakultas Kedokteran Universitas Udayana  

Jalan P.B Sudirman  Denpasar Bali 80232. 

  

7.2 Pembayaran Kontribusi  

Bank  : Mandiri Cabang Veteran Denpasar Bali 

No rekening  : 145-00-0721007-9 

a/n  : Putu Yudari Pratiwi 

No Hp : 08563715930 

*Pada slip setoran cantumkan “Pembayaran Lomba Karya Tulis SMA Tingkat 

Provinsi Psychological Writing Competition 2011” 

   

 

 

 

 



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS 

 

Judul Karya Tulis : 

 

 

Nama Penulis  : 1. 

     2. 

     3. 

 

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa memang benar karya tulis 

dengan judul yang tersebut diatas merupakan karya orisinal dan belum pernah dipublikasikan 

dan/atau dilombakan di luar kegiatan “Psychological Writing Competition 2011”. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti terdapat 

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

bentuk tanggung jawab kami. 

 

 

..……………,…..……………..2011 

       1. * 

 

       2. * 

 

       3.* 

Nb : * nama terang dan tanda tangan 

           Mohon lembar ini dilengkapi dan dilampirkan pada saat pengiriman 

           Dapat diperbanyak sesuai keperluan 

 



 


