
 

PEDOMAN 

 
LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA “KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA” 

TINGKAT SMA/SMK/MA TAHUN 2020 

 
A. NAMA LOMBA 

Lomba Karya Ilmiah Remaja “Kesehatan Reproduksi Remaja” Tingkat SMA/SMK/MA 

Tahun 2020 

B. TEMA 

“Kesehatan Reproduksi Remaja” 
 

Sub-Tema: 
 

1. Pendidikan Seksualitas pada Remaja 
 

2. HIV/AIDS atau Infeksi Menular Seksual (IMS) pada Remaja 
 

3. Pencegahan Perilaku Seksual Berisiko pada Remaja 
 

4. Peran Media dan Lingkungan dalam Mendukung Akses Informasi Mengenai 

Kesehatan Reproduksi dan Seksual pada Remaja 

5. Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada Remaja 
 

C. WAKTU PELAKSANAAN 
 

Tanggal Keterangan 

1 Januari – 31 Januari 2020 Pendaftaran, pembayaran, dan pengiriman 

karya 

3 Februari – 8 Februari 2020 Penjurian dan penilaian karya 

14 Februari 2020 

20 Februari 2020 

Pengumuman finalis 6 besar 

Pengumpulan Hard Copy  bagi 6 besar ke 

gedung Kebidanan 

29 Februari 2020 Grand Final, Presentasi 6 finalis dan 

Penyerahan hadiah 

  



 

D. SYARAT PESERTA 

1. Terdaftar sebagai siswa aktif SMA/SMK/MA yang dibuktikan dengan menyertakan 

foto copy kartu pelajar yang sudah dilegalisir. 

2. Mengisi formulir pendaftaran sebagai peserta LKIR “Kesehatan Seksual dan 

Reproduksi Remaja” Tahun 2020. 

3. Lomba bersifat kelompok, tim peserta terdiri dari  3 orang  dengan  1  orang  sebagai  

ketua  dan  yang  lain  sebagai anggota kelompok dalam satu sekolah yang sama. 

4. Setiap sekolah diperbolehkan mengirim lebih dari 1 (satu) Tim. Karya tulis ilmiah 

yang dikirim belum pernah dilombakan atau dipublikasikan. 

5. Isi karya tulis  ilmiah  tidak  bersifat  kritik,  subjektif,  tetapi  berisikan  solusi  yang 

konstruktif. 

6. Karya tulis ilmiah yang dibuat wajib berisi pemecahan atau solusi dari permasalahan 

yang diangkat. 

7. Peserta LKIR hanya diperbolehkan mengajak 1 (satu) orang  guru pembimbing pada 

saat acara Grand Final. 

E. MEKANISME PENDAFTARAN 

1. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp 50.000,- per Tim yang dapat dibayarkan 

melalui transfer ke rekening : Bank BRI atas nama Lilik Darwati dengan nomor 

rekening 172501000606534 paling lambat tanggal 31 Januari 2020 pukul 18.00 WIB. 

2. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang terdapat pada bagian akhir 

pedoman ini. 

3. Setelah peserta membayar biaya pendaftaran, peserta wajib mengirim SMS 

konfirmasi kepada panitia dalam waktu maksimal 1 x 24 jam, dengan format LKIR 

UNISLA_Nama Lengkap Ketua TIM_Asal Sekolah_Nama Pemilik 

Rekening/Penyetor_Jam Pembayaran Kirim ke : Khusnul Nikmah dan Asyaul 

Wasiah (081330148254 dan 085649242877) 



 

 

NB : 

Nama Pemilik Rekening : transaksi pembayaran boleh dilakukan melalui rekening 

salah satu anggota tim atau rekening milik orang lain selain tim. 

4. Pembayaran uang pendaftaran melalui transfer ke rekening yang tercantum diatas. 

F. PENGIRIMAN KARYA 

1. Karya ilmiah remaja di kirim dalam bentuk file PDF ke alamat email : 

unislaakbid@gmail.com  

2. Bagi yang masuk 6 besar diharapkan mengirimkan karya tulis rangkap 3 yang telah 

dijilid cover putih, formulir pendaftaran yang telah diisi, dokumen-dokumen 

tambahan seperti foto copy Kartu Tanda Pelajar (KTP) seluruh anggota, dan Bukti 

Pembayaran (jika melakukan pembayaran melalui Bank) dimasukkan ke dalam 

amplop coklat bertali atau bisa dikirim lewat email : unislaakbid@gmail.com  

3. Pengiriman Karya Tulis bertempat di Universitas Islam Lamongan  yang  beralamat  

di Gedung B kantor Kebidanan, Jl. V e t e r a n  No  5 3  A L a mo ng a n  mulai pukul 

09.00 s.d. 14.00 WIB pada tanggal 1 Januari – 31 Januari 2020. 

4. Sebelum melakukan  pendaftaran  agar  mengkonfirmasi  atau  menghubungi panitia 

pelaksana (Contact Person yang tertera dalam pedoman) sehari sebelum mendaftar. 

G. PENGUMUMAN DAN PENGHARGAAN 

1. Pengumuman 6 finalis dapat dilihat di email :  unislaakbid@gmail.com  dan akan 

dihubungi oleh panitia via SMS. Selanjutnya peserta yang lolos final akan 

mendapakan  pengarahan lebih lanjut terkait mekanisme grand final, dan berkas 

kelengkapan lainnya. 

2. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 29 Februari 2020. 

3. Penghargaan: 

Juara 1: Tropi + Sertifikat + Uang Pembinaan,- 

Juara 2: Tropi + Sertifikat + Uang Pembinaan,- 

Juara 3: Tropi + Sertifikat + Uang Pembinaan,- 

Juara Harapan 1 : Tropi + Sertifikat + Uang Pembinaan,- 

Juara Harapan 2 : Tropi + Sertifikat + Uang Pembinaan,- 

Juara Harapan 3 : Tropi + Sertifikat + Uang Pembinaan,- 

4. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
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PEDOMAN PENULISAN 

 
 

A. Sifat dan Isi Tulisan 

Sifat dan isi tulisan tulisan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 

1. Kreatif dan Inovatif 

a. Tulisan berisi gagasan yang kreatif sesuai dengan tema. 

b. Karya tulis memiliki landasan teori yang jelas dan realistis. 

2. Orisinalitas Karya 

a. Keaslian karya 

b. Keaslian gagasan dalam menciptakan sebuah inovasi 

3. Kelayakan Implemantasi 

a. Tingkat implementasi gagasan. 

b. Kebermanfaatan karya dalam meningkatkan kesehatan reproduksi remaja 

4. Logis dan Sistematis 

a. Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan runtut. 

b. Pada dasarnya karya ilmiah remaja memuat unsur - unsur identifikasi masalah, 

analisis, kesimpulan dan saran. 

c. Isi tulisan berdasarkan kajian kepustakaan, hasil pengamatan,  interview, dan  hasil 

penelitian. 

B. Sistematika Penulisan 

1. Bagian Awal 

a. Halaman Judul 

 Berisikan judul karya tulis yang diangkat dan disesuaikan dengan tema lomba. 

 Logo sekolah 

 Nama penulis (ketua dan anggota kelompok) 

 Nama sekolah 

 Kota dan tahun pembuatan karya tulis (Lampiran 1) 

 Halaman judul dijilid cover warna putih 



 

 

b. Lembar Pengesahan 

Memuat judul karya ilmiah remaja, asal sekolah, ketua tim, jumlah anggota, guru 

pembimbing, dan disahkan dengan ditandatangani oleh ketua tim, guru 

pembimbing, dan kepala sekolah, disertai dengan cap sekolah (Lampiran 2). 

c. Lembar Pernyataan 

Lembar pernyataan keaslian dan belum pernah dikompetisikan atau dipublikasikan 

yang ditandatangani Ketua Tim dan Guru Pembimbing (Lampiran 3). 

d. Kata Pengantar dari Penulis 

e. Daftar Isi dan Daftar Lain yang diperlukan 

f. Abstrak 

Menguraikan secara ringkas latar belakang, tujuan, metode, dan hasil, simpulan, 

dan saran. 

2. Bagian Inti 

a. Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan beberapa hal yaitu meliputi: 

1) Latar Belakang Masalah 

Menguraikan alasan atau dasar pemikiran tentang pentingnya permasalahan 

yang akan ditulis untuk diangkat. 

2) Rumusan Masalah 

Berisi rumusan-rumusan singkat masalah yang hendak dijawab melalui karya 

tulis yang dibuat, biasanya ditulis dalam bentuk kalimat tanya. 

3) Tujuan Penelitian 

Berisi rumusan tujuan yang hendak dicapai melaluin tulisan yang dibuat dan 

harus konsisten dengan rumusan masalah. 

4) Manfaat Penulisan 

Berisi manfaat yang diharapkan dari tulisan yang dibuat peserta. 

b. Bab II Kajian Pustaka 

Pada bab ini berisi uraian atau kajian teoritis tentang variabel yang dikaji serta 

kaitannya dengan variabel lain. 



 

 

c. Bab III Metode Penulisan 

Bab ini menguraikan secara cermat metode penulisan yang meliputi antara lain: 

1) Kerangka konsep penulisan (berbentuk bagan yang bertujuan memperjelas 

pemahaman teori yang dijadikan landasan) 

2) Subjek pengkajian 

3) Metode pengumpulan data 

4) Metode analisis data. 

d. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Menguraikan temuan atau hasil - hasil pengkajian untuk menjawab masalah yang 

dirumuskan disertai pembahasan untuk memberikan makna terhadap judul yang 

diangkat. 

e. Bab V Penutup 

Berisi tentang simpulan dan saran-saran sebagai implikasi hasil temuan. 

f. Daftar Pustaka 

Berisi daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dengan menggunakan sistem 

sitasi Harvard style yaitu penulisan kutipan nama dan tahun. 

3. Bagian Akhir 

a. Daftar Riwayat Hidup Peserta 

Berisikan identitas penulis (nama lengkap, NIS, kelas, tempat tanggal lahir, alamat 

asal, sekolah, dan alamat sekolah), dan lomba yang pernah diikuti serta hasilnya. 

b. Lampiran (jika ada) 

Berupa foto atau dokumentasi, instrumen pengumpulan data, serta data-data lain 

yang mendukung isi tulisan. 

C. Persyaratan Penulisan 

1. Naskah ditulis minimal 15 halaman dan maksimal 30 halaman.  Jumlah halaman tidak 

termasuk cover, halaman pengesahan,  ringkasan,  daftar  isi atau gambar atau tabel  

serta lampiran - lampiran). Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan akan 

mempengaruhi penilaian. 

2. Karya tulis merupakan gagasan orisinil buatan peserta  dan  belum  pernah atau  tidak 

sedang diikutsertakan dalam lomba sejenis. 



 

 

3. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan sesuai 

dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD). 

D. Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengetikan 

1. Penulisan Huruf 

Naskah diketik pada kertas ukuran A4, jenis huruf Times New Roman ukuran 12, dan 

spasi 1,5 dan isi naskah diketik rata kanan kiri (justify). 

2. Tata Letak 

Batas pengetikan samping kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm. 
 

3. Jarak Pengetikan, Bab, Sub-bab, dan perinciannya 

 Jarak pengetikan antara Bab dan Sub-bab 3 spasi, Sub-bab dan kalimat di bawahnya 

1,5 spasi. 

 Bab dan Judul Bab diketik di tengah-tengah menggunakan huruf besar, dicetak 

tebal, dan tanpa digaris-bawahi. 

 Judul Sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis dengan 

huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti yang, dari, dan. 

 Judul Anak Sub-bab ditulis dari samping kiri, huruf pertama setiap kata ditulis 

dengan huruf besar (huruf kapital), kecuali kata-kata tugas, seperti yang, dari, dan. 

4. Pengetikan Kalimat 

 Awal anelia diketik menjorok 1 cm. 

 Pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok ke 

dalam semuanya tanpa diberi tanda petik. 

5. Penomoran Halaman 

 Nomor pada bagian awal mulai  dari  halaman  judul  hingga  ringkasan  digunakan 

Angka romawi kecil (i, ii, iii, iv dan seterusnya). Diketik di sebelah kanan bawah 

dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi bawah. 

 Bagian inti karya tulis  mulai  dari  Pendahuluan  sampai  dengan  Bagian  Penutup 

memakai angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya). Nomor halaman ditulis pada bagian 

kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas. 



 

KETENTUAN TAMBAHAN 

 
 

1. Peserta  yang  lolos  6  besar  LKIR   “Kesehatan Reproduksi Remaja”  Tahun 2020 akan 

diundang dan diwajibkan datang untuk mempresentasikan karya tulisnya sebagai  penentu  

perolehan  juara  1 - 3  pada waktu dan tempat yang  telah ditentukan oleh pelaksana 

lomba. 

2. Peserta yang lolos diharapkan  memakai  almamater  sekolah  sepanjang rangkaian acara 

Grand Final LKIR “Kesehatan Reproduksi Remaja”  Tahun 2020 

3. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

 

 
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

 

Contact Person : Khusnul Nikmah (081330148254) 

 : Asyaul Wasiah (085649242877) 

   

Email : unislaakbid@gmail.com   

Web : bidan.unisla.ac.id  



 

Lampiran 1 Format Halaman Judul 

 
 

LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA  

 

 

JUDUL KARYA TULIS 

(langsung tuliskan judulnya semua memakai huruf kapital) 

....................................................................................................... 

....................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diusulkan oleh: 

Nama Ketua Kelompok (NIS) 

Nama Anggota Kelompok (NIS) 

Nama Anggota Kelompok (NIS) 

 

 

 

 
NAMA SEKOLAH  

TEMPAT  

TAHUN 

LOGO SEKOLAH 



 

Lampiran 2 Format Halaman Pengesahan 

 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 
 

1. Judul Karya Tulis : 

2. Asal Sekolah : 

3. Ketua 

a. Nama Lengkap : 

b. NIS : 

c. Alamat Rumah : 

d. No. Telp/ HP : 

4. Anggota 

a. Nama Anggota I : 

b. Nama Anggota II : 

5. Guru Pembimbing : 

a. Nama Lengkap dan Gelar : 

b. NIP : 

c. Alamat Rumah : 

d. No. Telp/ HP : 
 

 

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun 
 

Menyetujui, 

Guru Pembimbing 

 

(Nama Lengkap dan Gelar) 

NIP. 

Ketua Tim 

 

 

(Nama Lengkap) 

NIS 

Mengetahui, 

Kepala SMA/SMK/MA..., 

 

(Nama Lengkap dan Gelar) 

NIP. 



 

Lampiran 3 Format Lembar Pernyataan 

 
 

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA 

LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA “KESEHATAN 

REPRODUKSI REMAJA” TAHUN 2020 

 
Judul Karya Tulis :............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

Nama Ketua :............................................................................................................. 

Nama Anggota : 1)......................................................................................................... 

: 2)......................................................................................................... 

 
 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya  tulis dengan judul di atas 

benar merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dipublikasikan dan atau 

dilombakan di luar kegiatan “Lomba Karya Ilmiah Remaja “Kesehatan Reproduksi Remaja” Tahun 

2020” yang diselenggarakan oleh Program Studi D III Kebidanan Sekolah Vokasi Universitas 

Islam Lamongan. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila terbukti 

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

bentuk pertanggungjawaban kami. 

 

 

.................................,..........................2020 
 

 
Menyetujui, 

Guru Pembimbing 

 

 

(Nama Lengkap dan Gelar) 

NIP. 

 

                       Ketua Tim 
 
                           Bermatrei 60000 

 

 

(Nama Lengkap) 

NIS 
  



 

FORMULIR PENDAFTARAN 

LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA “KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA” 

TAHUN 2020 

 
Judul Karya Tulis : 

 

 
 

 

 
 
 

Nama Ketua Tim :  

Tempat, Tanggal Lahir :  

Alamat :   

Kelas :   

Telp/ HP :  

Alamat Email :   

 

Nama Anggota Kelompok : 1)   

: 2)   
 

 

Nama Guru Pembimbing       :    

Sekolah :  

Alamat Sekolah :   

 

 

 

  ,  2020 

 
 

Ketua Tim 
 

 

 
 

(  ) 

NB. Formulir dapat difoto copy sesuai keperluan 



 

FORM PENILAIAN KARYA 

LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA “KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA” 

TAHUN 2020 

 
Tanggal :   

Nama Ketua Tim :  

Judul Karya :   

 

 

 

NO KRITERIA PENILAIAN BOBOT SKOR* 
SKOR x 
BOBOT 

1 Format Penulisan 

 Tata tulis, ukuran kertas, kerapian krtik, tata 

letak, jumlah halaman 

 Pengungkapan sistematika tulisan, ketepatan, 

dan kejelasan ungkapan bahasa baku yang baik 
dan benar 

 

 
5 

  

2 Judul dan Abstraksi 

 Kesesuaian judul dengan isi 

 Kualitas penggambaran isi abstrak 

 
10 

  

3 Pendahuluan 

 Menguraikan dasar pemikiran tentang 

pentingnya permasalahan yang ditulis 

 Kemampuan merumuskan masalah dan tujuan 

 Pentingnya manfaat yang disampaikan oleh 

penulis 

 

 
20 

  

4 Kajian Pustaka 

 Relevansi data dan informasi yang diacu 

dengan uraian tulisan 

 

10 

  

5 Metode Penelitian 

 Penggambaran kerangka konsep, penjelasan 

subjek, metode pengambilan dan analisis data 

 

15 

  

6 Hasil dan Pembahasan 

 Kemampuan menyajikan hasil dengan akurat 

dan lugas 

 Kemampuan menganalisis dan mensintesis 

masalah, dan memberikan rekomendasi dari 

permasalahan 

 Keakuratan dan integritas data dan informasi, 

kemampuan menghubungkan berbagai data dan 
Informasi 

 

 

 

25 

  



 

 

7 Simpulan dan Saran 

 Kemampuan menghubungkan tujuan dan 

simpulan 

 Kemampuan merumuskan saran 

 
10 

  

8 Daftar Pustaka 

 Ditulis dengan model Harvard style, kesesuaian 

dengan uraian, sitasi, dan kemuthakiran data 

 

5 

  

SKOR TERBOBOT TOTAL 
 

NILAI KARYA (SKOR TERBOBOT TOTAL* 60%) 
 

* Rentangan Skor yaitu 50-100 
 

 

Mengetahui, 

Dewan Juri 

 

 

 
(  ) 



 

FORM PENILAIAN PRESENTASI 

LOMBA KARYA ILMIAH REMAJA “KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA” 

TAHUN 2020 

 
Tanggal :   

Nama Ketua Tim :  

Judul Karya :   

 

 

 

NO KRITERIA PENILAIAN BOBOT SKOR* 
SKOR x 
BOBOT 

1 Teknik Presentasi 

 Penggunaan alat bantu presentasi 

 Penggunaan bahasa yang baik dan benar 

 Cara dan sikap presentasi 

 Ketepatan waktu 

 
 

20 

  

2 Penyajian Presentasi 

 Sistematika penyajian isi 

 Penggunaan font dan size huruf 

 Pemilihan dan kesesuaian background dan 

tulisan 

 
 

20 

  

3 Transfer Gagasan 

 Kemampuan untuk menyampaikan isi tulisan 
30 

  

4 Tanya Jawab dan Diskusi 

 Cara menjawab 

 Tingkat pemahaman gagasan 

 Kontribusi anggota tim 

 
30 

  

SKOR TERBOBOT TOTAL 
 

NILAI PRESENTASI (SKOR TERBOBOT TOTAL* 40%) 
 

* Rentangan Skor yaitu 50-100 
 

 

Mengetahui, 

Dewan Juri 

 

 

 
(  ) 


	PEDOMAN
	B. TEMA
	C. WAKTU PELAKSANAAN
	E. MEKANISME PENDAFTARAN
	F. PENGIRIMAN KARYA
	G. PENGUMUMAN DAN PENGHARGAAN
	PEDOMAN PENULISAN
	B. Sistematika Penulisan
	C. Persyaratan Penulisan
	D. Petunjuk Teknis Penulisan dan Pengetikan
	KETENTUAN TAMBAHAN
	Lampiran 1 Format Halaman Judul
	NAMA SEKOLAH
	TEMPAT
	TAHUN
	Lampiran 3 Format Lembar Pernyataan
	FORMULIR PENDAFTARAN
	FORM PENILAIAN KARYA
	FORM PENILAIAN PRESENTASI

