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A. PENDAHULUAN 
Fungsi Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 
tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, 
maka proses pendidikan yang bermutu dan berkualitas menjadi sebuah 
keniscayaan, disamping perlu ada upaya komprehensif, sistematis, terarah 
dan didukung dengan berbagai sarana prasarana yang tersetandar serta 
instrumen pengukuran yang valid dan reliable.  
 
Kemampuan peserta didik dalam menulis karya  ilmiah berbasis riset 
merupakan bagian yang tak terpisahkan  dari proses pembelajaran yang 
bermutu dan berkualitas. Karya tulis ini merupakan   perpaduan antara 
pemahaman konsep/teori dengan kecakapan peserta didik dalam 
mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki.  
 
Untuk mengetahui sejauhmana peserta didik memiliki ilmu pengetahuan dan 
kemampuan menginplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari terutama 
dalam mendukung peningkatan kesejahteraan umat manusia, maka perlu 
satu intrumen yang dapat dijadikan alat untuk mengukur kemampuan dan  
kecakapan dalam hal tersebut.  
 
Lomba karya tulis ilmiah siswa berbasis riset, ini merupakan salah satu 
instrumen yang diharapkan dapat mengukur hal tersebut  selain juga dapat 
mempetakan kemampuan peserta didik dalam hal penelitian. Penelitian yang 
akan dilombakan ini meliputi bidang ilmu pengetahuan alam dan sosial. 
Pedoman teknis ini ditulis agar peserta lomba  lebih mudah memahami dalam 
menulis karya  ilmiah berbasit riset ini. 
 
B. DASAR  

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan; 



5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang 
Standar Isi; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 
Pembinaan Kesiswaan; 

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Kerja 
Struktur Organisasi Kementerian Agama; 

8. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; 

 
 
C. TUJUAN   
1. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan 

ilmu pengetahuan yang dimilki  sebagai upaya untuk mendukung  
peningkatan kecakapan  hidup dan kesejahteraan  umat manusia pada 
umumnya. 

2. Mendukung program pemerintah dalam memperkaya tenaga peniliti muda 
sebagai upaya pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang 
sains. 

3. Meningkatkan kemampuan dan kecakapan peserta didik dalam upaya 
mendukung program madrasah riset nasional (Madrina)  
 
 

D. TEMA 
1. Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kesejahtraan umat manusia 

(IPA) 
2. Homogenitias, dan  keragaman sosial bangsa Indonesia sebagai 

kekayaan serta anugrah Tuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber 
daya pembangunan bangsa (IPS) 
 

E. PESERTA  
Siswa Madrasah Aliyah (MA) Negeri/Swasta seluruh Indonesia Kelas X dan 
XI tahun pelajaran 2013/2014, atau XI dan XII tahun Pelajaran 2014/2015  
   
F. SYARAT-SYARAT 
1. Karya tulis bersifat original;  

1). Tidak pernah ditulis orang lain 
2). Tidak pernah diikut sertakan dalam lomba yang sama 
3). Tidak pernah dipublikasikan 
4). Karya sendiiri/perorangan 
5). Judul penelitian ditetapkan sendiri dengan  mengacu kepada tema 

tersebut. 



2. Mendapat Rekomendasi dari Kepala Madrasah untuk seleksi di tingkat 
Provinsi dan Kepala kantor Kementerian Agama Provinsi, Cq. Kabid 
Pendidikan Madrasah/PENDIS untuk seleksi tingkat Pusat. 

3. Karya Tulis merupakan hasil penelitian pada waktu yang ditetapkan (sesuai 
jadwal). 

4. Karya tulis minimal 25 halaman (diluat cover, daftar Isi, kata pengantar, 
daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran). 

4. Penulisan karya tulis mengacu kepada pedoman penulisan karya tulis 
ilmiah berbasis riset 

G. TAHAPAN  DAN WAKTU PELAKSANAAN 
Tahap I (Sosialisasi, tanggal 12 sd 17 Mei 2014). Sosialisasi oleh panitia 
pusat diberikan kepada para kepala bidang, sosialisasi kepada kepala 
madrasah diberikan oleh kepala bidang, sosialisasi kepada guru/pembina 
diberikan oleh kepala madrasah, dan sosialisasi serta pelatihan kepada siswa 
diberikan oleh guru pembina yang ditunjuk. 
 
Tahap II (Penelitian,  tanggal 19 Mei sd 14 Juni 2014). Penelitian dilakukan 
oleh siswa dengan didamp ingi oleh oleh satu atau dua orang guru 
pendamping mulai persiapan sampai dengan ke lapangan. 
 
Tahap III (Pengolahan Data/Hasil Penelitian, tanggal 16 sd 30 Juni 2014). 
Pengolahan data/hasil penelitian dilakukan oleh siswa menggunakan metode 
tertentu sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan. 
 
Tahap IV (Penulisan Karya Tulis, tanggal 01 sd 26 Juli 2014). Penulisan 
karya tulis dilakukan oleh siswa dengan dibimbing oleh satu atau dua orang 
guru pembimbing. 
 
Tahap IV (Pendaftaran dan Lomba di Tingkat Provinsi, tanggal 30 Juli sd 06 
Agustus 2014). Pendaftaran peserta lomba dilaksanakan oleh siswa/guru  
pembimbing dengan menyerahkan karya tulis dan persyaratan lain yang 
ditetapkan panitia tingkat provinsi. 
 
Tahap V (Pendafataram Peserta Lomba Tingkat Nasional, paling lambat 
tanggal 11 Agustus 2014). Pendaftaran peserta lomba dilaksanakan oleh 
Kepala Bidang dengan menyerahkan karya tulis dan persyaratan lain yang 
ditetapkan panitia pusat. 
 
Tahap VI (Penilaian, tanggal 12 sd 16 Agustus 2014). Penilaian karya tulis 
oleh dewan juri untuk menetapkan enam terbaik peserta lomba. 
 



Tahap VII (Penetapan Pemenang, tanggal 25 sd 27 Agustus 2014). 
Penetapan Pemenang dilaksanakan dengan menilai 6 karya tulis terbaik dan 
presentasi peserta lomba.  
 
Tahap VIII (Pemberian Penghargaan dan Publikasi, tanggal 21 Agustus 
2014). Pemberian penghargaan diberikan kepada pemenang I, II, III, dan 
Harapan I, II, III dan hasil lomba karya tulis tersebut akan dipublikasikan  
melalui berbagai media cetak. 
 
H. SISTEMATIKA PENULISAN 
Halaman-Halaman Pendahuluan; 
1. Sampul (Cover) 

Sampul karya tulis mencantumkan judul tulisan, nama penulis, logo 
lembaga, nama lembaga, dan tahun penulisan. 

2. Halaman Judul 
Pada halaman judul terdapat judul  tulisan, penulis, instansi atau lembaga 
pembuat karya tulis dan tahun penulisan. Judul tulisan dan lembaga 
pembuat karya tulis seluruhnya ditulis dengan hurup kapital. 

3. Abstraksi 
Abstraksi merupakan isi singkat dari keseluruhan tulisan, yang meliputi; 
uraian singkat masalah, tujuan, hipotesis, deskripsi singkat mengenai 
metode, teknik, dan data serta hasil pembahasan, kajian, atau penemuan. 

4. Kata Pengantar 
Kata Pengantar merupakan sebuah surat pengantar kepada  pembaca 
yang berfungsi menjelaskan beberapa hal  mengenai karya yang ditulis. 

5. Daftar Isi 
Daftar isi menggambarkan secara singkat bentuk dari isi tulisan. 

6. Daftar Tabel 
Daftar tabel berisi judul-judul tabel yang dicantumkan dalam tulisan. 

7. Daftar Gambar 
Daftar gambar berisi judul-judul gambar yang dicantumkan dalam tulisan. 

8. Daftar Lampiran 
Daftar lampiran berisi nama-nama yang dilampirkan dalam karya tulis. 

Halaman Isi terdiri dari; 

1. Pendahuluan 
Pendahuluan karya tulis meliputi latar belakang, identifikasi masalah, 
pembatasan masalah, perumusan masalah, hipotesis, tujuan, dan 
manfaat penelitian 

2. Isi 
Bagian isi memuat bab-bab atau sub-sub bab seperti yang tercantum 
dalam daftar isi. 
 



3. Penutup 
Bagian penutup berupa kesimpulan, saran-saran dan implikasi 
 

I. PENILAIAN  
Penilaian meliputi; originalitas, persetujuan, kesesuaian antara judul dengan 
tema, metode penelitian dan penulisan, hasil penelitian, penggunaan bahasa 
dan tingkat manfaat. 
 
J. HADIAH 
Hadiah terdiri dari; 
1. Uang Pembinaan 

1). Juara 1 Rp. 15.000.000,-  
2). Juara II Rp. 12.500.000,- 
3). Juara III Rp. 10.000.000,- 
4). Harapan I Rp. 8.000.000,- 
5). Harapan II Rp. 6.000.000,- 
6). Harapan III Rp. 4.000.000,- 

2. Piagam Penghargaan (Semua Pemenang) 
3. Medali (Khusus Juara) 
 
K. PENUTUP  
Demikian peraturan lomba karya tulis ilmiah siswa berbasis riset untuk 
dipedomani dan hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan lomba ini 
akan diatur kemudian. 

 

 

        Jakarta, 12 Mei 2014 

           PANITIA LOMBA 

          

 

 

 

 

 

 

 


