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LAPORAN HASIL ( 8  Novemmber) 
LOMBA KARYA TULIS IPTEK  

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN   DAERAH  ISITIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2010 

 

Pendahuluan 

 Dalam rangka kegiatan Gelar Prestasi dan Bela Negara Tingkat Propinsi DIY tahun 

2009, maka dilakukan lomba pada Sembilan bidang lomba. Salah satu lomba karya bagi 

SMK se DIY adalah Lomba Karya Ilmiah.  Untuk mensukseskan acara lomba tersebut maka 

diperlukan penilaian secara komprehensif atas dasar naskah karya yang dihasilkan, contoh 

produk yang disajikan dan cara penyajian karya tersebut dalam satu presentasi. Lomba karya 

tulis ilmiah para siswa SMK bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan minat para 

siswa dalam berkarya dan peka terhadap berbagai aspek dalam lingkungan kehidupannya. 

Lomba karya ilmiah bermanfaat ganda, yaitu dapat melatih kemampuan penyusunan karya 

secara ilmiah dan bersifat produktif. Produktivitas menjadi sangat penting sesuai dengan 

sasaran pendidikan pada sekolah menengah kejuruan, dan kajian ilmiah untuk mendukung 

pengembangan para siswa ke jenjang pendidikan tinggi.  

 Pelaksanaan kegiatan = diselenggarakan oleh Dinas Dikpora Propinsi DIY, khusunya 

bagi siswa SMK dan lomba karya tersebut dilaksanakan di SMKN 4 Yogyakarta, karena  

dimana un 2009 diselenggarakan SMKN 6 Yogyakarta. Pemilihan setiap SMK bertujuan 

untuk member pengalaman dalam pengelolaan Lomba Karya Tulis Siswa.  

Pelaksanaan kegiatan di Gedung Pertemuan SMKN 4 Jalan Sidikan  Yogyakarta  

 Lomba Karya Tulis diselenggarakan oleh Panitia Gelar Prestasi dan Bela Negara, pada tahun 

2010, sebagai bagian dari kegiatan ke jenjang lomba tingkat nasional. Lomba Karya Ilmiah 

Siswa diselenggarakan selama dua hari yaitu tanggal 3-4 November November 2010.  

Kegiatan Lomba Karya Ilmiah meliputi : a) Tecnical Meeting peserta dan Juri pada tanggal 2  

November 2010, di Gedung SMKN 4 Yogyakarta. b) Pembagian makalah pada setiap juri c. 

Penilaian didasarkan atas karya tulis makalah dan presentasi. d). Presentasi setiap  kelompok 

I tanggal 3 November yang berlangsung mulai dari jam 08 sampai jam 17.00 sebanyak 1o 

karya). e)  Presentasi Kelompok II pada tanggal 4 November mulai jam 08 sampai jam 1500. 

d) Penentuan pemenang lomba mulai jam 17.00 sampai jam 21.00 di SMKN 4 Yogyakarta 

pada tanggal 4 November 2010. 

Gelar lomba karya ilmiah dikordinir oleh : Dra Nurharjanto MT , Dra Sri Purwanti M 

PD dan Mulyono S Pd yang mewakili sekolah kejuruan di DIY. Juri lomba karya ilmiah 
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sebanyak tiga orang yaitu: Bapak Ir Yacobus Sunarya, M.SC dari Universitas Sarjana 

Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta.  Bapak Dr. Muh Aziz dari Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta dan Bapak Dr. IGP Suryadarma MS dari Universitas Negeri Yogyakarta.  

Panitia penyelenggarakan dibantu oleh semua unsur guru dan pengelola dari seluruh SMK di 

Yogyakarta. Pola kegiatan dan kepanitiaan menggambarkan semangat kebersamaan dan 

transparansi kegiatan 

. 

a. Sistem penilaian  

Sistem penilaian bersifat menyeluruh, yaitu berdasarkan kualitas sajian tulisan 

makalah dan hasil presentasi. Bobot penulisan karya sebesar 60 %, hasil presentasi dan 

tampilan karya 40 %. Prosedur penilaian telah diinformasikan dalam technical meeting, 

yang diikuti peserta, pembimbing, juri dan dikoordinir oleh panitia pelaksana. Technical 

metting dilaksanakan.  Pedoman penilaian karya tulis dan presentasi telah dituangkan dalam 

format penilaian.      .  

Jumlah karya dan asal sekolah yang masuk finalis sebanyak 19 buah, yang tersebar di 

seluruh SMK di DIY. Jenis-jenis karya tersebut seperti tertuang dalam tabelberikut.  

Tabel 1. Judul karya Tulis Peserta 

No Judul Karya Tulis Asal Sekolah Nama Peserta 

1 Pemanfaatan Sampah Pipet 

Minuman Bsebagai bahan Baku 

Kerajinan  

SMK Negeri 4  

Yogyakarta 

1.Heni Susanti 

2.Puput Ayu 

 

2 Pemanfaatan Limbah Biji Mangga 

menjaadi Tepung sebagai Bahan 

Dasar Pembuatan Makanan 

SMK Negeri 2   

Wonosari  

Agsela Budi Kartika 

Sari 

3 Pemanfaatan Kembang Sepatu 

sebagai Penghasil Warna Alam 

Pada Tekstil Ramah Lingkungan 

SMK Negeri 5  

Yogyakarta 

1.Herlina Hidayati 

2.Wiranata Rifandri 

 

4 Pemanfaatan Kelor sebagai Media 

Pembuatan Alat Penjernih Air  

SMK Negeri 4 

Yogyakarta 

1.Dika Murikasari 

2. Evi Wulandari 

 

5 JAMKUSEM  SMK Negeri 

1,Sleman 

Yogyakarta  

1.Setia Mulyani 

2.Zara Dewi Rahayu 
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6 Pemanfaatan Tepung Gaplek 

Menjadi Produk Unggulan Diolah 

Menggunakan Pengaduk Rotan 

sebagai Alat Hemat Energi 

SMK Negeri 6  

Yogyakarta 

1.Marathus Sholihah 

2. Weni Mahardika 

7 Pengaruh Penambahan Urin Sapi 

dalam Pembuatan Pupuk Organik 

Cair Limbah Cair Tahu 

SM Teknologi 

Industri 

Yogyakarta 

1/Catur Prasetio 

2.Shella Azisah 

8 Pemanfaatan Limbah Kaca Lampu 

sebagai Alat-Alat Gelas Kimia 

Ramah Lingkungan  

SM Teknologi 

Industri 

Yogyakarta 

1.BayuPurwo Setiawan 

2.Latikhal A.F. 

9 Deocta Kangkung sebagai Anti 

Ketombe 

SMK 

INDONESIA   

Yogyakarta 

1.Norma Fia. A 

2.Santi Hadi Saputri 

10 Pemanfaatan Limbah Air Rebusan 

Kedele menjadi nata De Cale 

sebagai Produk Bioteknologi 

menuju Usaha Mikro 

SMK Negeri 1 

Bantul  

1.AstiWidyaningsih 

2.Nurmawaddah 

11 Makanan Umbi Ganyong Rasa 

Kepiting  

SMK Negeri 2 

Wonosari 

1.Nuckyanto 

2.Wasgiyono 

12 Pemanfaatan Hasil Reaksi Accu 

sebagai Penghemat Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor 

SMK Teknologi 

Pembangunan 

Yogyakarta  

1.Andika Hermawan 

2.Ersha Maharditya 

13 Pemanfaatan Sampah Kain (Perca) 

sebagai Bahan Baku Pembuatan 

Kerajinan 

SMK Negeri 4  

Yogyakarta 

1.Inaka Rahma 

2.Karina Nur 

Wahyudiati 

14 Pemanfaatan Daun Kenikir sebagai 

Insektisida Ramah Lingkungan 

SMK Negeri 2  

Depok  

1.Daiu Febrianto\ 

2.Very Fahreza 

15 Pemanfaatan Kemangi sebagai 

Pengusir Nyamuk  

SMK Negeri 1  

Pengasih   

1.Listiani\ 

2.Setiti Pawening 

16 Bambu dan Pati Ketela sebagai 

Bahan Pembuat Kertas 

SMK Negeri 2 

Yogyakarta 

1.Sutopo 

17 Manajemen Pengelolaan Limbah 

SMK negeri 1 Wonosari 

SMK Negeri 1 

Wonosari 

Denni Nur Arifah 
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18 Pemanfaatan Biji Rambutan  

sebagai untuk Pembuatan Kripik 

sebagai Terobosan Penciptaan 

IUsaha Lapangan Kerja baru 

SMK Negeri 1  

Bantul  

1.Noviani \ 

2.Nur Kholisoh 

19 Pemanfaatan Tepung Kulit Ari 

Kedele  sebagai Bahan Baku 

Pembuatan Kue  

SMK Negeri 4  

Yogyakarta  

1.Ainun Nisa\ 

2.Jati Murti nastiti 

Total 19 Finalis Semua hadir Memenuhi pesyaratan 

 

d. Pelaksanaan Presentasi 

 Presentasi dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 November 2010, berdasarkan hasil 

seleksi makalah finalis. Presentasi dilaksanakan dibagi dalam tiga kelompok. Masing masing 

peserta menyajikan makalah 15 menit dan tanya jawab  30 menit. Pemenang didasarkan atas 

penyusunan karya ilmiah dengan bobot 60 %  dan presentasi 40%. Berdasarkan hasil hasil 

tersebut dewan juri yang memutuskan pemenang sebagai berikut. 

  

Juara I. SMK Negeri 5,  Yogyakarta  

Judul Karya:  Pemanfaatan Kembang Sepatu sebagai Penghasil Warna Alam Pada 

Tekstil Ramah Lingkungan  

Nama peserta:  Herlina Hidayati dan Wiranata Rifandri 

Keberhasilan juara pertama karena karya tersebut dapat memanfaatkan kembang 

sepatu sebagai warna alami pada kain. Warna alami dapat diambil dari alam dengan 

memanfaatkan kembang sepatu dan tidak bersifat mencemari lingkungan. Sifat ketahanan 

warna telah diuji dengan pengaruh pencucian deterjen dan penjemuran. Karya tersebut dapat 

meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ramah lingkungan dan menekan 

biaya pembelian warna. Percobaan fiksasi warna menggunakan bahan tanjung, tawas dan 

kapur. Fiksasi warna paling kuat pada bahan tanju diikuti oleh tawas dan kapur. Warna 

alami yang diperoleh adalah warna cokelat.Macam kain yang digunakan tidak berpengaruh 

pada fiksasi Pengulangan pencelupan berpengaruh pada ketajaman warna.  

Presentasi menggunakan media power point dan penyajian sebaran berbagai jenis 

kembang sepatu.  Finalis telah menunjukkan contoh produk yang dihasilkan yaitu 

pewarnaan macam kain Pesrta menguasai materi yang disajikan, secara baik Pemenang 

dapat mengemukakan kekurangan dan kelebihan pewarnaan alami dan prospek analisis 



    

 5 

pembiayaan dan keuntungan yang diperoleh. Karya tersebut memiliki nilai terapan sangat 

baik, sesuai keberadaan tumbuhan kembang sepatu dan lingkungan industry  Karya tersebut 

perlu beberapa pembenahan terutama dalam han baku bunga kembang sepatu dengan 

berbagai macam warna. . 

    

 Juara II, SMK N 2   Wonosari  

Judul Karya   Bambu dan Pati Ketela sebagai Bahan Pembuat Kertas 

Nama peserta; Sutopo  

 Keberhasilan juara kedua karena kemampuannya menjelaskan kominasi 

keberadan bamboo dan ketela pohon yang ada di Gunung Kidul.. Keberadaan bamboo 

sangat melimpah dan ketersediaan ketelah pohon dan memeperoleh pati sangat mudah. 

Proses pembuatan kertas sangat sederhana dengan menggunakan ala-alat yang mudah 

didapat. Salah satu upaya diversifikasi produk dan sistem untuk menghindari jatuhnya harga. 

Peserta mampu memberi penjelasan dan rasionalitas mengapa produk kertas bamboo dan 

bahan pati dapat dijadikan karya ilmiah yang prospektif. Kemampuan mengungkapkan 

realitas pemanfaatan bamboo pada umumnya dan proses pembuatan pati dari ketela pohon.  

Presentasi menggunakan media power point dan penyajian proses pembuatan produk kertas.  

Menunjukkan contoh produk yang dihasilkan, dan menguasai materi secara baik. Karya 

tersebut secara teknik dan orisinalitas memiliki nilai baik, dan dapat diterapkan di 

masyarakat sekitarnya sebagai penghasil bamboo dan ketela pohon. Karya tersebut memiliki 

keterbatasan karena kertas digunakan untuk pembungkus, sehingga harga jual kalah bersaing 

dengan kertas lainnya.  Bahan kertas yang dihasilkan sangat kuat dan tebal dan dapat 

digunakan untuk pembuatan berbagai kerajinan dan bahan pakaian tertentu. 

 

Juara III. SMTI  Yogyakarta: 

Judul Karya:  Pemanfaatan Limbah Kaca Lampu sebagai Alat-Alat Gelas Kimia 

Ramah Lingkungan 

Nama Peserta  Bayu Purwa Setiawan dan Latikhah Asmaul 

Keberhasilan juara ketiga  karena keunikan ide dan gagasan, bersifat produktif, karya 

dapat diterima oleh beberapa pihak berdasarkan uji  produk gelas alat alat laboratorium yang 

dihasilkan. Pembuatan menggunakan jasa para pembuata gelas kerajinan yang telah ahli 

meniup, sesuai bentuk yang diinginkan. Produk yang dihasilkan antara lain tabung reaksi, 

gelas reaksi dan erlemeyer, tetapi tidak dapat digunakan untuk pengukuran volume, karena 
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bentuknya masih belum rata. Produksi tersebut telah mampu mengatasi keberadaan limbah 

kaca sehingga dapat dimanfaatkan ulang dengan kepentingan berbeda.  

Kemampuan presentasi dilakukan secara teliti dengan menggunakan media power 

point. dan menguasai materi yang disajikan, secara baik oleh anggota. Pemenang dapat 

mengemukakan secara lugas dan meyakinkan hasil karyanya yang memadukan keunikan  

kemampuan meniup gelas para pengrajin dan membuata bentuk dasar yang diinginkan.  

Karya tersebut memiliki nilai kedepan sangat baik, apalagi Kota Yogyakarta memiliki 

banyak limbah kaca, karena banyaknya pengguna bahan tersebut, terutama para mahasiswa.  

 

Juara Harapan I  SMK INDONESIA   Yogyakarta: 

Judul Karya:  Decocta Kangkung sebagai Anti Ketombe 

Nama Peserta  Norma Fia. A DAN .Santi Hadi Saputri 

Keberhasilan juara Harapan I.  karena keunikan ide dan gagasan, bersifat produktif, 

karya dapat diterima oleh beberapa pihak berdasarkan uji pemanfaatan produk.  Masyarakat 

Jogyakarta telah mengenal berbagai macam sampo, tetapi pemanfaatan bahan cairan 

kangkung belum diketahui.  Kangkung banyak mengandung zat besi dan seng sehingga 

kedua bahan tersebut diduga berpengaruh pada ketombe. Kajian tersebut dilakuakn dengan 

menguji beberapa pemakai dan menggunakan kajian pustaka.   

Kemampuan presentasi dilakukan secara teliti dengan menggunakan media power 

point. dan menguasai materi yang disajikan, secara baik. Pemenang dapat mengemukakan 

secara lugas dan meyakinkan hasil karyanya yang memadukan cairan rebusan daun 

kangkung secara praktis dan ilmiah dan nilai secara prospektif.  Karya tersebut memiliki 

nilai kedepa sangat baik, karena keberadaan kangkung sangat mudah tumbuh dan harganya 

tidak mahal. Kangkung juga sangat mudah menyerap logam berat..  

.. 

 Juara Harapan II  SMK Negeri I Pengasih  

Judul Karya:  Pemanfaatan Kemangi sebagai Pengusir Nyamuk 

Nama Peserta  Listiani dan .Setiti Pawening 

Keberhasilan juara Harapan II.  karena keunikan ide dan gagasan, bersifat produktif, 

dan praktis. Kemangi telah digunakan secara luas untuk bahan lalapan, dan sebagai telah 

digunakan pengusir serangga.   Kandungan kimia yang diduga berpengaruh berdasarkan 

kajian pustaka adalah eugenol, metal khavikol dan minyak atsiri yang tinggi. Masyarakat 

Jogyakarta telah mengenal kasiat dan manfaat kemangi untuk lalapan tetapi kurang popular 

di sebaai obat naymuk 
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 Pemenang dapat mengemukakan secara lugas dan meyakinkan hasil karyanya yang 

memadukan budidaya karakteristik zat kimia pada kemangi dan ketersdiaanya di alam dan 

budidaya dapat dilakukan dengan mudah.  Masyarakat telah mengenal luas tanaman 

kemangi dan bkeunikan  tradisi dengan kajian  ilmiah secara prospektif..  Karya tersebut 

memiliki nilai kedepan sangat baik sebagai penghasil obat nyamuk yang bersifat senyawa 

alami, dan tidak menimbulkan akibat sampingan yang negative. 

.  

Sistem Penilaian  

Gelar karya tulis telah mengikuti aturan penulisan seperti yang telah ditetapkan oleh 

panitia sesuai aturan penulisan dan hasil pertemuan technical meeting. Komposisi penilaian 

berdasarkan kemampuan mengungkap latar belakang masalah, kajian pustaka, perumusan 

masalah dan keunikan gagasan dan diterimanya produk yang dihasilkan. Gagasan penulisan 

banyak bersumber pada kerja praktek dan pengamatan lapangan dan terinspirasi oleh karya 

karya sebelumnya. Keaslian penulisan siswa sekolah menengah kejuruan sudah memadai 

sesuai dengan tingkatannya. Beberapa karya telah bendasarkan kajian realitas lingkungan dan 

kendala yang doihadapi masyarakat sebagai pemecahan masalah. Prospek karya tersebut 

adalah sangat baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan kombinasi dengan kultur 

masyarakatnta. Pengembangan memiliki nilai sangat prospektif, terutama adalam mengatasi 

maslaha pencemaran lingkungan.  

 

Presentsi 

Presentasi umumnya telah mengiluti standar yang ditentukan, dan semua peserta 

telah mampu menggunakan berbagai media, baik power point, media flash secara seimbang. 

Presentasi dilakukan secara bergantian oleh setiap anggota kelompok, yitu presentasi, 

dilakuak saling mengisi menjawab pertanyaan dan kombinasi diantara keduanya. 

Menjelaskan kekuatan dan keterbatasan produk yang dihasilkan dananalisis keuntungan 

setiap produk.  

 

Tanya jawab 

Para peserta lomba karya tulis ilmiah telah menunjukkan kemampuan dasar dalam 

memberikan jawaban dan mereka  memenuhi standar rerata, walaupun  banyak jawaban 

bersifat emosional, dengan mengemukakan pendapat pribadi dan bukan berdasar  pustaka dan 

rasionalitas. Presentasi dipandu oleh moderator dan selanjutnya penggunaan waktu diatur 

oleh panitia, sesuai dengan jadwal.  
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Pembahasan. 

 Jenis karya yang dihasilkan kebanyakan bertumpu pada penelitian dan publikasi yang 

telah ada baik yang diacu pada kajian pustaka dalam buku maupun diakses melalui internet. 

Para peserta memncari peluang dan menjelaskan kedudukan hasil karyanya, berdasarkan 

kajian keunikan pilihannya sebagai hasil sintesis dan analisisnya. Pada tataran siswa sekolah 

menengah kemampun tersebut sudah mencerminkan kemampuan mencari sumber informasi, 

keunikan karya tulis, orisinalitas, cara mengemukakan gagasan dan pemecahan masalah 

secara berurutan. 

 Keterbatasan hasil karya dan kemampuan menyajikan dalam tulisan ilmiah karena 

berbagai sebab, seperti keterbatsan waktu, melakukan observasi dan wawancara dan 

keterbatasan penggunaan alat dalam membuat produk. Para guru pembimbing mempunyai 

peran sangat penting dalam meamcu siswa. Dorongan dan pacuan diberikan  melalui kegiatan 

kelompok ilmiah remaja di sekolah, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan serupa sebagai 

bekal utama. Prospek Gelar Karya bagi siswa SMK adalah sangat esensial, sesuai dengan 

tema sekolah kejuruan. Hasil karya tersebuty dapat dikembangkan menjadi  penelitian 

lanjutan yang dapat diperluas atau diperdalam. Perluasan  dengan melibatkan kelompok yang 

mewakili  berbagai bidang kejuruan,  sehingga gelar karya sebagai produknya mencerminkan 

hasil yang lebih kompettitif.. 

 Para peserta sangat responsif, dengan komentar dan tanggapan para juri dan inspirasi 

dari karya siswa lainnya. Gelar karya tersebut dapat diperluas sesuai bidang kajian dan 

melibatkan berbagai dsiplin ilmu dan masalah yang dihadapi di lapangan. Gelar karya tulis 

ilmiah sangat diminati, dengan indikator kemampuan para peserta mengaakses dan 

memadukan berbagai informasi seperti yang tertuang dalam makalahnya. Penguasaan materi 

dapat dilihat dari keluasannya mencari informasi dari media internet. Prospek gelar karya 

dapat membuka dan melibatkan berbagai potensi para siswa, karena menyangkut aspek 

teoritik, praktek dan penyajian maupun penulisan karya, karena dapat menyalurkan 

kemampuannya yang terpendam.. 

 Sekolah telah mendorong para siswa untuk berprestasi, karena didulung oleh 

keterlibatan sekolah dalam member fasilitas penunjang, dan guru pembimbing menjadi 

sangat antusaias karena terkait dengan penilaian juara dapat digunakan dalam angka 

sertifikasi guru.  
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Penutup 

Sistem dan penialaian Gelar Karya Tulis Siswa Sekolah Menengah Kejuruan dapat 

digunakan untuk melihat dan menilai kemampuan siswa dalam mengali ide, gagasan. 

Kemampuan melihat masalah, kemungkinan pilihan  pemecahannya dan mengembangkan 

kajian-kajian teoritik. Pola Lomba karya Tulis bagi siswa SMK, diharapkan dapat 

memperkaya dan memacu para siswa memperdalam kajian teoritiknya yang diangkat dari 

aspek praktis produktif sesuai misi-visi sekolah kejuaruan.  Rangsangan belajar kajian teoritik 

diharapkan dapat berimbas pada sisswa lainnya untuk terpacu dalam mengikuti lomba karya 

tulis yang bersifat produktif. 

Bagi para juri penilaian lomba gelar karya tersebut dapat digunakan sebagai masukan 

dalam proses penulisan karya ilmiah yang bertumpu pada aspek praktes dengan kajian 

teoritik secara terpadu. Para juri dapat mengadaptasi dan mengembangkan model kajian-

kajian praktis di sekolah kejuruan sebagai model pembuatan media belajar ke dalam kajian 

pembelajaran bagi mahasisswa. .   

Terimakash saya ucapkan kepada panitia Lomba Gelar Karya Tulis Ilmiah yang telah 

mempercayakan saya sebagai salah satu juri dalam menilai karya, dan member penilaian 

terhadap presentasinya, semoga kerjasama tersebut dapat dilanjutkan untuk kepentingan 

semua pihak dalam proses belajar dan pembelajaran.  

 

 

        Yogyakarta  November  2010 
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