BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Olimpiade sains Tingkat Jawa Timur Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas MIPA Unisma merupakan kegiatan lomba bidang yang meliputi,
matematika, kimia, fisika dan biologi yang diselenggarakan dalam rangka mencari
benih-benih siswa dan siswi SMA sederajat untuk masa depan yang bermutu.
Olimpiade

sain

sejawa

timur

ini

bertujuan

untuk

memotivasi

dan

menumbuhkembangkan kompetisi yang ada pada diri siswa dan siswi dan
mendorong

sekolah

untuk

berperan

menfasilitasi

terhadap

peningkatan

kemampuam akademis pada bidang sain. Harapan dalam olimpiade ini yaitu
untuk menstimulus

peningkatan mutu pendidikan yang akhirnya

akan

menghasilkan bibit unggul yang dapat berkompetisi pada olimpiade ditingkat
nasional maupun internasional.
Agar Olimpiade sain ini terlaksana dengan baik maka disusun petunjuk
pelaksanaan Olimpiade sain se-jawa timur ini. Diharapkan dengan adanya
petunjuk pelaksanaan olimpiade sain dapat terlaksana dengan baik dan sesuai
dengan apa yang di inginkan.

B. Pengertian
Olimpiade sain se-jawa timur merupakan salah satu wahana bagi siswa/I untuk
menumbuhkan semangat berkompetisi di akademik dan mendorong keberanian
dalam bersaing secara sehat sekaligus untuk meningkatkan kemampuan akademik
dalam 4 bidang tersebut, yaitu matematika, kimia, fisika dan biologi, seta sebagai
peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
C. Tujuan
Sebagai peningkatan mutu pendidikan yang ada di berbagai kota di jawa
timur khususnya dalam bidang sain, yang berasaskan pendidikan berkarakter.
Mendorong sekolah sebagai pemfasilitas siswa/I nya menjadi bermutu.
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D. Bidang Lomba Meliputi
1. Matematika
2. Kimia
3. Fisika
4. Biologi

E. Sasaran
Sasaran kegiatan olimpiade sain se-jawa timur dalam tingkatan siswa/I
SMA/MA dan sederajatnya secara terbuka, baik negeri maupun swasta.
F. Hasil Yang Diharapkan
Melalui lomba olimpiade sain ini diharapkan terjadi peningkatan minat
dan prestasi siswa/I dalam bidang sain, serta terpilihnya siswa/I yang
berprestasi pada lomba tingkatan jawa timur ini.
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BAB II
PENYELENGGARAAN

A. Persyaratan Peserta
Olimpiade sain se-jawa timur pada tahun 2017 terbuka kepada seluruh
siswa/I SMA/ MA , dan sederejat se- jawa timur, baik itu negeri maupun
swasta dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Terdaftar sebagai siswa/I SMA/MA/sederajat.
2. Dikirim oleh sekolah yang bersangkutan berdasarkan dengan surat
keterangan kepala sekolah.
3. Peserta wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam
pelaksanaan lomba olimpiade sain ini.
B. Bentuk kegiatan dan Materi Lomba
Kegiatan olimpiade sain se-jawa Timur dilaksanakan secara bertahap
mulai dari tingkat kabupaten/kota dan di tingkat pusat yaitu kampus
UNISMA Malang dengan mekanisme sebagai berikut :
1. Tingkat kabupaten/kota: seleksi dilakukan melaui tes tertulis (materi
soal disiapkan oleh panitia lomba olimpiade sain)
2. Tingkat terakhir yaitu dikampus Univesitas Islam Malang : seleksi
dilakukan melalui tes tertulis kembali.
C. Tahap Pelaksanaan Lomb
Lomba dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :
1. Tahap I : seleksi di tingkat kabupaten/ kota
2. Tahap II : lomba di kampus Unisma Malang
D. Hadiah dan Penghargaan
Hadian dan penghargaan diberikan kepada peserta lomba sebagai motivasi
untuk meningkatkan kegiatan belajar dan kegIatan pendidikan lainnya di
sekolah. Pengaturan hadiah dan penghargaan untuk para pemenang tingkat
kabupaten/ kota maka akan lolos ke tingkat selanjutnya untuk mendapatkan
penentuan juara.

Petunjuk Pelaksanaan Olimpiade Sains Biologi Unisma 2017

Page 3

E. Waktu Pelaksanaan
No.

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Tempat
Pelaksanaan

1.

Seleksi tingkat

03 September 2017

Sesuai

kabupaten/ kota
2.

Lomba di kampus

kabupaten/kota
22 Oktober 2017

Unisma Malang

Kampus
Universitas Islam
Malang

F. Petunjuk Umum Pendaftaran dan Pelaksanaan
Informasi pada pamflet dan media sosial
Membayar Uang Pendaftaran Rp. 80.000,/Individu ke :
Suryanti
: 3931-01-010363-53-9
Rizki Kusuma Hantika : 0555-01-005121-53-5
Konfirmasi bukti Pembayaran Melalui WA/Email ke:
Suryanti
: 081333505157
Rizki Kusuma Hantika : 087759252050
Email
: aqwjaka35@gmail.com
Dengan format :#NamaLengkap#
AsalSekolah#Lokasi(Wilayah)#No.RekPengirim disertai foto atau
scan bukti pembayaran/transfer
Menunggu Konfirmasi dari Panitia dengan Mendapat balasan No.
Peserta Science Olymiad jika sudah tervalidasi

Mendatangi sekolah tempat penyisihan setiap wilalayah
Menunjukkan Bukti SMS/WA dari panitia pada saat check-in ke
petugas di masing-masing Wilayah
Memasuki ruangan perlombaan dan mengerjakan soal penyisihan
Science Olympiad
Menunggu Hasil Penyeleksian Pada 17 September 2017 yang akan
di upload di sosmed ataupun web olimpiad science
Jika anda masuk nilai terbesar di setiap wilayah seleksi maka anda
akan mengikuti final untuk memperebutkan juara 1,2,3 sejawa timur
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