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a. Kayak gimana sih presentasi poster itu? 

Nah pada artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai gimana sih presentasi 

poster itu. Yang jelas be yourself dan karena itu merupakan penelitianmu 

sendiri kamu harus bisa mempertanggungjawabkannya kepada setiap 

pengujung yang bertanya dan kepada dewan juri :D. 

b. Siapa saja yang hadir di sana? 
Kemudian kamu juga harus bin wajib mengetahui siapa aja yang bakal ada di 

pameran poster itu? Apakah itu orang yang lebih ekspert (ahli)? Ahli dalam 

bidang yang sama? Ahli dalam bidang yang berbeda? Orang awam? 

Seumuran? Lebih tua (emm... mungkin lebih cocok lebih dewasa kali ya :”). Itu 

semua harus kamu ketahui karena setiap pengujung harus kita pilah-pilah 

https://tm-pilbox.global.ssl.fastly.net/ 

http://contentinception.com/blog-writing/ 
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bagaimana cara kita menjelaskannya. Sebagai contoh, tidak mungkin kamu 

menggunakan istilah-istilah keren (ilmiah) kepada orang awam, tentu 

penjelasanmu ga bakal nyambung (ya iyalah...). 

c. Kapan dan dimana sih? 
Hal krusial yang harus kamu ketahui jelas... Tempat pameran posternya 

dimana dan jam berapa (yakali peneliti melewatkan hal se-krusial ini). Jika ga 

tau jam nya kan susah juga, nanti ternyata acaranya sudah selesai. Atau ga tau 

tempatnya, hmm... itu lebih rumit lagi jadinya. Maka dari itu tanya dan catat 

(jika kamu susah untuk mengingat). 

d. Apa aja yang harus disiapkan? 
Banyak hal yang harus dipersiapkan dalam kegiatan presentasi poster ini. 

Tentunya kamu mau display penelitian mu keliatan bagus kan? Makaknya 

banyak hal yang harus dipersiapkan, kalau perlu di-list apa-apa yang 

dibutuhkan untuk menghias display mu atau apa-apa aja yang bisa menunjang 

ketika kamu menjelaskan kepada dewan juri dan juga pengunjung, dan yang 

paling penting adalah postermu harus dipersiapkan (namanya juga presentasi 

poster). Jangan sampai hal-hal mendasar malah lupa disiapkan. Sekali lagi 

perlu kamu catat apa saja yang harus dipersiapkan supaya ga ada yang bakal 

kelupaan.  
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e. Kenapa kamu berpartisipasi? 
Patut kamu ketahui alasan kenapa kamu berpartisipasi dalam presentasi 

poster. Jangan sampai kamu ga tau apa-apa. Kamu berpartisipasi sebagai 

finalis karena karya penelitian mu atau sebagai tamu yang diundang.  

Siapa yang akan menjadi target audience hasil penelitianmu? Bagaimana 

seharusnya kamu menyampaikan penelitianmu untuk: 

a. Orang awam? 

b. Akademisi dari lain bidang? 

c. Akademisi dari bidang yang sama? 

 

a. Judul 

b. Nama Peneliti dan Institusi (Sekolah) 

c. Abstract (Optional) 

d. Latar Belakang & Tinjauan pustaka 

e. Rumusan Masalah / Research Question(s) 

f. Metode Penelitian 

g. Hasil 

h. Pembahasan 

i. Simpulan dan Saran 

j. Ucapan Terima kasih 

k. Contact Information 

l. Visual Aids: Grafik, histogram, peta, foto, 

dll. 
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Berdasarkan Panduan OPSI 2016, konten poster meliputi (dan hal ini bersifat wajib) :  

a Latar belakang   : Tulis dengan ringkas 
b Rumusan masalah dan Tujuan : Tulis dengan ringkas 
c Metode penelitian  : Tulis dengan ringkas, bila diperlukan dapat 

dijelaskan dan dilengkapi bagan-alir (flow-chart). 
d Data dan analisis  : Tulis dengan ringkas, bila diperlukan dapat 

dijelaskan dan dilengkapi infografis (bagan, 
gambar, tabel, foto). 

e Kesimpulan dan Manfaat : Tulis dengan ringkas, bila diperlukan dapat 
dijelaskan dan dilengkapi infografis (bagan, 
gambar, tabel, foto). 
 

 

Example Philippines 2011 (by students) 
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Example Philippines 2011 (by students)  
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Example Philippines 2011 (by students) 
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Example Indonesia 2011 
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Example Indonesia 2012 
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Example Indonesia 2013 
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Poster yang baik fokus pada satu core idea. Jadi, sebelum membuat poster, tulis 

(<100 kata) tujuan dan simpulan dari risetmu. Postermu harus bisa secara visual 

menyampaikan ide tersebut. 

Jika kamu membuat dua penelitian atau lebih, maka jangan dijadikan dalam satu 

poster. Hal ini lebih menghemat biaya pencetakan poster tentunya, akan tetapi 

sangat tidak dianjurkan mencampur dua atau lebih ide penelitian ke dalam satu 

poster. 

Secara visual di sini maksudnya adalah poster dapat menyampaikan ide-ide 

penelitianmu kepada pengunjung umum, dan dapat mempermudah kamu dalam 

menjelaskan kepada pengunjung. Kenapa secara visual? Kalau menggunakan teks 

(copas dari laporan) pengunjung pun bisa membacanya sendiri tanpa harus kamu 

jelaskan. Selain itu jika postermu hanya berisi teks saja itu membuat bosan 

pengunjung. 

Ruang yang tersedia di poster itu sangat terbatas. Jadi, buatlah poin2 penting 

dari risetmu dan susunlah informasi secara efisien!  

http://srv1.portal.p-cd.net 
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i. Apa sih tujuan dan hasil penelitianmu?  

ii. Metodenya unik kah?  

iii. Ada temuan-temuan baru?  

Masukkan poin-poin di  atas ke dalam postermu. Poin-poin di atas harus 

ditonjolkan. 

 

  

http://tipskarir.com/ 
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i. Jangan kebanyakan text 

ii. Usahain satu body text kurang dari 10 baris 

iii. Boleh gunakan bullet point daripada paragraf 

  

https://static-content.springer.com/ http://www.fusion360agency.com/ 
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i. Information Flow: dari kiri ke kanan, atas ke 

bawah 

ii. Pake headings, arrows, numbers untuk 

mengarahkan pembaca 

iii. Main ideas dibikin “beda” 

 





 

http://4810-presscdn-0-38.pagely.netdna-cdn.com/ 
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Dalam membuat poster bagus bila kamu menggunakan 

software pendukung berupa software desain. Apa ajasih 

software yang bisa digunakan? Yap logo-logo di atas dapat 

kamu gunakan untuk mendesain dan merancang postermu. 

Powerpoint? Yakin kak? Iya dong, kamu belum pernah bikin 

poster pake ppt? 

Software yang umum digunakan untuk mendesain poster 

adalah CorelDRAW salah satunya. 

Oiya, jika tanpa software-software di atas kamu bisa membuat poster yang keren, ya 

it’s ok. Tapi harus keren lho ya. 

: 

jangan lupa ukuran poster! Hal ini penting, jika pengaturan ukuran halaman tidak 

kamu lakukan bisa jadi postermu tidak muat di papan poster atau kekecilan. Hal lain 

jika ukuran postermu kecil dan dipaksakan seukuran dengan papan poster yang 

teradi adalah gambar di dalam postermu akan terlihat pecah (pixelnya terlihat). 

, 

usahakan jangan tabel. Grafik lebih mudah dan nyaman dilihat oleh pengunjung, 

terutama pengunjung yang awam, lebih memudahkan kamu dalam menjelaskan 

hasil analisis yang kalian sampaikan. 

   

(300 pixel) biar ga pecah ketika kamu edit di software (corel, photoshop, dkk) 

: 

a. minimum 16, text normal 20-24, Heading 30-60, judul >72 (Fleksibel aja) 

b. Highlight suatu kata pake bold atau italic, jangan KAPITAL atau underline 

c. Font ga usah neko-neko, satu atau dua macam saja 

: 

kontras, tapi nyaman dilihat, background simpel ajah, ga usah aneh-aneh, 

tapi buat yang alay terserah deh  sesuaikan dengan tujuan 

 

 

  

http://www.symmetrymagazine.org/ 
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Kamu yang meneliti, ya kamu yang paling tahu penelitianmu! Tak perlu melihat orang 

lain jadilah dirimu sendiri. Jangan lupa #Siapin logbook 

 
a. Siapkan mini-speech (1-2 menit). Jangan tunggu pengunjung tanya, bilang aja: 

apakah anda ingin mendengar tentang penelitian saya? #jangan kelamaan 

b. Pancing pengunjung untuk diskusi, kalo ga tau jawaban dari pertanyaan, ga usah 

malu-malu untuk bilang kurang tahu, tapi lanjutkan dengan jawaban secara logis 

 
a. Speak with confidence! 

b. High Volume: suasana biasanya ramai 

c. Slow Speed 

Kadang saat gugup kita jadi berbicara dengan lebih cepat. So, speak slowly  find 

the right speed 

http://www.andrew-hines.com/ 

http://www.thebostoninvestor.com/ 
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d. No Fillers 

Hindari emm, ah, engg, jadi, trus, dll. Menghilangkan poin yang ingin kita 

sampaikan 
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Ukuran Poster 

Terdapat dua tipe poster dalam pelaksanaan Sagasitas Research Exhibition (SRE), yaitu: 

a. Poster ISEF (juga digunakan dalam OPSI) 

Poster ISEF memiliki keseluruhan 3 bagian, yaitu sayap, badan, dan judul 

 

 

 

Di atas adalah ukuran panel poster tipe ISEF, bagi kalian yang mendapatkan undian 

panel bertipe ISEF (OPSI) harap ukuran poster menyesuaikan sesuai ukuran di atas 

(lebih kecil monggo asalkan nanti bisa dipasang di panel tersebut). Jangan lupa 

siapkan juga bagian judulnya, karen poster tipe ini judul terpisah dari badan 

posternya. 
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b. Poster Flat (Biasa) 

Poster Flat (biasa) hanya memiliki satu bagian saja, berbeda dengan poster tipe ISEF 

yang terpisah antara bagian poster dengan judul. Poster flat ini judul jadi satu 

dengan badan poster dengan ukuran sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bagi kalian yang mendapatkan poster tipe flat (biasa) mohon menyesuaikan ukurn posternya 

yaa.. (antara 100-120 cm) 
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 Papan panel 

Pembagian isi poster 

(hanya contoh, dapat dikembangan sesuai dengan panduan) 
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