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TEKNIS PENGERJAAN BABAK PENYISIHAN
Olimpiade Zoologi Nasional (OZON) 2020
29 September - 4 Oktober 2020

Babak penyisihan akan diikuti oleh seluruh tim yang telah melakukan registrasi dan telah
memenuhi persyaratan sebagai peserta Olimpiade Zoologi Nasional. Babak ini berupa pembuatan
poster dan pengerjaan tes tertulis online yang dikerjakan bersama oleh seluruh anggota timnya
melalui website www.ozonfkhugm.com.

A. Pembuatan Poster
Pembuatan poster dilakukan setelah topik poster diunggah oleh panitia melalui website
www.ozonfkhugm.com. Topik poster akan diunggah pada tanggal 28 September 2020. Poster
dikerjakan oleh anggota tim mulai tanggal 29 September 2020 hingga 4 Oktober 2020. Setiap
tim hanya dapat mengirimkan maksimal 1 (satu) poster.
Ketentuan poster

:

-

Peserta memilih satu topik dari pilihan topik yang diberikan untuk dijadikan poster.

-

Poster merupakan poster edukasi.

-

Poster merupakan karya orisinil dari tim atau anggota tim.

-

Poster bersifat informatif, edukatif dan menarik.

-

Wajib mencantumkan sumber informasi yang dimuat di dalam poster.

-

Wajib mencantumkan logo UGM pada pojok kiri atas poster dan logo OZON pada
pojok kanan atas poster, logo dapat diunduh pada website www.ozonfkhugm.com.

-

Poster dibuat secara digital dengan berbagai jenis aplikasi pendukung (Corel Draw,
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Free Hand, Adobe InDesign, dll.).

-

Poster tidak mengandung unsur provokatif yang bersifat negatif, pornografi, maupun
SARA (Suku, agama, ras dan antargolongan) serta segala hal yang melanggar etika dan
moral.
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-

Poster dikirimkan dalam bentuk softcopy dengan format .PNG, resolusi minimal
300ppi, ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4).

-

Poster dikirimkan ke email Pengumpulan.ozonfkhugm@gmail.com dengan format
subjek email POSTER BABAK PENYISIHAN OZON 2020; serta mencantumkan
nama lengkap seluruh anggota tim dan asal sekolah pada badan email.

-

Format nama dokumen: Nama Ketua Tim_Asal Sekolah_Judul Poster_Topik Pilihan
Poster

-

Poster maksimal dikirimkan pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 12.00 WIB,
pengumpulan lebih dari itu tidak dianggap mengumpulkan.

-

Tim yang sudah mengirimkan poster wajib melakukan konfirmasi ke nomor
081396793295 (Nadya W)

Skema penilaian
-

:

Penilaian Bagian I, poster dinilai berdasarkan 1) Kesesuaian dengan topik yang diambil
(15%), 2) Kerapian (10%), 3) Orisinalitas karya (10%), 4) Estetika desain (15%), 5)
Inovasi dan kreativitas (15%), 6) Esensi atau makna poster (20%).

-

Penilaian Bagian II, poster dinilai berdasarkan perolehan likes pada poster yang
diunggah di akun instagram @ozon_ugm. Poster akan diunggah oleh panitia pada
tanggal 4 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB. Penghitungan perolehan likes diakhiri pada
tanggal 10 Oktober 2020 pukul 20.00 WIB. Standar Penilaian Bagian II didasarkan
pada perolehan likes terbanyak, artinya tim yang memperoleh likes terbanyak akan
mendapatkan nilai maksimal pada Penilaian Bagian II, nilai perolehan likes selanjutnya
akan distandarkan dengan perolehan likes terbanyak.

-

Penilaian Bagian I mencakup 85% nilai poster. Penilaian Bagian II mencakup 15% nilai
poster.

-

Nilai maksimal poster adalah 200.
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B. Pengerjaan Tes Tertulis
Pengerjaan tes tertulis dilakukan secara online melalui website www.ozonfkhugm.com.
Seluruh rangkaian tes tertulis dikerjakan bersama seluruh anggota timnya. Terdapat 2 bagian
tes yang dapat dikerjakan secara berurutan maupun tidak. Kedua bagian tes harus dikerjakan
dalam 1 sesi pengerjaan. Terdapat 2 sesi pengerjaan yang disediakan oleh panitia. Pemilihan
sesi pengerjaan ditentukan oleh panitia dan diinfokan melalui email.
Tipe soal

:

-

Bagian I terdiri atas 100 multiple choice questions dengan 5 pilihan jawaban.

-

Bagian II terdiri atas 20 soal isian singkat materi zoologi.

Skema penilaian
-

:

Untuk Bagian I, pilih satu jawaban yang benar. Jawaban benar nilai +3, jawaban salah
-1, tidak dijawab nilai 0.

-

Untuk Bagian II, isi dengan jawaban yang benar. Jawaban benar dan lengkap nilai +5,
jawaban benar namun tidak lengkap akan diberi nilai sesuai standar tim soal dan dewan
juri, jawaban salah atau tidak dijawab nilai 0.

-

Nilai maksimal dalam tes tertulis adalah 400.

Jumlah soal

: 100 multiple choice questions dan 20 soal isian singkat

Waktu

: 110 menit (untuk bagian I/multiple choice questions) dan 40 menit
(untuk bagian II/isian singkat)

C. Alur Perlombaan dan Penilaian
Pada babak ini akan diambil 10 tim dengan nilai tertinggi untuk menuju ke babak Final
(Top 10). Penentuan Top 10 berdasarkan perolehan nilai pada tes tertulis online
diakumulasikan dengan total nilai pembuatan poster. Nilai total maksimal pada babak
Penyisihan adalah 600. Apabila ada tim dengan nilai yang sama, maka tim yang maju ke babak
Final akan diputuskan oleh tim soal dan dewan juri berdasarkan tes tertulis online, yaitu jumlah
soal yang dijawab dengan benar di Bagian I, jumlah soal yang dijawab di Bagian I dan jumlah
soal yang dijawab benar di Bagian II. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
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Pengumuman

Top

10

atau

finalis

akan

www.ozonfkhugm.com pada tanggal 11 Oktober 2020.
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