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Yogyakarta, 24 September 2011

Prodi Pendidikan IPA UNY Bekerjasama
Dengan HIMA IPA UNY

Sekertariat Panitia :
Gelanggang Ormawa, FMIPA UNY, Karangmalang, Yogyakarta 55281
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Latar Belakang

Waktu Pelaksanaan

Pembicara Utama

Pembelajaran IPA Terpadu bertujuan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran,
meningkatkan minat dan motivasi, serta mencapai
beberapa kompetensi dasar sekaligus. Pembelajaran IPA
tidak mempelajari alam secara sebagian-sebagian tetapi
secara keterpaduan dan keutuhan karena alam
menyajikannya secara utuh dalam satu-kesatuan.
Sehingga diharapkan ada keterkaitan antara ilmu dan
implementasianya dalam kehidupan.

Faktor penting untuk mencapai tujuan
pembelajaran IPA adalah proses evaluasi yang dapat
mendorong warga belajar untuk lebih giat belajar secara
terus menerus dan juga mendorong pendidik untuk lebih
meningkatkan kualitas proses pembelajaran serta
mendorong iklim belajar yang kondusif, sehingga
melahirkan tujuan yang ingin di capai tanpa melupakan
nilai – nilai kearifan lokal yang berkembang ditengah
masyarakat. Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah
pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu
lekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi.

Oleh karena itu, Progran Studi Pendidikan IPA
UNY bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa
Pendidikan IPA (HIMA IPA) UNY mengadakan
Seminar Nasional dengan tema

dengan tujuan dapat meningkatkan mutu pendidikan
pada seluruh kalangan masyarakat IPA di Indonesia
yang nantinya juga dapat diimplementasikan melalui
konteks kearifan lokal.

Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Seminar FMIPAUN

Pembicara I :
Kepala Badan Kepegawaian Negara*)

Pembicara II:
Prof. Dr. Lilia Sari (Praktisi Pendidikan IPA
Terintegrasi dan Guru Besar UPI Bandung)

Pembicara III:
Prof. Darmiati Zuhdi  (Pakar Humaniora,
Kebudayaan, dan Guru Besar UNY)

“Menyiapkan Tenaga
Profesional Kependidikan IPA yang Memiliki
Kearifan Lokal Menuju Masyarakat Berkarkter”

* dalam konfirmasi

Hari : Sabtu, 24 September

Y



Nama :

Instansi:

Alamat:

Telp :

Email :

Bidang:

Pend. IPA

Pend. Biologi

Pend. Fisika

Pend. Kimia

Sebagai (lingkari salah satu):

Peserta pemakalah Dosen, Guru

dan Mahasiswa S2/S3, umum

Peserta pemakalah Mahasiswa S1

Judul artikel:

Biaya seminar sebesar Rp.

Dibayar dengan cara:

Transfer rekening Bank BNI a.n. Siti

Koriah No. Rek. 0201230991 (copy

bukti transfer dilampirkan).

Dibayar pada waktu seminar

dilangsungkan.

…………,……….........…2011

Pendaftar              ,

(………………………..)

o
o
o
o

1.

2.

o

o

TANGGALPENTING

17 September 2011

Peserta

Pendaftaran

18Agustus – 17 September 2011

Fasilitas Seminar

Kontribusi Peserta

Kontak Personal

Batas penerimaan makalah lengkap:

Peserta seminar adalah para Dosen Rumpun Pendidikan IPA dari

berbagai universitas di Indonesia, para Guru bidang studi rumpun

IPA, mahasiswa Pendidikan IPA, praktisi dan pemerhati bidang

pendidikan.

Pendaftaran Peserta dimulai tanggal :

Dengan mengirimkan formulir (data diri) ke panitia melalui pos,

telepon, SMS, atau email. Pendaftaran akan ditutup jika alokasi

tempat telah terpenuhi.

Peserta yang terdaftar dan hadir akan memperoleh:

Makalah pembicara utama, kumpulan abstrak, seminar kit, snack

(dua kali), makan siang dan sertifikat.

*Catatan:

1. Biaya peserta pemakalah sudah termasuk prosiding berbentuk CD dan

cetakan makalah yang dipresentasikan.

2. Peserta (pemakalah yang artikelnya terseleksi lebih dari satu,

dikenakan biaya tambahan Rp. 100.000,- per makalah tambahan).

3. Peserta pemakalah kedua dst, yang membutuhkan prosiding

berbentuk cetak dimohon untuk melakukan pemesanan sebelum

tanggal 17 September 2011 dengan biaya Rp. 50.000,- per prosiding.

4. Biaya peserta dapat dikirimkan melalui Rekening Bank BNI a.n. Siti

Koriah No. Rek. 0201230991dengan ketentuan sebelum dan setelah

membayar diwajibkan sms ke 085643800112 (a.n. Tri Sulis

Setyawati)

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Tri Sulis Setyawati (HP. 085643800112)
Vidya Putri Sukmasari (HP. 085643939312)

Makalah

Halaman judul

Pendahuluan

Metode penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan

Simpulan

Daftar pustaka

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar pustaka

,

.

,

,

,

Artikel ditulis dalam dokumen Microsoft Word (*doc); Font Times

New Roman 12 pt; ukuran kertas A4; 1,5 spasi; maksimum 10

halaman termasuk lampiran.

1. Artikel Hasil Penelitian

Artikel disusun berisikan;

a. yang memuat; judul penelitian (dalam

Bahasa Indonesia, maksimum 15 kata), nama dan

alamat lengkap avialiasi penulis, abstrak (ditulis satu

spasi, tidak lebih dari satu halaman, menggunakan

Bahasa Indonesia, memuat tujuan, metode, serta hasil

penelitian) dan disertai kata kunci (memuat

karakteristik permasalahan, terdiri dari stu kata atau

beberapa kata, panjang maksimum satu baris).

b. , memuat latar belakang, rumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

c. memuat rancangan, bahan/subjek

penelitian, prosedur, instrument dan teknik analisa data

serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara

penelitiannya.

d.

e. saran dan rekomendasi.

f. (penulisan mengikuti kaedahAPA)

2. Artikel Kajian

Artikel kajian disusun berisikan:

a. memuat latar belakang, permasalahan,

dan urgensi masalah.

b. berisikan diskusi yang didukung

referensi.

c. , berisi simpulan, saran, dan rekomendasi.

d. , (penulisan mengikuti kaedahAPA).

Setiap makalah yang masuk akan diseleksi dan yang dinyatakan

diterima akan dimuat dalam prosiding ber-ISBN berbentuk CD.

Seleksi makalah dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas

dan keterbatasan tempat. Makalah dikirimkan ke panitia dalam

b e n t u k m e l a l u i e m a i l k e a l a m a ts o f t c o p y ( f i l e )

semnasIPA2011@yahoo.com

Peserta*

1. Pemakalah

Dosen

Umum/Guru/Mahasiswa S2 dan S3

Mahasiswa S1

2. Non Pemakalah (peserta biasa)

Dosen dan Umum

Guru/Mahasiswa S2 dan S3

Mahasiswa S1

Rp 200.000,-

Rp 150.000,-

Rp 100.000,-

Biaya Pendaftaran

Rp 200.000,-

Rp 150.000,-

Rp 100.000,-

Rp 60.000,-

Rp 55.000,-

Rp 50.000,-


