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Tentang & Tujuan ARSF World                                                                              

Siapa Saja yang Dapat Berpartisipasi                                                                                                      

Tema Kompetisi                                                                                                       

Tema 1 - Pelestarian Lingkungan                                                                    

Tema 2 - Inklusi dan Literasi 

Tema 3 - Masa Depan Smart City (Kota Cerdas)

Cara Berpartisipasi 

Alur Kompetisi

Hadiah

Informasi STTE 

Lampiran - Pertanyaan untuk Siswa

Halo! Siapkah Anda
untuk mengubah

dunia?



DAPATKAN HADIAH
SEBESAR 

TUJUAN

Berbeda dengan pameran sains pada umumnya,
Augmented Reality Science Fair (ARSF) adalah pameran
sains pertama yang mengenalkan penggunaan
teknologi augmented reality (AR) untuk keperluan
penelitian dan inovasi para siswa di bidang Sains,
Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM).

 ARSF mengenalkan teknologi-teknologi baru bagi
murid sekolah dasar hingga menengah atas,
mendukung pembelajaran STEM, dan menampilkan
solusi EdTech yang inovatif untuk menjawab tantangan
global yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.

Tentang AR Science Fair World

MENINGKATKAN KESADARAN
akan perubahan iklim dan meningkatkan kepedulian
terhadap lingkungan melalui solusi yang dibuat oleh
siswa, pendidikan STEM, dan augmented reality.

MELIBATKAN SISWA YANG BELUM
TERJANGKAU
idalam menjalani karir di bidang sains, teknik, bisnis,
dan teknologi informasi dengan cara yang sangat
inovatif dan mudah diakses.

MEMPROMOSIKAN PEKERJAAN
ANTARDISIPLIN 
melalui pembelajaran berbasis proyek dan
meningkatkan pemahaman terhadap kajian metode
ilmiah untuk membangun generasi pemimpin
selanjutnya. 1
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Sekolah Dasar (SD)
Untuk kategori SD, masing-masing tim terdiri
dari satu anggota. Setiap proyek akan dinilai
berdasarkan tingkat kreativitas, riset, dan
kualitas dari scene augmented reality. 

Sekolah Menengah Pertama
(SMP)
Untuk kategori SMP, masing-masing tim terdiri
dari minimal satu dan maksimal dua anggota
tim. Proyek akan dinilai berdasarkan efektivitas
pengaplikasian proyek, riset, dan kualitas dari
scene augmented reality.

Sekolah Menengah Atas (SMA)
Untuk kategori SMA, masing-masing tim terdiri dari
minimal satu dan maksimal tiga anggota tim.
Proyek akan dinilai berdasarkan efektivitas
pengaplikasian proyek, riset, dampak yang
dihasilkan bagi dunia, dan kualitas dari scene
augmented reality.

Siswa SD, SMP, dan SMA dari seluruh dunia dapat berpartisipasi!

SIAPA SAJA YANG DAPAT
BERPARTISIPASI? 
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Poin Tambahan
Bagi tim yang mengaplikasikan teknologi augmented
reality sebagai solusi utama untuk tema yang dipilih,
kami akan memberikan sepuluh poin tambahan.

Mentor Guru
Setiap tim wajib didampingi oleh satu mentor guru.
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ARSF World menawarkan tiga tema yang dapat
dipilih oleh para siswa. Namun, setiap tim hanya
dapat memilih SATU tema. Tema-tema yang kami
sediakan adalah Pelestarian Lingkungan, Inklusi
dan Literasi Digital, dan Masa Depan Smart City
(Kota Cerdas). Bagi kami, kesuksesan kami secara
global dinilai dari bagaimana kami berhasil
melibatkan, memengaruhi, dan memberi dampak
kepada generasi muda untuk menekuni jalur
STEM.

TEMA 

Pelestarian Lingkungan
Mengurangi Jejak Karbon

Inklusi dan Literasi Digital 
Coding Application Solutions
(Aplikasi Solusi Coding/Pengodean) 

Masa Depan Smart City (Kota Cerdas) 
Logistik Kendaraan Listrik

1

2

3

Tema

Tema

Tema
Apa tema
yang akan
Anda pilih? 
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Apa Itu Jejak Karbon?
ejak karbon adalah total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan
melalui pembakaran bahan bakar fosil; seperti minyak bumi, batu
bara, dan gas alam. Hasil-hasil tersebut berguna untuk menciptakan
sumber daya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika
mengendarai mobil atau menyalakan kompor, kamu membutuhkan
energi berupa bensin atau gas. Saat kita membakar bahan bakar fosil,
hasilnya adalah gas rumah kaca, dan salah satu gas yang dihasilkan
berupa karbondioksida CO2. Maka dari itu, jejak ekologi yang kita
tinggalkan disebut jejak karbon, yang merupakan hasil aktivitas yang
kita lepaskan dalam bentuk karbondioksida CO2 ke atmosfer dan
lingkungan. Semua yang ada di dunia ini dapat meninggalkan jejak
bagi lingkungan. Ya, semuanya—baik itu kamu, orang-orang di
sekitar kita, bisnis, negara, acara, produk, dan sebagainya. 

Mengapa Penting untuk Mengurangi Jejak
Karbon?
Salah satu cara untuk menyelamatkan bumi adalah dengan
mengurangi jejak iklim kita. Dengan mengurangi emisi karbon
dioksida, kamu dapat mengurangi jejak karbonmu, dan pilihan yang
kamu ambil akan membantu menjaga iklim agar tetap layak huni
bagi kita semua. 
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Kami menantangmu untuk
membuat sesuatu atau

memodifikasi produk yang
sudah ada untuk mengurangi

berbagai tipe jejak karbon
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Mengurangi Jejak Karbon

Jika kamu berada di wilayah Amerika Serikat, kami
merekomendasikanmu untuk memakai website
https://coolclimate.org/calculator 
 Jika kamu berada di luar wilayah Amerika Serikat, gunakan
website www.carbonfootprint.com 

Sumber daya:
Tahukah kamu berapa banyak karbondioksida yang kamu
lepaskan ke atmosfer? Yuk, cek sekarang dengan kalkulator
jejak karbon dan coba hitung jejak karbonmu!

Pelestarian Lingkungan 

TEMA 1
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Mengapa Coding Applications Penting?
Dengan makin banyaknya orang yang mengakses internet melalui smartphone
dan tablet, perkembangan aplikasi mobile mampu mengakses konsumen
potensial dalam jumlah banyak dan membuat platform yang dirancang khusus
sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu, perkembangan aplikasi
pembelajaran dapat memberimu sarana baru untuk berekspresi secara kreatif,
berempati, berpikir kritis, dan meningkatkan keterampilan problem solving.

Hal-hal yang kamu butuhkan untuk membuat aplikasi: https://www.appypie.com/how-to-
create-an-app
8 Aplikasi Solusi Pengembangan Software Open Source dan Gratis:
https://www.goodfirms.co/blog/best-free-and-open-source-app-development. software-
solutions 
Desain prototype interface (tampilan) aplikasimu: proto.io

Sumber-Sumber:
Berikut adalah beberapa sumber yang dapat membantumu dalam
mengembangkan solusi aplikasimu:

Kami
menantangmu

untuk membuat
aplikasi yang

dapat
mengguncang

dunia!

Inklusi dan Literasi Digital

TEMA 2
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Coding Application Solutions (Aplikasi Solusi
Coding/Pengodean)
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https://www.appypie.com/how-to-create-an-app
http://proto.io/
http://proto.io/


Kami menantangmu untuk
menciptakan sesuatu yang

dapat meningkatkan
penggunaan dan aksesibilitas
kendaraan listrik di kota atau

memodifikasi produk yang
sudah ada agar kendaraan
listrik menjadi lebih baik

PETUNJUK: Bagaimana caranya agar lebih banyak tempat pengecasan
(charging station) di kotamu? Bagaimana agar kamu dapat mengurangi
harga sambil meningkatkan aksesibilitasnya di waktu yang sama?
Bagaimana cara menghubungkan kendaraan listrik dengan rencana
pengembangan di kotamu?
FUN FACT: Untuk mengecas kendaraan listrik, dibutuhkan waktu sekitar
delapan jam.

Apa Itu Kendaraan Listrik? 
Kendaraan listrik adalah mobil bertenaga listrik atau campuran antara
listrik dan gas. Saat ini, terdapat dua tipe kendaraan listrik: (1) Kendaraan
listrik dengan baterai dan (2) Kendaraan listrik dengan plug-in hybrid.
Kendaraan listrik lebih hemat biaya dibandingkan kendaraan dengan
bahan bakar bensin atau solar. Selain itu, kendaraan listrik pun berkinerja
lebih baik, ramah lingkungan, dan dapat kamu isi dayanya di rumah
(sama seperti ponsel atau barang elektronik favoritmu!). Menurut
International Energy Agency, di tahun 2030, kendaraan listrik akan
bertumbuh hingga lebih dari 124 juta. WOW! Bayangkan betapa
kerennya jika semua orang di kotamu mengendarai kendaraan listrik
untuk mengurangi polusi!

Mengapa Kendaraan Listrik Penting? 
Kendaraan listrik memiliki jejak karbon yang lebih rendah, dapat mengurangi
emisi karbon dan polusi, dan sangat cocok untuk area perkotaan yang padat,
juga untuk ruang terbuka dan ruang tertutup. 

Masa Depan Smart Cities (Kota Cerdas)

TEMA 3
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Kendaraan Listrik 

  * Credit: Alliant Energy Kids, https://www.alliantenergykids.com/InnovationsinEnergy/ElectricVehicles

Apa Itu Kendaraan Listrik
https://www.alliantenergykids.com/InnovationsinEnergy/ElectricVehicles 
Cara Membangun Kota Kendaraan Listrik
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/How-to-build-an-electric-vehicle-
city deploying-charging-infrastructure?language=en_US
Berapa Lama Baterai Mobil Listrik Dapat Bertahan? https://blog.evbox.com/ev-
battery-longevity

Sumber-Sumber: 
Berikut adalah sumber-sumber tambahan yang dapat membantumu lebih
memahami tentang kendaraan listrik: 
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https://www.codeconquest.com/what-is-coding/mobile-programming/
https://www.codeconquest.com/what-is-coding/mobile-programming/
https://www.alliantenergykids.com/InnovationsinEnergy/ElectricVehicles
https://blog.evbox.com/ev-battery-longevity


Riset dan Cari Ide
Pilih tema yang ingin kamu ikuti:

    Tema 1 
    Tema 2 
    Tema 3

Lalu, lihat pertanyaan seputar
pendaftaran di bagian Lampiran
untuk memahami apa saja yang
dibutuhkan, melakukan riset
tentang tema yang dipilih,
membuat dokumen untuk
menyimpan semua
penemuanmu, memikirkan cara
untuk membuat solusi, dan
menuliskan rencanamu.

Langkah 1 

Semua proyek wajib memiliki model
3D augmented reality. Setiap tim
dapat mempelajari sendiri tentang
"cara mendesain di Assemblr"
dengan menonton video-video
workshop. Dengan begitu, SEMUA
tim dapat mengembangkan scene
AR mereka masing-masing.

Kami merekomendasikan setiap tim
untuk menggunakan Assemblr sebagai
platform utama untuk membuat proyek
AR. Namun, setiap tim juga
diperbolehkan untuk menggunakan
platform AR lainnya SELAMA TIDAK
MEMERLUKAN APLIKASI UNTUK
MENGAKSES ATAU MELIHAT SCENE.
Platform harus sepenuhnya memiliki
tampilan web.

Pengembangan Scene AR

Langkah 3 

Daftar dan Kumpulkan 

STEP 3

Setelah proyek selesai
direncanakan dan didesain, semua
tim harus mendaftar di
http://www.arsciencefair.com/regis
ter. Lalu, klik "Register" untuk
mengumpulkan proyek melalui
AirTable. Semua tim wajib mengisi
semua kolom teks, menyalin
(paste) link proyek AR, dan klik
submit. 

      SD (Klik di sini) 
      SMP (Klik di sini) 
      SMA (Klik di sini) 

CARA BERPARTISIPASI
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http://www.arsciencefair.com/register.
https://airtable.com/shrLpIXaqpZJeCZZv
https://airtable.com/shrLpIXaqpZJeCZZv
https://airtable.com/shrqe43j4TI0Oo3WN
https://airtable.com/shrqe43j4TI0Oo3WN
https://airtable.com/shrtaLj8fFixglCQV
https://airtable.com/shrtaLj8fFixglCQV


Jadwal Kompetisi
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Januari 2022

Februari 2022

Maret 2022 Mei 2022

April 2022

Pendaftaran dibuka

Proses Riset

Daftar untuk mengikuti
Workshop AR 

Batas waktu
pengumpulan proyek AR

Acara Penghargaan
Virtual; tanggal akan

dijadwalkan dan
diinformasikan kembali



Juara I - Hadiah Microsoft dan
Individual Plan 1 Tahun untuk

setiap siswa dan guru 

Hadiah
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Pelestarian
Lingkungan

Inklusi dan
Literasi Digital

Masa Depan
Smart City
(Kota Cerdas)

Elementary Middle School High SchoolTEMA 

Juara II - Gift Card dan Individual
Plan 6 Bulan untuk 

setiap siswa dan guru

Juara III - Gift Card dan Individual
Plan 3 Bulan untuk setiap siswa

dan guru

Juara II - Gift Card and
6 Months Individual Plan for 

each student and teacher

Juara II - Gift Card and
6 Months Individual Plan for 

each student and teacher

Juara II - Gift Card and
6 Months Individual Plan for 

each student and teacher

Kami akan menampilkan total 27 proyek dalam
buku AR Science Fair Climate Change yang
akan akan dirancang pada musim panas 2022. 

Juara I - Hadiah Microsoft dan
Individual Plan 1 Tahun untuk

setiap siswa dan guru 

Juara I - Hadiah Microsoft dan
Individual Plan 1 Tahun untuk

setiap siswa dan guru 

Juara II - Gift Card dan Individual
Plan 6 Bulan untuk 

setiap siswa dan guru

Juara II - Gift Card dan Individual
Plan 6 Bulan untuk 

setiap siswa dan guru

Juara III - Gift Card dan Individual
Plan 3 Bulan untuk setiap siswa

dan guru

Juara III - Gift Card dan Individual
Plan 3 Bulan untuk setiap siswa

dan guru

Juara I - Hadiah Microsoft dan
Individual Plan 1 Tahun untuk

setiap siswa dan guru 

Juara I - Hadiah Microsoft dan
Individual Plan 1 Tahun untuk

setiap siswa dan guru 

Juara I - Hadiah Microsoft dan
Individual Plan 1 Tahun untuk

setiap siswa dan guru 

Juara II - Gift Card dan Individual
Plan 6 Bulan untuk 

setiap siswa dan guru

Juara II - Gift Card dan Individual
Plan 6 Bulan untuk 

setiap siswa dan guru

Juara II - Gift Card dan Individual
Plan 6 Bulan untuk 

setiap siswa dan guru

Juara III - Gift Card dan Individual
Plan 3 Bulan untuk setiap siswa

dan guru

Juara III - Gift Card dan Individual
Plan 3 Bulan untuk setiap siswa

dan guru

Juara III - Gift Card dan Individual
Plan 3 Bulan untuk setiap siswa

dan guru

Juara I - Hadiah Microsoft dan
Individual Plan 1 Tahun untuk

setiap siswa dan guru 

Juara I - Hadiah Microsoft dan
Individual Plan 1 Tahun untuk

setiap siswa dan guru 

Juara I - Hadiah Microsoft dan
Individual Plan 1 Tahun untuk

setiap siswa dan guru 

Juara III - Gift Card dan Individual
Plan 3 Bulan untuk setiap siswa

dan guru

Juara III - Gift Card dan Individual
Plan 3 Bulan untuk setiap siswa

dan guru

Juara III - Gift Card dan Individual
Plan 3 Bulan untuk setiap siswa

dan guru



AR Science Fair dirancang dan diselenggarakan oleh
Success Through Technology Education (STTE) Foundation.
STTE adalah sebuah organisasi nonprofit yang didirikan pada tahun 2018.
Dengan visi yang ingin dicapai 20 tahun ke depan, STTE ingin
mengembangkan & menyebarkan jiwa kewirausahaan dan/atau program
pendidikan berbasis STEM, serta sumber daya bagi siswa dan orang dewasa
dalam memajukan pembangunan ekonomi. STTE memberikan peluang
pendidikan dan jaringan yang luas dari para ahli di bidangnya, mentor, dan
pengusaha yang berpengalaman dalam menumbuhkan dan memperluas
ekosistem wirausaha. Keputusan mengenai AR Science Fair dan kompetisi
berada di pihak STTE Foundation. All rights reserved.
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STTE Foundation 
sttefoundation@gmail.com

Assemblr
bl @ il

Hubungi Kami
Jika Anda memiliki saran,
silakan hubungi kami!

STTE Foundation 
sttefoundation@gmail.com

Assemblr
anita@assemblrworld.com

ARSCIENCEFAIR.COM
ARSF World is brought to you by STTE Foundation. All Rights Reserved.

STTE ingin mengucapkan terima kasih untuk para sponsor dan mitra
berikut

Sponsor Sponsor Partner

mailto:sttefoundation@gmail.com
mailto:assemblr@gmail.com
mailto:assemblr@gmail.com
https://www.arsciencefair.com/


Nama Siswa 1 
Alamat e-mail siswa 1 
Nama Guru Sponsor 
Nama Guru Sponsor
Tema 
Apa hal yang kamu observasi? 
Apa saja pertanyaan atau rumusan masalahmu? 
Apa hipotesismu?
 Rangkuman latar belakang riset 
Bagaimana cara menguji hipotesismu? Apa saja variabel yang kamu gunakan? 
 Bagaimana caramu mengumpulkan informasi atau data? *Sertakan juga materi dan
prosedurnya* 
 Rangkum observasi dan hasil riset. Unggah grafik dan diagram yang kamu gunakan. 
. Lampirkan gambar-gambar (Observasi dan Hasil) 
 Apa kesimpulannya?
 Evaluasi 
Paste link Demo Video atau Scene AR 

Kolom Pengmpulan Proyek SD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
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Pertanyaan untuk Siswa

Lampiran

SD 



Nama Siswa 1 
 Alamat e-mail siswa 1 
 Nama Siswa 2 
 Alamat e-mail siswa 2 
Nama Sponsor Guru 
Alamat e-mail sponsor guru 
 Tema Pilihan 
Apa hal yang kamu observasi? 
Apa saja pertanyaan atau rumusan masalahmu? 
 Apa hipotesismu?
 Rangkuman latar belakang riset 
Bagaimana cara menguji hipotesismu? Apa saja variabel yang kamu gunakan?
 Bagaimana caramu mengumpulkan informasi atau data? *Sertakan juga materi dan
prosedurnya* 
 Rangkum observasi dan hasil riset. Unggah grafik dan diagram yang kamu gunakan. 
 Lampirkan gambar-gambar (Observasi dan Hasil) 
Apa kesimpulannya?
 Evaluasi 
Paste link Demo Video atau Scene AR 

Kolom Pengumpulan Proyek SMP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
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SMP

Pertanyaan untuk Siswa

Lampiran



Nama Siswa 1 
Alamat e-mail siswa 1 
Nama Siswa 2 
Alamat e-mail siswa 2 
Nama Siswa 3 
Alamat e-mail siswa 3 
Nama Sponsor Guru 
Alamat e-mail sponsor guru 
Tema Pilihan 
Apa hal yang kamu observasi? 
Apa saja pertanyaan atau rumusan masalahmu? 
Apa hipotesismu? 
Rangkuman latar belakang riset 
Bagaimana cara menguji hipotesismu? Apa saja variabel yang kamu gunakan? 
Bagaimana caramu mengumpulkan informasi atau data? *Sertakan juga materi dan
prosedurnya* 
Rangkum observasi dan hasil riset. Unggah grafik dan diagram yang kamu gunakan. 
Lampirkan gambar-gambar (Observasi dan Hasil) 
Apa kesimpulannya? 
Evaluasi
Paste link Demo Video atau Scene AR 

Kolom Pengumpulan Proyek SMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Sh

oo
t
fo
r t
he

moon!
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SMA

Pertanyaan untuk Siswa

Lampiran


