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SYARAT DAN KETENTUAN UMUM 

 

1. Peserta adalah pelajar resmi sekolah yang diundang oleh panitia. 

2. Peserta adalah siswa/i SD/MI sederajat atau SMP/MTs 

sederajat. 

3. Setiap peserta harus melampirkan fotocopy kartu tanda siswa 

(KTS) 1 lembar, surat pengantar sekolah dan formulir 

pendaftaran. 

4. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Februari s.d. 14 Februari 

2019 pukul 09.00 s.d 16.00 WIB  (Diluar jam kerja, Panitia 

tidak melayani). 

5. Panitia hanya menyediakan fasilitas sebagai berikut: 

a. Sertifikat 

b. Snack (hanya untuk peserta dan satu guru pembimbing, 

diberikan setelah peserta tersebut mengikuti lomba). 

6. Harga formulir : 

a. Cerdas Cermat (SD/MI) : Rp. 100.000/grup 

b. Rebana (SD/MI) : Rp. 100.000/grup 

c. Badminton (SD/MI) : Rp. 30.000/ orang 

d. Kaligrafi (SD/MI) : Rp. 30.000/ orang 

e. Tenis Meja (SD/MI) : Rp. 30.000/ orang 

f. MTQ (SD/MIN) : Rp. 30.000/ orang 

g. Pidato B.Indonesia (SD/MI)  : Rp. 30.000/ orang 

h. Pidato B.Inggris (SD/MI) : Rp. 30.000/ orang 

i. Pidato B.Arab (SD/MI) : Rp. 30.000/ orang 

j. Pidato B.Aceh (SD/MI) : Rp. 30.000/ orang 

k. Tahfiz Quran (SD/MI) : Rp. 30.000/ orang 

l. Olimpiade Sains (SD/MI) : Rp. 30.000/ orang 

m. Olimpiade Matematika (SD/MI) : Rp. 30.000/ orang 

n. Story Telling (SD/MI) : Rp. 30.000/ orang 

o. Artline Counting Contest (SD/MI) : Rp. 30.000/ orang 

p. Spelling Bee (SD/MIN) : Rp. 30.000/ orang 

q. Olimpiade Sains (SMP/MTs) : Rp. 30.000/orang 

r. Olimpiade Matematika(SMP/MTs) : Rp. 30.000/orang 

s. Rangking Satu (SMP/MTs) : Rp. 20.000/ orang 

7. Mematuhi dan memahami semua peraturan yang telah 

ditetapkan panitia. 
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8. Pendaftaraan dibuka dari tanggal 4 Februari s.d. 14 Februari 

2019 

9. Tempat pengembalian formulir : Sekretariat MTsN 1 Model 

Banda Aceh, Jln. Pocut Baren No. 114 

10. Pendaftaran akan ditutup apabila kuota peserta akan terpenuhi. 

 

11. Pendaftaran ulang dan pengambilan Badge Kartu peserta 

dilakukan pada saat Technical Meeting.  

12. Hal-hal selanjutnya akan dijelaskan pada saat Technical 

Meeting pada tanggal 22 Februari 2019, Pukul 14.30 yang 

bertempat di MTsN 1 Model B.Aceh. 

13. Seluruh peserta wajib mengikuti arahan panitia selama 

MARSSAL 5 

14. Para peserta wajib berbusana muslim/muslimah 

 

CP  : 

Ibu Istriani, S.Ag : 0852 6064 1528 

Ibu Eki Saras Apriyanti : 0853 5853 3114 

 

 

MTQ 

 

a. Peserta merupakan siswa/I tingkat SD/MI 

b. Setiap sekolah mengirimkan maksimal 2 orang peserta ( 1 orang 

putra dan 1 orang putri) 

c. Peserta harus berada ditempat lomba selambatnya 30 menit 

sebelum acara dimulai dan melakukan registrasi ulang  

d. Pencabutan maqra dilakukan pada saat technical meeting  

e. Waktu penampilan yang diberikan maksimal 7 menit  

f. Lagu yang wajib dibacakan  

 Bayati, Hijaz, Nahawan  

g. Kriteria penilaian  

 Fashahah (adab dan tingkah laku peserta 20%) 

 Tajwid (40%) 

 Lagu/irama dan suara (40%)  
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CP : 085260211746 (BU ROSTIANA) 

081360792339 (BU HERNI) 

STORY TELLING 

 

a. Peserta adalah siswa/i SD/MI yang merupakan perwakilan dari 

masing-masing sekolah 

b. Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) orang 

peserta 

c. Peserta (perwakilan) diwajibkan untuk mengikuti Technical 

Meeting pada hari yang telah ditentukan oleh panitia 

d. Nomor undian akan diundi pada saat Technical Meeting 

e. Peserta berhak memilih cerita yang ingin dibawakan saat lomba 

f. Cerita harus sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia 

g. Tema lomba Story Telling adalah “National and International 

Folklore” 
h. Peserta wajib memberikan naskah Story Telling sebanyak 3 

rangkap dalam bentuk print out dan wajib diserahkan kepada 

panitia saat registrasi ulang atau selambat-lambatnya 30 menit 

sebelum lomba 

i. Setiap peserta diberikan durasi penampilan minimal 5 menit dan 

maksimal 7 menit 30 detik 

j. Akan diberlakukan pengurangan poin bagi para peserta, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

 Kurang dari durasi minimum (5 menit) akan dikurang 10 

poin; 

 Lebih dari durasi maksimum (7 menit 30 detik) akan 

dikurangi 10 poin; 

k. Panitia akan memberikan isyarat pada menit-menit tertentu 

berupa: 

 Bendera hijau pada menit pertama; 

 Bendera kuning pada menit ke-5; 

 Bendera merah pada menit ke-7 detik ke-30. 

l. Peserta masih diperbolehkan untuk melanjutkan cerita setelah 

menit ke-7 detik ke-30 (setelah bendera merah diangkat) namun 

akan dikenakan pengurangan poin seperti yang telah disebutkan 

pada poin ke-6 
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m. Peserta tidak diperkenankan untuk membawa teks saat sedang 

bercerita 

n. Peserta diperbolehkan membawa properti dan menggunakan 

kostum yang sesuai dengan cerita 

o. Apabila peserta ingin menggunakan sound effect, diharapkan 

untuk memberitahukan ke panitia maksimal 1 hari sebelum 

pelaksanaan lomba 

p. Aspek dan unsur penilaian adalah sebagai berikut: 

 Fluency (Kelancaran bercerita) 

 Expression and Body Language (Ekspresi wajah dan gerak 

tubuh saat bercerita) 

 Intonation and Pronunciation (Intonasi dan Pengucapan); 

 Content (Isi cerita) 

 Costume and Property (Kostum dan Properti) 

q. Setiap peserta diwajibkan hadir ditempat kegiatan selambat-

lambatnya 30 menit sebelum lomba dimulai 

r. Peserta akan dipanggil sebanyak 3 kali. Apabila peserta 

terlambat hadir tanpa adanya pemberitahuan ke pihak panitia 

maka akan didiskualifikasi 

s. Apabila ada peserta yang berhalangan hadir, maka tidak 

diperbolehkan untuk digantikan 

t. Setiap peserta harus bersikap sopan dan sportif 

u. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat 

 

CP : Kiki (0852-7714-7410) 

     EVI (085260192788) 

 

 

 

SPELLING BEE 

 

 

a. Peserta adalah siswa/i SD/MI Kelas V atau IV. 

b. Peserta Lomba selambat-lambatnya tiba 30 menit sebelum lomba 

dimulai untuk melakukan pendaftaran ulang 
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c. Setiap sekolah maksimal mengirimkan 2 peserta 

d. Peserta yang menerima bantuan dari orang lain atau alat bantu 

akan didiskualifikasi 

e. Peserta wajib mengeja menggunakan Bahasa Inggris 

f. Peserta dilarang membawa kamus/perangkat apapun yang 

bertujuan untuk persiapan pengejaan saat berada di dalam ruang 

perlombaan 

g. Peserta wajib menyebutkan kata yang akan dieja sebelum 

mengeja kata tersebut. Misalnya, kata chair: peserta 

mengucapkan CHAIR, lalu mulai mengeja C – H – A – I – R  

h. Waktu mengeja adalah 20 detik dimulai dari pengucapan ulang 

kata yang akan dieja. 

i. Pengejaan hanya dilakukan satu kali tanpa pengulangan. 

j. Setiap peserta memiliki kesempatan untuk meminta 2 definisi 

kata dengan mengucapkan: Definition, please dan 2 kalimat 

dengan mengucapkan sentence, please per ronde. Dilakukan 

sebelum peserta mulai mengulang kata yang akan dieja. 

k. Peserta boleh meminta word pronouncer untuk mengulang kata 

yang harus dieja sebanyak 1 kali/kata. Dilakukan sebelum 

peserta mulai mengeja. 

l. Peserta yang tidak mengetahui kata yang diucapkan oleh word 

pronouncer dan ingin melewati kata tersebut serta 

melanjutkannya di kesempatan berikutnya dibenarkan 

mengucapkan : Skip, Please!.  

m. Peserta yang tidak mengetahui kata yang diucapkan dan tidak 

ingin melanjutkannya maka dibenarkan mengucapkan : Pass! 

n. Pemenang akan ditentukan berdasarkan skor terbanyak 

o. Perlombaan terdiri atas 3 babak:  

1. Babak Penyisihan (Preliminary Round) 

Peserta akan mengambil amplop berisi 7 kata secara undian 

dengan tingkat kesulitan yang sama. Sepertiga dari jumlah 

keseluruhan peserta dengan skor terbaik akan maju ke babak 

semi final. 

2. Babak Semi Final 

Peserta akan mengambil amplop berisi 7 kata secara undian 

dengan tingkat kesulitan yang sama. Dua dari jumlah 
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keseluruhan peserta dengan skor terbaik akan maju ke babak 

final. 

 

CP : Ijal  ( 0852-7024-5357 ) 

        Evi   ( 0852-6019-2788 ) 

 

3. Babak Final 

 Peserta akan mengambil amplop berisi 5 kata secara 

undian dengan tingkat kesulitan yang sama.  

 Peserta akan berebut jawaban dalam menjawab soal yang 

akan dibacakan oleh pronouncer jika skor kedua peserta 

bernilai sama. 

p. Kriteria Penilaian 

1) Ketepatan ejaan 

2) Skor (jawaban benar= 5 poin, jawaban salah = 0 poin) 

 

CP : 085260192788 (EVI) 

 

 

ARTLINE COUNTING CONTEST 

 

 

1. Peserta merupakan siswa/i tingkat SD/MI  

2. Setiap sekolah mengirimkan maksimal 2 orang peserta ( 1 

orang putra dan 1 orang putri)  

3. Peserta diwajibkan memakai seragam sekolah masing-

masing pada saat perlombaan. 

4. Peserta harus berada ditempat lomba selambatnya 30 menit 

sebelum acara dimulai dan melakukan registrasi ulang 

5. Kompetisi berlangsung dalam 3 Babak, yaitu Babak 

Penyisihan, Semifinal dan Final. 

6. Peserta akan diberikan lembaran soal yang harus dikerjakan 

dalam durasi waktu maksimal 5 menit. 
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7. Peserta yang telah menyelesaikan soal dalam waktu kurang 

dari 5 menit, dapat memberi isyarat kepada panitia dengan 

cara mengangkat tangan. 

8. Peserta akan diurutkan berdasarkan jumlah benar. Peserta 

yang memperoleh skor yang sama akan diurutkan 

berdasarkan waktu dalam menyelesaikan soal. 

9. Peserta dilarang menggunakan kalkulator atau alat bantu 

lainnya. 

10. Peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerjasama 

/berdiskusi atau melakukan kecurangan dalam bentuk 

apapun. 

11. Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi 

dari perlombaan dan jawabannya akan dianggap tidak valid. 

12. Jika ada perbedaan antara identitas yang terdaftar di panitia 

dan yang ada di lembar jawaban, maka peserta akan 

didiskualifikasi. 

13. Peserta diwajibkan hadir ditempat kegiatan selambat-

lambatnya 30 menit sebelum perlombaan dimulai dengan 

membawa perlengkapan alat tulis. 

14. Apabila ada peserta yang berhalangan hadir, maka tidak 

diperbolehkan untuk digantikan. 

15. Bersikap Sopan dan Sportif. 

 

CP : 085362158372 (ANA) 

 

 

BULU TANGKIS 

 

 

a. Peserta merupakan siswa/i MI/SD dari kelas VI (enam). 

b. Peserta adalah siswa perwakilan dari SD/MI masing-masing, 

dibuktikan dengan surat keterangan siswa (KTS). 

c. Setiap sekolah mengirimkan maksimal 2 orang peserta (satu 

orang putra dan satu orang putri). 

d. Mengisi formulir pendaftaran lomba. 

e. Bisa daftar tambahan akan tetapi masuk dalam daftar tunggu 

bila peserta kurang akan dikonfirmasi saat Technical Meeting. 
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f. Pembagian sesi pertandingan akan dijelaskan pada Technical 

Meeting. 

g. Peserta memakai baju olahraga sekolah/celana traning panjang 

bebas. 

h. Peserta membawa raket sendiri (panitia hanya menyediakan 

bola). 

i. Teknis permainan sebagai berikut; 

 Peserta harus sudah berada ditempat penyelenggaraan 

selambatnya 30 menit sebelum dimulai dan melakukan 

registrasi ulang.  

 Jika pemain tidak hadir di lapangan setelah dipanggil 3 

(tiga) kali dalam waktu 5 menit dinyatakan kalah.  

 Score sistem menggunakan “Rally Point”, the best of the 

game. 

 Selama pemain melakukan pertandingan, tidak 

diperkenankan meninggalkan lapangan tanpa seizin wasit 

yang bertugas, termasuk menukar raket dengan yang 

berada dipinggir lapangan.  

 Pemain diharuskan membawa perlengkapan oalaharaga 

masing-masing.  

 Panitia hanya menyediakan 3 (tiga) bola saja untuk setiap 

babak pertandingan. 

 

 Pemain dan official bertanggung jawab untuk mengetahui 

sendiri dimana harus bertanding, termasuk adanya 

perubahan jadwal dan sebagainya. 

 Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan di atas, akan 

diatur dan ditetapkan dikemudian waktu sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

CP : 085260154743 (PAK IWAN) 

 

TENIS MEJA 
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1. Peserta merupakan siswa/I MI/SD dari kelas VI (enam). 

2. Setiap sekolah mengirimkan maksimal 2 orang peserta (satu 

orang putra dan satu orang putri). 

3. Pembagian sesi pertandingan akan dijelaskan pada technical 

meeting. 

4. Peserta memakai baju olahraga sekolah /celana training panjang 

bebas. 

5. Peserta membawa bet sendiri (panitia hanya menyediakan bola 

dan meja tenis). 

6. Teknis permainan sebagai berikut; 

 Pertandingan terdiri dari 3 (tiga) babak penyisihan, putaran II 

dan semifinal/final 

 Sistem pertandingan setengah kompetisi dibagi dalam pool 

(jumlah pool akan disesuaikan dengan jumlah peserta) dan 

dipertandingkan dengan setengah kompetisi (Pool). 

 Putaran II menganut sistem gugur. 

 Pertandingan menggunakan game 11,  2 set kemenangan, 

putaran II dan final 3 set kemenangan. 

 Bola tidak boleh disembunyikan saat hendak service. 

 Bola harus dilambungkan saat service. 

 Jika bola tidak mengenai karet bet maka poin akan 

bertambah untuk lawan. 

 Apabila sudah melakukan pergerakan service dan bet tidak 

mengenai bola, maka poin untuk lawan. 

7. Dianggap gugur: 

 Jika berpakaian tidak menutup aurat. 

 Tidak memakai sepatu. 

 Saat pemanggilan peserta untuk bertanding sebanyak 3 kali 

tidak hadir. 

Waktu (jeda) anatra panggilan pertama dengan panggilan 

kedua dan ketiga adalah 3 (tiga) menit. 

 Hal-hal yang belum jelas, dibicarakan dalam Technical 

Meeting. 

8. Juara umum jika banyak hasil juara/poin. 

9. Pembagian tropi/hadiah I dan II mendapatkan tabungan di Bank 

Aceh sedangkan juara 3 mendapatkan uang tunai.  
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CP : 085261644648 (DENNY) 
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RANGKING 1 

 

A. DESKRIPSI LOMBA  

Lomba Rangking Satu adalah lomba adu ketepatan dalam 

menjawab pertanyaan. Semua peserta saling berkompetisi 

menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan benar hingga 

tersisa satu kontestan.  

 

B. BABAK PERMAINAN  

1. Permainan terdiri dari 2 sesi, sesi pertama adalah babak 

penyisihan dan sesi kedua adalah babak final  

2. Sesi pertama: yaitu babak penyisihan. Dalam sesi pertama 

terdiri dari beberapa soal seputar pengetahuan umum. Ada 

soal penentu dimana peserta yang dapat menjawab dengan 

benar berhak masuk ke babak final  

3. Sesi kedua: yaitu babak final. 6 orang dari sesi pertama akan 

mengikuti final dengan mengikuti ujian akhir. Sesi kedua 

menentukan pemeroleh rangking 1 

 

C. KETENTUAN SOAL  

Soal terdiri dari materi : pengetahuan umum. Soal dapat berupa 

jawab singkat, seleksi (betul/salah) dan pilihan ganda  

 

D. TATA TERTIB LOMBA  

1. Peserta wajib melakukan registrasi terlebih dahulu sesuai 

dengan ketentuan dan waktu yang ditentukan  

2. Peserta bersifat individu, tercatat sebagai siswa/i aktif 

SMP/MTs 

3. Seluruh peserta wajib mengikuti tata tertib lomba Rangking 1 

yang berlaku 

4. Peserta harus menjawab dengan benar semua pertanyaan yang 

diajukan pembawa acara dan dilarang melakukan kecurangan  

5. Seluruh peserta harus mengikuti kegiatan sesuai dengan 

jadwal  

6. Soal bersifat pengetahuan umum 

7. Pemenang hanya 1 orang sebagai juara  
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CP : 082168566380 (INA) 

     085270190130 (FIRA) 
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PIDATO BAHASA INGGRIS 

 

 

1. Peserta yang mengikuti lomba tersebut adalah siswa/i yang 

dikirimkan pihak sekolah tingkat SD/MI Banda Aceh dan Aceh 

Besar. 

2. Pakaian yang digunakan adalah seragam sekolah. 

3. Ketentuan perlombaan: 

a. Peserta telah berada di arena perlombaan paling lambat 10 

menit sebelum acara dimulai. 

b. Setelah 3 kali dipanggil, ternyata belum hadir, maka peserta 

wajib melapor kepada panitia jika terjadi keterlambatan.  

c. Nomor peserta akan dipanggil kembali. 

4. Waktu: 

a. Lama penampilan 5-7 menit. 

b. Tanda mulai, persiapan berhenti, dan habisnya waktu diatur 

oleh dewan hakim dengan syarat ketukan dari juri: 

 Ketukan 1x tanda mulai. 

 Ketukan 2x tanda persiapan untuk berhenti. 

 Ketukan 3x tanda waktu habis. 

5. Penilaian: 

a. Penampilan: 30% meliputi: sikap, penguasaan media, 

kerapian dan waktu yang digunakan. 

b. Gaya/mimik: 30% meliputi: tempo pidato, irama pidato, 

warna suara, gaya yang memukau public.  

c. Isi dan bobot pidato: 40% meliputi: bahasa, kedalaman isi 

(bobot ilmiah), penggunaan ayat/hadist dan peribahasa serta 

uraian sesuai judul. 

6 Tema Pidato: 

 Keep Our Environment Clean 

 The Importance of Islamic Education 

 About Parents 

 

CP : 081160214941 ( Bu Sulastri) 

081360282689 ( Bapak Salam) 

  



15 
 

PIDATO BAHASA INDONESIA 

 

 

a. Peserta merupakan siswa/i tingkat SD/MIN. 

b. Setiap sekolah mengirimkan maksimal 2 orang peserta (pa dan 

pi). 

c. Peserta dilarang membawa dan membaca teks pidato pada saat 

penampilan 

d. Peserta harus berada di tempat penyelenggaraan lomba 

selambatnya 30 menit sebelum acara dimulai dan melakukan 

regestrasi ulang di panitia.  

e. Durasi penampilan minimal 5 menit dan maksimal 7 menit 

f. Menggunakan pakaian muslim/muslimah sesuai syariat islam 

g. Penilaian mencakup : 

 Gaya/mimik : 20% 

 Artikulasi dan Intonasi : 30% 

 Ketepatan waktu : 20% 

 Isi ( penguasaan materi,diksi, dan kesesuaian tema/judul) : 

30% 

h. Tema pidato adalah sebagai berikut 

 Pembentukan Karakter Islami di Era Globalisasi  

 Akhlak Mulia Terhadap Ke Dua Orang Tua 

 Bahaya Narkoba Bagi Penerus Bangsa 

i. Tanda mulai, persiapan berhenti dan habisnya waktu diatur 

dengan isyarat lampu/bel. 

 Lampu Hijau sebagai tanda mulai 

 Lampu kuning sebagai tanda persiapan habisnya waktu 

 Lampu merah sebagai tanda waktu habis 

j. Pengambilan nomor undian dilakukan pada saat Technical 

Meeting. 

k. Keputusan dewan juri tidak bisa di ganggu gugat. 

 

CP : 085358533114 (EKI) 
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PIDATO BAHASA ARAB 

 

 

Ketentuan Lomba 

 Peserta merupakan siswa/i tingkat SD/MI 

 Peserta mengikuti  Tehnical  Meating pada tanggal 22 Februari 

2019 

 Peserta  sudah berada  diarena lomba paling lambat 10 menit 

sebelum acara dimulai 

 

A. Waktu 

 Lama penampilan  5 –  7  menit   

 Tanda mulai, persiapan berhenti dan habisnya waktu diatur 

oleh dewan hakim 

 

B. Penilaian 

 Penampilan : 30% meliputi  : sikap, Penguasaan media, 

Pakaian dan waktu yang digunakan 

 Gaya/Mimik  : 30% meliputi : tempo pidato, Irama pidato, 

Warna suara, Gaya yang memukau publik 

 Isi dan Bobot Pidato : 40% meliputi : Bahasa, kedalaman Isi, 

penggunaan ayat /hadits dan peribahasa serta uraian sesuai 

dengan judul 

 

C. Judul  Pidato 

 Al-Quran Petunjuk bagi manusia 

 Menciptakan generasi yang berakhlaqul karimah 

 Pentingnya Menuntut Ilmu 

 Membentengi diri dari pengaruh negatif Globalisasi 

 

CP : 085260280625 (BU TARBIATI) 
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PIDATO BAHASA ACEH 

 

Ketentuan Lomba 

 Peserta merupakan siswa/i tingkat SD/MI 

 Peserta mengikuti  Tehnical  Meating pada tanggal 22 Februari 

2019 

 Peserta  sudah berada  diarena lomba paling lambat 10 menit 

sebelum acara dimulai 

 

A. Waktu 

 Lama penampilan  5 –  7  menit   

 Tanda mulai, persiapan berhenti dan habisnya waktu diatur 

oleh dewan hakim 

 

B. Penilaian 

 Penampilan : 30% meliputi  : sikap, Penguasaan media, 

Pakaian dan waktu yang digunakan 

 Gaya/Mimik  : 30% meliputi : tempo pidato, Irama pidato, 

Warna suara, Gaya yang memukau publik 

 Isi dan Bobot Pidato : 40% meliputi : Bahasa, kedalaman Isi, 

penggunaan ayat /hadits dan peribahasa serta uraian sesuai 

dengan judul 

 

C. Judul  Pidato 

 Al-Quran Petunjuk bagi manusia 

 Menciptakan generasi yang berakhlaqul karimah 

 Pentingnya Menuntut Ilmu 

 Membentengi diri dari pengaruh negatif Globalisasi 

 

 

CP : 085260280625 (BU TARBIATI) 
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LOMBA KALIGRAFI 

 

 

a. Peserta merupakan siswa/i tingkat SD/MI 

b. Peserta adalah siswa/I perwakilan dari SD/MI masing-masing, 

dibuktikan dengan kartu siswa 

c. Setiap sekolah mengirimkan maksimal 2 orang peserta ( 1 orang 

putra dan 1 orang putri) 

d. Mengikuti technical meeting pada hari yang ditentukan  

e. Peserta sudah berada ditempat acara 30 menit sebelum dimulai 

dan melakukan registrasi ulang  

f. Perlengkapan yang disediakan panitia hanya karton  

g. Alat tulis disiapkan oleh masing-masing peserta  

h. Ukuran qalam adalah 2-4 mm  

i. Ukuran karton ½ ( 1 lembar karton dibagi dua) 

j. Proses pengerjaan menggunakan qalam dan spidol sebagai 

penebal garis tepi atau alat penghias Kaligrafi lainnya  

k. Setiap karya diberi hiasan garis tepi menurut kreasi masing-

masing 

l. Setiap peserta dilarang membawa contoh atau karya orang lain 

m. Jenis lomba adalah kaligrafi berupa tulisan (Khat Naskhi)  

n. Surah yang diperlombakan adalah Q.S. Al-Falaq, ayat: 1-5 

o. Karya Kaligrafi sepenuhnya dibuat oleh peserta tanpa bantuan 

dari orang lain  

p. Waktu pelaksanaan selama 4 jam  

 

 

q. Kriteria Penilaian : 

 Kaidah penulisan  

 Keindahan  

 Kebersihan dan kerapian  

r. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan diatas, akan 

diberitahukan pada saat technical meeting 

 

CP :  08126940212 ( BU CUT SORAIYA) 

 085260595858 ( TARIE) 
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CERDAS CERMAT 

 

 

TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA  

1. Setiap kelompok terdiri dari 3 anggota  

2. Setiap kelompok memiliki 1 juru bicara  

3. Semua anggota diperbolehkan menjawab pertanyaan dari juri  

4. Sebelum menjawab diharapkan memberi isyarat dengan 

ketentuan yang telah ditentukan  

5. Perlombaan dari 3 babak, yaitu babak penyisihan, babak 

semifinal dan babak final  

6. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat  

 

A. Babak pertama (penyisihan) 

 Pemerataan  

1. Babak pertama terdiri dari 4 tim yang 

diperlombakan/sesi 

2. Setiap group akan mendapatkan soal penyisihan 

sebanyak 10 butir soal  

3. Kelompok soal terdiri dari pelajaran: Matematika, IPA, 

wawasan umum dan Pendidikan Agama Islam (PAI)  

4. Jika jawaban benar, akan diberi nilai 100. Apabila salah, 

tidak ada pengurangan nilai (0) 

5. Jika group yang ditunjuk tidak dapat menjawab soal 

yang diberikan, maka soal tersebut akan dilemparkan ke 

group lainnya. Jika benar diberi nilai 50 dan jika salah 

tidak ada pengurangan nilai  

6. Apabila babak penyisihan telah selesai akan dilanjutkan 

babak rebutan  

 

 

 Rebutan  

1. Babak rebutan akan disediakan 10 soal/sesi 

2. Kelompok soal terdiri dari pelajaran: Matematika, IPA, 

wawasan umum dan Pendidikan Agama Islam (PAI) 

3. Jika jawaban benar akan diberi nilai 100, jika salah maka 

akan dikurangi 50, kelompok yang belum menjawab 
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masih ada kesempatan untuk merebut kembali soal 

tersebut 

4. Pada babak ini, 2 tim dengan nilai tertinggi akan lolos ke 

babak selanjutnya 

 

B. Babak Kedua (semifinal)  

1. Babak semifinal teknis pelaksanaannya sama seperti babak 

penyisihan  

2. Pada babak ini, 2 tim dengan nilai tertinggi akan lolos ke 

babak selanjutnya  

 

C. Babak Ketiga (final)  

1. Terdiri dari 10 soal pemerataan dan 10 soal singkat rebutan  

2. Yang boleh menjawab soal hanya juru bicara  

3. Terdapat sistem lempar apabila suatu regu salah dalam 

menjawab soal atau tidak bisa menjawab dalam waktu 5 

detik (disesuaikan untuk soal Matematika dan Fisika) 

4. Sistem lempar hanya berlaku 1 kali di setiap soal  

5. Peserta baru boleh menjawab setelah soal selesai dibacakan  

6. Catatan: jawaban yang benar mutlak mendapatkan nilai 

100%,   ⁄  dari jawaban yang benar mendapat 75,   ⁄  dari 

jawaban yang benar mendapatakn 50,   ⁄  mendapat 25 

7. Pada babak ini, akan diurutkan 3 tim dengan poin tertinggi 

untuk dijadikan pemenang.  

 

CP :  082168566380 ( INA) 

085260353114 ( SUKMA) 
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REBANA 

 

A. Ketentuan Peserta Lomba 

1. Peserta lomba rebana adalah grup rebana yang berasal dari 

MI/SD 

2. Peserta lomba rebana mengisi formulir pendaftaran yang 

telah disediakan oleh panitia 

3. Setiap peserta lomba rebana diwajibkan membawa 

peralatan alat musik sendiri yang terdiri dari Bass, Kontra 

Bass, Tenor, Ritem, Kerincing/Tamborin. 

4. Peserta lomba rebana wajib hadir di tempat lokasi paling 

lambat 20 menit sebelum dimulai. 

5. Satu grup rebana khusus untuk grup putri. 

6. Jumlah peserta maksimal 12 orang dalam 1 grup dan 

minimal 10 orang. 

7. Tidak boleh membawa alat musik lain selain alat rebana. 

8. Tidak dibenarkan memakai alat musik elektrik/alat musik 

listrik. 

9. Setiap grup (peserta lomba) menampilkan 2 lagu yang 

terdiri dari lagu wajib dan lagu pilihan, adapun rinciannya 

sebagai berikut: 

 

Lagu wajib  : IBU   

Ciptaan:  Euwis Sri Mulyani 

Lagu pilihan:  

1. Contoh teladan   

Ciptaan:  Euwis Sri Mulyani 

2. Fajar Menyingsing  

Ciptaan: Nurasiah Jamil 

3. Menuntut Ilmu   

Ciptaan:  Nurasiah Jamil 

10. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat 

 

B. Kriteria Penilaian 

1. Vokal   50% 

2. Instrumen/Pukulan  35% 

3. Adab/ K5  15% 
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K5: Kesopanan, Kekompakan, Keseragaman, Kerapian, dan 

Kreativitas. 

 

CP : 082166200391 ( BU MARIATON) 

 

 

 

TAHFIZ QUR’AN 

 

A. Persyaratan peserta 

1. Setiap peserta merupakan siswa (i) SD/MI sederajat. 

2. Setiap peserta diwajibkan berpakaian sopan.. 

3. Setiap peserta diwajibkan mengambil nomor undian pada 

saat Technical Meeting. 

4. Setiap sekolah mengutus 2 peserta (1 putra dan 1 putri)  

untuk kategori juz 30 dan juz 1. 

5. Wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai. 

6. Peserta wajib mengambil paket soal sebelum tampil. 

 

B. Sistematika Lomba 

a. Cabang Tahfiz Qur’an 2 Juz (Juz 30 dan Juz 1 ) terdiri dari 4 

soal 

 Juz 30 (Sambung ayat/sambung surat dan Tebak nama 

surat dan arti dari surat tersebut). 

 Juz 1 (Sambung ayat). 

 

C. Ketentuan mekanisme bel dalam cabang Tahfiz Qur’an 

a. Bel 1x tanda peserta salah dalam membaca ayat. 

b. Bel 2x tanda pergantian soal. 

c. Bel 3x tanda dimulainya perlombaan. 

d. Bel 4x tanda berakhirnya perlombaan. 

 

CP :  085260472442 (Bapak Sani) 

085370908733 ( Bapak Ichsan) 
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OLIMPIADE MATEMATIKA SD/MI 

 

 

A. RUANG LINGKUP 

Bidang yang dilombakan dalam Olimpiade Matematika tingkat 

SD/MI dalam agenda MARSSAL-5 tahun 2019 adalah sebagai 

berikut :  

1. Matematika terdiri dari 30 soal 

 

B. ALOKASI WAKTU DAN TINGKATAN SOAL 

 Waktu yang disediakan setiap bidang studi adalah 90 menit, 

materi yang diperlombakan kelas V dan VI 

 

C. TAHAP PELAKSANAAN 

1. Setiap peserta mengerjakan soal secara individu (ujian tulis) 

2. Disediakan soal matematika 30 butir dalam bentuk pilihan 

ganda 

3. Ketentuan pemberian skor untuk soal pilihan ganda adalah 

sebagai berikut : 

 Jawaban benar diberikan skor 3,33 

 Jawaban salah diberikan skor 0 

 

D. MATERI OLIMPIADE 

1. Pecahan 

2. Arimatika Sosial 

3. Bangun datar 

4. Bangun ruang 

5. Perbandingan  

CP: 082168566330 (INA) 
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OLIMPIADE SAINS SMP/MTS 

 

 

A. RUANG LINGKUP 
Bidang yang dilombakan dalam Olimpiade SAINS tingkat 

SMP/MTs dalam agenda MARSSAL-5 tahun 2019 adalah 

sebagai berikut :  

 SAINS terdiri dari 50 soal (Biologi 25 soal dan Fisika 25 

soal)  

 

B. ALOKASI WAKTU DAN TINGKATAN SOAL 

 Waktu yang disediakan setiap bidang studi adalah 90 menit, 

materi yang diperlombakan kelas VII, VIII, dan IX 

C. TAHAP PELAKSANAAN 

1. Setiap peserta mengerjakan soal secara individu (ujian tulis) 

2. Disediakan soal sains 50 butir dalam bentuk pilihan ganda 

yang terdiri dari 25 soal fisika dan 25 soal biologi. 

3. Ketentuan pemberian skor untuk soal pilihan ganda adalah 

sebagai berikut : 

 Jawaban benar diberikan skor 2 

 Jawaban salah diberikan skor 0 

 

D. MATERI OLIMPIADE 

1. Teori abiogenesis 2. Ciri-ciri makhluk hidup 

3. Taksonomi 4. Pembelahan sel  

5. Sistem organ 6. Besaran satuan 

7. Listrik 8. Kalor 

9. Energi 10. Getaran  

11. Gaya 12. Fluida 

13. Gelombang 14. Cahaya 

15. Optik  

 

CP : 085270190130 (FIRA) 
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OLIMPIADE SAINS SD/MI 

 

A. RUANG LINGKUP 

Bidang yang dilombakan dalam Olimpiade SAINS tingkat 

SD/MI dalam agenda MARSSAL-5 tahun 2019 adalah sebagai 

berikut :  

1. SAINS terdiri dari 50 soal (Biologi 25 soal dan Fisika 25 

soal)  

 

B. ALOKASI WAKTU DAN TINGKATAN SOAL 

 Waktu yang disediakan setiap bidang studi adalah 90 menit, 

materi yang diperlombakan kelas V dan VI 

 

C. TAHAP PELAKSANAAN 

1. Setiap peserta mengerjakan soal secara individu (ujian tulis) 

2. Disediakan soal sains 50 butir dalam bentuk pilihan ganda 

yang terdiri dari 25 soal fisika dan 25 soal biologi. 

 

3. Ketentuan pemberian skor untuk soal pilihan ganda adalah 

sebagai berikut : 

 Jawaban benar diberikan skor 2 

 Jawaban salah diberikan skor 0 

 

D. MATERI OLIMPIADE 

1. Kecepatan  

2. Gaya 

3. Cahaya  

4. Tata surya  

5. Rantai makanan 

6. Sistem pencernaan 

7. Sistem pernafasan 

8. Sirkulasi darah  

9. Adaptasi makhluk hidup 

 

CP : 085270190130 (FIRA) 
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