PERSYARATAN DAN KETENTUAN LOMBA
► Pelaksanaan

: 29 Januari 2018 s.d. 03 Februari 2018

► Bidang Olimpiade

: Matematika dan IPA

(Senin , 29 Januari 2018)

: Bahasa Inggris

(Selasa, 30 Januari 2018)

: Agama

(Rabu, 31 Januari 2018)

: Menyanyi

(Kamis, 01 Februari 2018)

: IPS

(Jum‟at, 02 Februari 2018)

: Baca Puisi

(Jum‟at, 02 Februari 2018)

: Catur

(Sabtu, 03 Februari 2018)

►Syarat

: Peserta adalah siswa Sekolah Dasar/MI di wilayah Eks-Karesidenan
Besuki dan Bali

► Biaya Pendaftaran

: MIPA Rp 50.000/Peserta
: Bahasa Inggris Rp 100.000/Kelompok (@ 3 Orang)
: Agama Rp 50.000/Peserta
: Menyanyi Rp 70.000/Peserta
: IPS Rp 50.000/Peserta
: Baca Puisi Rp 50.000/Peserta
: Catur Rp 15.000/Peserta

► Fasilitas

: Sertifikat, Snack, Ratusan Doorprise
: Melihat bazar serta karya siswa SMP Bustanul Makmur

► Hadiah

: Total 10 juta rupiah
Memperebutkan piala bergilir untuk bidang MIPA dan Bahasa
Inggris

► Tempat Pendaftaran dan
Pelaksanaan

: SMP Bustanul Makmur Genteng
JI. Watugajah No. 9 Kaliputih Genteng, Banyuwangi
Tlp. (0333) 843151

► Waktu Pendaftaran

: 02 Januari 2018 s.d. 27 Januari 2018
- Pukul 07.00 WIB s.d. 15.00 WIB (Pada hari kerja Senin sampai
Jumat)
- Khusus hari Sabtu dibuka pada pukul 07.00 s.d. 10.00 WIB.

► Contact Person Pendaftaran

: Ustazah Rahmulyati, S.Pd (081236137297)
: Ustzah Pingken 085 331 991 465

Website

: www.smpbustanulmakmur.sch.id

E-mail

: info@smpbustanulmakmur.sch.id

TEKNIS PELAKSANAAN OLIMPIADE MATEMATIKA DAN IPA

PELAKSANAAN: SENIN, 29 JANUARI 2018
I. BABAK PENYISIHAN
Peserta mengerjakan soal dengan ketentuan sebagai berikut :
Tipe soal

: Pilihan ganda

Jumlah soal

: 60 (30 soal Matematika dan 30 soal IPA)

Penskoran

: Benar +4, Salah -1, Tidak dijawab 0.

Pukul

: 07.30 WIB

Durasi

: 120 menit

50 peserta terbaik pada babak penyisihan ini berhak mengikuti babak semi final.
Selain itu, para semifinalis berhak untuk menjadi siswa SMP Bustanul Makmur dengan masuk
tanpa mengikuti tes seleksi.
II. BABAK SEMI FINAL
Peserta mengerjakan soal dengan ketentuan sebagai berikut :
Tipe soal

: Uraian

Jumlah soal

: 10 (5 soal Matematika dan 5 soal IPA)

Pukul

: 13.00 WIB

Durasi

: 60 menit

5 peserta terbaik pada babak semi final ini berhak mengikuti babak final.
III. BABAK FINAL (Cerdas Cermat)
Pukul

: 15.00 s.d. Selesai

Sesi 1

: Setiap peserta mengerjakan 2 soal via white screen

Sesi 2

: Setiap peserta mengerjakan 2 soal yang tersedia kemudian dijawab dan
dipresentasikan

Sesi 3

(bisa praktek)

: Mengerjakan soal yang tersedia dengan sistem adu cepat (30 soal)

Silabus: sesuai silabus OSN SD dan silabus kurikulum SD/MI
Nilai akhir bukan akumulasi dari babak ke 1, ke 2, dan ke 3

Panitia mengumumkan juara 1, 2, 3, Harapan 1, dan 2.
Masing masing pemenang akan mendapatkan Piala, Uang Pembinaan, dan Sertifikat
Contact Person Teknis Lomba MIPA : Ustad Mushofa (085258851723)

ENGLISH FOR FUN OLYMPIAD

PELAKSANAAN

: SELASA, 30 JANUARI 2018 (Kuota Terbatas)

I. BABAK PENYISIHAN
Pada babak ini dimulai pukul: 07.30 WIB
Semua peserta melakukan permainan-permainan (games) berkelompok 3 siswa secara berurutan.
Permainan tersebut diantaranya :
a. Cross Word Puzzle

: Mengisi teka-teki silang dalam bahasa inggris

b. Running Dictation

: Menyampaikan berita dari Speaker melalui runner kepada writer.
Informasi yang ditulis harus sesuai dengan apa yang disampaikan
oleh speaker.

c. What/Who am I?

: Menebak seseorang / benda berdasarkan ciri-ciri / diskripsi yang
diberikan.

d. Odd One Out

: Mencari satu kata yang tidak termasuk dalam kategori yang
dimaksud.

e. Reading relay

: Menjawab pertanyaan yang ada di bacaan yang terpotong paragraf
per paragraf

f. Chain Word

: melanjutkan kata berantai dengan menggunakan huruf terakhir dalam
kata sebagai huruf pertama kelompok selanjutnya dengan kata yang
spesifik (verb/kata kerja).

Pada babak penyisihan akan diambil 10 kelompok dengan nilai terbaik (score tertinggi) untuk maju
ke babak semifinal.
II. BABAK SEMI FINAL
Babak ini akan dimulai pukul 12.30. Materi yang akan diujikan adalah LISTENING
COMPREHENSION. Jenis soal pada babak ini adalah MULTILPLE CHOICE dengan jumlah soal
20 items. 5 kelompok terbaik akan masuk ke babak final.
III. BABAK FINAL
Cerdas Cermat: Mencakup 4 ketrampilan yaitu Speaking, Reading, Listening, Writing.
1. Pemenang akan ditentukan sebagai Juara 1, 2, 3, Harapan 1 dan 2
2. Masing masing pemenang akan mendapatkan Piala, Uang Pembinaan, dan Sertifikat
3. Selain itu, para jawara berhak untuk menjadi siswa SMP Bustanul Makmur (masuk tanpa harus
mengikuti tes seleksi)

Contact Person Teknis Olimpiade English UST. HUDI : 082 234 953 106
USTZH ERNI : 082331009253

TEKNIS PELAKSANAAN OLIMPIADE ANAK SHOLEH

PELAKSANAAN

: RABU, 31 JANUARI 2018

I. BABAK PENYISIHAN
Peserta mengerjakan soal dengan ketentuan sebagai berikut :
Tipe soal

: pilihan ganda

Jumlah soal

: 100 (Pendidikan Agama Islam SD dan Pengembangan)

Penskoran

: Benar +4, Salah -1, Tidak dijawab 0.

Pukul

: 07.30 WIB

Durasi

: 120 menit

20 peserta terbaik pada babak penyisihan ini berhak mengikuti babak semi final.
II. BABAK SEMI FINAL
Pada babak ini dimulai pukul: 12.00 WIB
Peserta olimpade yang lolos babak penyisihan masuk ke babak semi final dengan mengikuti uji
kompetensi:
1. Tartilul Qur‟an
(Peserta membaca ayat Al-Qur‟an yang telah dipilih oleh dewan juri)
2. Tahfidzul Qur‟an
(Peserta melanjutkan ayat Al-Qur‟an yang dibaca dewan juri, mulai surat Adh-Dhuha sampai
An-Nash secara acak serta surat An-Naba‟, An-Naziat, dan surat Abasa
3. Komentar fenomena sosial keagamaan
(Peserta mengkomentari fenomena sosial keagamaan yang telah disampaikan oleh dewan
juri)
4. اإلماطة اإلسالمية
(Peserta memilih nomor yang berisi pertanyaan yang telah disediakan juri, kemudian
menjawabnya dengan benar)
5. Peserta terbaik pada babak semi final ini berhak mengikuti babak final.
III. BABAK FINAL
Pada babak ini dimulai pukul: 14.00 WIB
1. Peserta olimpiade yang lolos semi final masuk ke babak final dengan mengikuti uji kompetensi
pidato interaktif dengan durasi 7 menit yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
2. Panitia mengumumkan juara 1, 2, 3, Harapan 1, dan 2.
3. Masing masing pemenang akan mendapatkan Piala, Uang Pembinaan, dan Sertifikat
4. Selain itu, para jawara berhak untuk menjadi siswa SMP Bustanul Makmur dengan masuk
tanpa mengikuti tes seleksi.
CP Teknis Lomba Anak Sholeh: Ustad Ainur (087755674035)

TEKNIS SINGING COMPETITION 2018

PELAKSANAAN

: KAMIS, 1 FEBRUARI 2018

Pukul

: 07.30 WIB s.d Selesai

1.

Petunjuk pelaksanaan


Peserta lomba adalah pelajar SD/MI



Biaya pendaftaran Rp.70.000



Setiap peserta wajib mempersiapkan diri untuk membawa dua buah lagu



a. Penyisihan

: Lagu banyuwangi

b. Final

: Lagu POP

Pada babak penyisihan peserta diwajibkan membawakan lagu banyuwangian atau kendang
kempul (dengan unsur lirik yang baik/tidak vulgar dan lirik berbahasa osing)



Jika peserta nanti lolos dibabak final, peserta di wajibkan menyanyikan lagu dari genre pop.



Setiap peserta diwajibkan membawa CD karaoke atau musik pengiring (misal organ atau
gitar),



Setiap peserta diperbolehkan menggunakan kostum panggung yang baik dan sopan



Durasi lagu maksimal 5 menit, apabila lebih dari 5 menit maka akan distop tanpa mengurangi
penilaian)



Pada babak final akan dipilih 10 peserta dengan nilai tertinggi,



Peserta terbatas



Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat

2. Kriteria penilaian
a. Penilaian dilakukan melalui dua tahap


Babak penyisihan



Babak final

b. Adapun kriteria penilaian meliputi :


Vokal : Pitch Control, Frasering, Artikulasi dan tempo



Interpretasi Lagu : Dinamika, Improvisasi, dan ekspresi.



Penampilan : Stage Act dan penguasaan panggung

3. Pemenang akan ditentukan sebagai Juara 1, 2, 3, Harapan 1 dan 2
4. Masing masing pemenang akan mendapatkan Piala, Uang Pembinaan, dan Sertifikat
5. Keputusan dewan juri adalah mengikat dan tidak dapat diganggu gugat
Contact Person Teknis Lomba Singing Competition : USTAZD ROMI WIJAYA (083847170631)

TEKNIS PELAKSANAAN OLIMPIADE IPS

PELAKSANAAN

: JUMAT, 02 FEBRUARI 2018

I. BABAK PERTAMA
Pada babak pertama ini setiap peserta wajib mengikuti tahapan test tulis (pengetahuan) dengan
komposisi soal sebagai berikut
 Geografi Dasar

: 25 soal

 Ekonomi

: 25 soal

 Sejarah

: 25 soal

 PPKn

: 25 soal

Jadi jumlah soal adalah 100, dengan ketentuan penskoran jika benar +4, salah -1, dan jika tidak
dijawab 0. Pada babak ini dimulai pukul: 07.30 WIB. Alokasi waktu yang disediakan adalah 120
menit
II. BABAK KEDUA :
Pada babak kedua ini akan diambil 30 peserta terbaik dari babak penyisihan untuk
mengikuti Test Social Olymiade 2018 dalam bentuk tes tulis (memilih dengan tingkat kesulitan
tinggi). Pada babak kedua ini, jumlah soal yang diujikan sebagai berikut :
 Ekonomi

: 10 soal

 Geografi

: 10 soal

 Sejarah

: 10 soal

 PKn

: 10 soal

 Pengetahuan Umum : 10 soal
Pada babak ini dimulai pukul: 12.30 WIB
Alokasi waktu yang disediakan adalah 60 menit, dengan sistem penskoran jika benar +4, salah -1,
dan jika tidak dijawab 0.
III. BABAK KETIGA
Pada babak ketiga ini, akan diambil 5 peserta terbaik untuk mengikuti BABAK CERDAS
CERMAT PLUS. Pada babak ini akan dimulai pukul 14:00 WIB.
Format Cerdas Cermat :


Meliputi mata pelajaran IPS Terpadu (Geografi, Sejarah, Ekonomi dan Pkn), dengan sistem
babak wajib jawab, babak lemparan dan babak adu cepat.



Babak Bedah Peta



Babak Opini



Panitia akan memberikan penghargaan 5 siswa terbaik sebagai Juara 1, Juara 2, Juara 3,
Harapan 1, dan Harapan 2



Tim Juri dilakukan oleh Tim IPS Terpadu SMP Bustanul Makmur, dan setiap keputusan juri
bersifat mengikat dan tidak bisa diganggu gugat.

Contact Person Teknis Lomba IPS: Ustad Tato Octavianto (085 330 003 372)

TEKNIS LOMBA BACA PUISI

PELAKSANAAN

: JUMAT, 02 FEBRUARI 2018

Pukul

: 07.00 WIB s.d. Selesai

1.

Petunjuk pelaksanaan


Peserta lomba adalah pelajar SD/MI



Peserta dipanggil untuk membacakan puisi pilihannya sesuai ketentuan panitia melalui
pengundian nomor tampil sebelum babak penyisihan dimulai.

2. Kriteria penilaian
a. Penilaian dilakukan melalui dua tahap


Babak penyisihan



Babak final

b. Pada babak penyisihan peserta akan dibagi dalam dua (3) pool. Masing-masing pool dinilai
oleh dua juri
c. Dari masing-masing pool akan dipilih 4 peserta dengan nilai terbaik untuk mengikuti babak
final
d. Adapun kriteria penilaian meliputi :


Penjiwaan/penghayatan



Ekspresi



Intonasi



Mimik



Gesture

3. Ketentuan pilihan teks puisi
a. Babak penyisihan (pilih salah satu puisi)


Pilihan 1 : “Karawang-Bekasi” karya Chairil Anwar (puisi terlampir)



Pilihan 2 :“Sebuah Jaket Berlumur darah” karya Taufik ismail (puisi terlampir)



Pilihan 3 : “Pahlawan Tak Dikenal” karya Toto Sudarto Bahtiar (puisi terlampir)

b. Babak final

: Peserta membaca puisi yang telah disediakan panitia

4. Pemenang akan ditentukan sebagai Juara 1, 2, 3, harapan 1, dan harapan 2.
5. Masing masing pemenang akan mendapatkan Piala, Uang Pembinaan, dan Sertifikat
6. Keputusan dewan juri adalah mengikat dan tidak dapat diganggu gugat
Contact Person Teknis Lomba Baca Puisi : USTAZAH RIZKI ( 087855756834 )

Teks Puisi Babak Penyisihan
Pilihan 1
KARAWANG – BEKASI
Karya Chairil Anwar

Kami yang kini terbaring antara Karawang-Bekasi
Tidak bisa teriak “Merdeka” dan angkat senjata lagi
Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami,
Terbayang kami maju dan mendegap hati?
Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kami mati muda
Yang tinggal tulang diliputi debu
Kenang, kenanglah kami
Kami sudah coba apa yang kami bisa
Tapi kerja belum selesai, belum bisa
memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa
Kami cuma tulang-tulang berserakan
Tapi adalah kepunyaanmu
Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan
Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan
Kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa
Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata
Kaulah sekarang yang berkata
Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak
Kenang, kenanglah kami
Teruskan, teruskan jiwa kami
Menjaga Bung Karno
Menjaga Bung Hatta
Menjaga Bung Sjahrir
Kami sekarang mayat
Berikan kami arti
Berjagalah terus di garis batas
Pernyataan dan impian
Kenang, kenanglah kami
Yang tinggal tulang-tulang diliputi debu
Beribu kami terbaring antara Karawang-Bekasi . . . .

Pilihan 2
Pahlawan Tak Dikenal
Karya Toto Sudarto Bachtiar

Sepuluh tahun yang lalu dia terbaring
Tetapi bukan tidur, sayang
Sebuah lubang peluru bundar di dadanya
Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang
Dia tidak ingat bilamana dia datang
Kedua lengannya memeluk senapan
Dia tidak tahu untuk siapa dia datang
Kemudian dia terbaring, tapi bukan tidur sayang
Wajah sunyi setengah tengadah
Menangkap sepi padang senja
Dunia tambah beku di tengah derap dan suara merdu
Dia masih sangat muda
Hari itu 10 November, hujan pun mulai turun
Orang-orang ingin kembali memandangnya
Sambil merangkai karangan bunga
Tapi yang nampak, wajah-wajahnya sendiri
yang tak dikenalnya
Sepuluh tahun yang lalu dia terbaring
Tetapi bukan tidur, sayang
Sebuah peluru bundar di dadanya
Senyum bekunya mau berkata : aku sangat muda.

Pilihan 3
Sebuah Jaket Berlumur Darah
Karya Taufiq Ismail

Sebuah jaket berlumur darah
Kami semua telah menatapmu
Telah terbagi duka yang agung
Dalam kepedihan bertahun-tahun
Sebuah sungai membatasi kita
Di bawah terik matahari Jakarta
Antara kebebasan dan penindasan
Berlapis senjata dan sangkur baja
Akan mundurkah kita sekarang
Seraya mengucapkan „Selamat tinggal perjuangan‟
Berikrar setia kepada tirani

Dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan?
Spanduk kumal itu, ya spanduk itu
Kami semua telah menatapmu
Dan di atas bangunan-bangunan
Menunduk bendera setengah tiang
Pesan itu telah sampai kemana-mana
Melalui kendaraan yang melintas
Abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan
Teriakan-teriakan di atas bis kota,
Pawai-pawai perkasa
Prosesi jenazah ke pemakaman
Mereka berkata
Semuanya berkata
LANJUTKAN PERJUANGAN

TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA CATUR
PELAKSANAAN

: SABTU, 03 FEBRUARI 2018

PUKUL

: 07.00 s.d. Selesai

TEMPAT

: SMP BUSTANUL MAKMUR

BIAYA PENDAFTARAN

: Rp 15.000,-

SISTEM PERTANDINGAN

: SISTEM SWISS

WAKTU PIKIR

: 20 MENIT

JUMLAH BABAK

: 8 BABAK (MENYESUAIKAN JUMLAH PESERTA)

pendaftar bisa datang langsung ke kampus smp bustanul makmur atau
via sms dengan cara: ketik nama spasi sekolah asal kirim ke: 082330706198.
waktu pendaftaran tanggal 02 – 27 januari 2018

NB


peserta wajib membawa papan catur sendiri



yang memiliki jam catur bisa dibawa saat pertandingan



pendaftar kolektif untuk 6 peserta, cukup bayar 5 dan berlaku setiap kelipatannya

Contact person teknis lomba catur : Ust. Yulian ( 082 330 706 198 )

