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Kompetisi Cerdas Istimewa (KCI) 2022

Ponorogo, 20 Desember 2021
Kepada
Yth. Kepala Sekolah SD/MI
Di
Ponorogo

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa SMP Negeri 2 Ponorogo akan melaksanakan
Kompetisi Cerdas Istimewa ke-4 tahun 2022. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan
motivasi, kreativitas, dan minat para siswa kelas V dan VI SD/MI yang sederajat se-Kabupaten
Ponorogo dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi
wadah peningkatan prestasi sekaligus sebagai ajang kompetisi siswa/siswi di jenis lomba
berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Matematika
Ilmu Pengetahuan alam
Ilmu Pengetahuan Sosial
Tari Tradisi
Solo Vokal
Desain Poster

7. Pidato PAI
8. MTQ
9. Baca Puisi
10. Story Telling
11. Macapat
12. Futsal

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon partisipasi siswa/siswi di sekolah
Saudara untuk mengikuti Kompetisi dimaksud sesuai dengan panduan terlampir (bisa di lihat
dan diunduh melalui web sekolah) www.smpn2ponorogo.sch.id
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan banyak terima kasih.

PETUNJUK PELAKSANAAN
KOMPETISI CERDAS ISTIMEWA (KCI) 2022
SMP NEGERI 2 PONOROGO
A. LATAR BELAKANG
Kompetisi Cerdas Istimewa yang biasa disingkat KCI adalah ajang kompetisi bidang
akademik dan non akademik bagi para siswa pada jenjang pendidikan SD/MI. Peserta KCI
adalah siswa kelas V dan kelas VI pada jenjang SD/MI se-derajat di Kabupaten Ponorogo.
Mereka adalah siswa-siswi terbaik yang siap bertarung di berbagai jenis lomba.
KCI merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 2 Ponorogo.
Pada tahun 2022 merupakan perhelatan KCI ke-4. Penyelenggaraan KCI memberikan ruang
belajar dan berkreasi serta memfasilitasi peserta didik dalam menumbuh kembangkan
kecintaan terhadap keagamaan, sains, seni, dan olah raga. KCI mampu menstimulus para
siswa dan guru yang berprestasi dan memiliki bakat minat agar dapat meningkatkan
kemampuannya.
KCI SMP Negeri 2 Ponorogo ini diharapkan dapat mengantarkan seluruh peserta untuk
menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Maka melalui sistem kompetisi yang
sistematis, diharapkan terbangun ruang seluas-luasnya bagi siswa untuk mengeksplorasi
kemampuan dalam bidang sains maupun keterampilan sehingga dapat mencapai puncak
potensi terbaiknya. Pencapaian prestasi yang maksimal akan ditunjukkan dengan lahirnya
juara-juara dalam Kompetisi Cerdas Istimewa yang mumpuni dan berdaya saing tinggi yang
siap berkompetisi pada tingkat berikutnya.
B. TUJUAN
1. Menyelenggarakan seleksi secara daring maupun luring bagi peserta Kompetisi Cerdas
Istimewa kelas V dan VI SD/MI/sederajat se-Kabupaten Ponorogo.
2. Menyeleksi siswa yang mempunyai kompetensi dan kemampuan dalam bidangnya
masing-masing, yaitu bidang keagamaan, sains, seni, dan olah raga.
3. Mencari siswa dengan bibit terbaik untuk bersama-sama meningkatkan potensi dirinya
agar lebih berprestasi.
C. KETENTUAN UMUM
1. Tema KCI 2022:
“MENGUKIR PRESTASI, BANGKIT DARI PANDEMI”
2. Pendaftaran
a. Biaya pendaftaran gratis
b. Satu siswa hanya boleh mendaftar di satu (1) jenis lomba.
c. Peserta adalah siswa kelas V dan VI SD/MI/sederajat se-Kabupaten Ponorogo,
dibuktikan dengan mengunggah surat keterangan dari Kepala Sekolah.
d. Mengisi formulir pendaftaran melalui link https://bit.ly/pendaftarankci2022smp2ponorogo
e. Khusus lomba Futsal dibatasi 16 tim pendaftar pertama.
f. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 10 Januari 2022
g. Peserta mendapatkan piagam penghargaan.
h. Info pendaftaran dapat dilihat di www.smpn2ponorogo.sch.id
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3. Jenis Lomba KCI 2022
1. Matematika
2. Ilmu Pengetahuan alam
3. Ilmu Pengetahuan Sosial
4. Tari Tradisi
5. Solo Vokal
6. Desain Poster

7. Pidato PAI
8. MTQ
9. Baca Puisi
10. Story Telling
11. Macapat
12. Futsal

4. Teknis Pelaksanaan
Kompetisi Cerdas Istimewa (KCI) 2022 dilaksanakan dalam dua moda, secara daring (babak
penyisihan) dan luring (Babak final) dengan teknis sebagai berikut:
a. Lomba Pidato PAI, MTQ, Tari Tradisi, Baca Puisi, Story Telling, Desain Poster, Solo
Vokal, dan Macapat dilaksanakan dalam 2 babak. Babak penyisihan dilaksanakan
secara daring (online) dipilih 6 finalis. Babak final dilaksanakan di SMP Negeri 2
Ponorogo secara luring (tatap muka) sesuai ketentuan khusus jenis lomba dalam
petunjuk pelaksanaan ini.
b. Lomba Matematika, IPA, dan IPS, dilaksanakan dalam 2 babak. Babak penyisihan
dilaksanakan secara daring (online) dipilih 10 finalis. Babak final dilaksanakan di SMP
Negeri 2 Ponorogo secara luring (tatap muka) sesuai ketentuan khusus jenis lomba
dalam petunjuk pelaksanaan ini.
c. Lomba Futsal mulai babak penyisihan sampai babak final dilaksanakan di Lapangan
SMPN 2 Ponorogo.
5. Jadwal Kegiatan
NO

TANGGAL

URAIAN KEGIATAN

KETERANGAN

1.

21-22 Desember 2022

Sosialisasi kepada calon peserta

Panitia

2.

23 Desember – 10
Januari 2022

Pendaftaran Online

Panitia

3.

11 Januari 2022

Technical Meeting

Tatap muka

4.

12-20 Januari 2022

Pembuatan Karya

Peserta

5.

21-22 Januari 2022

Pengiriman karya

Peserta

6.

23-25 Januari 2022

Penilaian karya

Panitia

7.

24 Januari 2022

Babak penyisihan untuk 3 jenis
Peserta (Online)
lomba (Matematika, IPA, IPS)

8.

26 Januari 2022

Pengumuman finalis

Panitia

9.

29 Januari 2022

Babak final

Peserta (Tatap muka)

10.

30 Januari 2022

Penyerahan Hadiah

Panitia

6. Pengiriman Karya
a. Karya Kompetisi Cerdas Istimewa (KCI) 2022 berupa video. Setiap video diawali
dengan yel-yel “Salam Dapo SMARTPRO” yang akan dicontohkan pada saat
technical meeting.
b. Info pengiriman karya dapat dilihat di
https://instagram.com/kci2022smpn2ponorogo?utm_medium=copy_link
c. Video diupload di instagram masing-masing peserta dalam bentuk IGTV.
d. Tulis caption video dengan format:
1) Jenis lomba_nama peserta_asal sekolah
Contoh: bacapuisi_lolita_SDPonorogo.
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2) Semua lomba wajib mention akun @kci2022smpn2ponorogo dan tag
#kci22smpn2ponorogo
3) Pilih tagar berikut sesuai lomba yg diikuti:
#kci22taritradisi
#kci22solovokal
#kci22desainposter
#kci22pidatopai
#kci22mtq
#kci22bacapuisi
#kci22storytelling
#kci22macapat
e. Setelah mengisi link pendaftaran, peserta dan guru pembina wajib bergabung di grup
wa sesuai lomba yg diikuti melalui tautan yg tersedia di link pendaftaran
f. Bagi yang mengalami kendala dalam pengiriman karya bisa langsung ke sekretariat cq
seksi pendaftaran.
7. Penghargaan
a. Juara I
: Tropi + Sertifikat + Uang Pembinaan Rp 350.000
b. Juara II
: Tropi + Sertifikat + Uang Pembinaan Rp 300.000
c. Juara III
: Tropi + Sertifikat + Uang Pembinaan Rp 250.000
Bagi juara I, II, dan III akan menjadi pertimbangan pada saat PPDB
8. Informasi seputar KCI 2022
a. Petunjuk pelaksanaan ini dapat diunduh melalui web sekolah
www.smpn2ponorogo.sch.id
b. Sekretariat di SMPN 2 Ponorogo, Jl. Basuki Rahmad 44 Ponorogo

D. KETENTUAN KHUSUS
1. MATEMATIKA
a. Mekanisme:
Tahapan Lomba terdiri dari 2 babak. Babak Penyisihan secara daring, sedangkan final
dilaksanakan secara luring di SMPN 2 Ponorogo.
b. Teknis Penilaian:
1) Babak penyisihan dilaksanakan secara daring pada tanggal 24 Januari 2022
❖ Peserta mengerjakan soal berbentuk pilihan ganda terdiri dari 40 butir soal
melalui google form
❖ Durasi waktu pengerjaan 90 menit
❖ Pada babak ini diambil 10 peraih nilai tertinggi (10 finalis),
❖ Dalam perangkingan jika ditemukan skor yang sama maka akan dipilih peserta
yang mengirim jawaban lebih cepat.
2)

Babak final dilaksanakan di SMPN 2 Ponorogo pada tanggal 29 Januari 2022
❖ 10 Finalis mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 20 butir soal, dan soal
uraian sebanyak 5 nomor.
❖ Durasi waktu pengerjaan: 90 menit jika ada peserta yang sudah selesai
mengerjakan sebelum waktu habis bisa meninggalkan ruangan.
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❖ Pada saat pelaksanaan babak final, wajib melaksanakan protokol kesehatan
Covid 19 (melaksanakan 3M: memakai masker, mencuci tangan dan menjaga
jarak)
c. NARA HUBUNG: 0812-4997-6460 (Ninik Ernamawati, S. Pd)

2. IPA
a. Mekanisme:
Tahapan Lomba terdiri dari 2 babak. Babak Penyisihan secara daring, sedangkan final
dilaksanakan secara luring di SMPN 2 Ponorogo.
b. Teknis Penilaian:
1) Babak penyisihan dilaksanakan secara daring pada tanggal 24 Januari 2022
❖ Peserta mengerjakan soal berbentuk pilihan ganda terdiri dari 40 butir soal
melalui google form
❖ Durasi waktu pengerjaan 90 menit
❖ Pada babak ini diambil 10 peraih nilai tertinggi (10 finalis),
❖ Dalam perangkingan jika ditemukan skor yang sama maka akan dipilih peserta
yang mengirim jawaban lebih cepat.
2) Babak final dilaksanakan di SMPN 2 Ponorogo pada tanggal 29 Januari 2022
❖ 10 Finalis mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 25 butir soal, dan soal
uraian sebanyak 5 nomor.
❖ Durasi waktu pengerjaan: 90 menit jika ada peserta yang sudah selesai
mengerjakan sebelum waktu habis bisa meninggalkan ruangan.
❖ Pada saat pelaksanaan babak final, wajib melaksanakan protokol kesehatan
Covid 19 (melaksanakan 3M: memakai masker, mencuci tangan dan menjaga
jarak)
c. NARA HUBUNG: 0813-5904-1420 (Sri Handayani, S. Pd)

3. IPS
a. Mekanisme:
Tahapan Lomba terdiri dari 2 babak. Babak Penyisihan secara daring, sedangkan final
dilaksanakan secara luring di SMPN 2 Ponorogo.
b. Teknis Penilaian:
1) Babak penyisihan dilaksanakan secara daring pada tanggal 24 Januari 2022
❖ Peserta mengerjakan soal berbentuk pilihan ganda terdiri dari 40 butir soal
melalui google form
❖ Durasi waktu pengerjaan 90 menit
❖ Pada babak ini diambil 10 peraih nilai tertinggi (10 finalis),
❖ Dalam perangkingan jika ditemukan skor yang sama maka akan dipilih peserta
yang mengirim jawaban lebih cepat.
2)

Babak final dilaksanakan di SMPN 2 Ponorogo pada tanggal 29 Januari 2022
❖ 10 Finalis mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 25 butir soal, dan soal
uraian sebanyak 5 nomor.
❖ Durasi waktu pengerjaan: 90 menit jika ada peserta yang sudah selesai
mengerjakan sebelum waktu habis bisa meninggalkan ruangan.
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❖ Pada saat pelaksanaan babak final, wajib melaksanakan protokol kesehatan
Covid 19 (melaksanakan 3M: memakai masker, mencuci tangan dan menjaga
jarak)
c. NARA HUBUNG: 0823-3149-2445 (Sri Harmini, M. Pd)

4. TARI TRADISI
a. Mekanisme
1)
Tahapan Lomba terdiri dari 2 babak. Babak Penyisihan secara daring, sedangkan
final dilaksanakan secara luring di SMPN 2 Ponorogo.
2)
Jumlah penari 1 s.d 3 orang dengan mengenakan kostum latihan (atas kaos polos
bawah teth/training/ kain dengan ikat pinggang berupa korset/ stagen).
3)
Perlombaan dengan mengatasnamakan sekolah.
4)
Durasi video tari: 3 s.d 6 menit.
5)
Video merupakan hasil rekaman menari yang dilakukan peserta dengan
menggunakan HP.
6)
Pengambilan gambar dengan kamera statis (diam, dari arah satu sisi).
7)
Jenis tari Kreasi tradisi
8)
Untuk tari yang menggunakan property wajib dipakai, termasuk untuk jenis tari
yang mengenakan topeng.
9)
Tidak wajib menggunakan rias dan busana tari.
10) Kekurangan dan kelebihan durasi berakibat pada pengurangan nilai.
11) Video tari diambil sepenuhnya di sekitar rumah peserta (bisa di luar/ di dalam
rumah)
12) Hasil rekaman tidak boleh direkayasa ulang/ diedit (long take video).
13) Hasil rekaman dengan audio visual harus terdengar dan terlihat jelas.
14) Peserta lomba dilarang memperkenalkan diri secara lisan atau memberi
pengantar/ penutup sebelum atau sesudah menari.
15) Pengiriman video disertai dengan sinopsis tari.
16) File berupa video dikirim melalui instagram dalam bentuk IGTV dengan caption:
taritradisi_nama peserta_asal sekolah
17) Keputusan juri mutlak, tidak dapat diganggu gugat.
b. Kriteria Penilaian
No
1
2
3
4

Aspek Penilain
Wiraga
Wirama
Ekspresi
Penyajian

Bobot
30 %
25 %
25 %
20

c. NARA HUBUNG: 0813-3512-3647 (Arum Kistiwi, S. Pd)

5. SOLO VOKAL
a. Mekanisme
1. Lomba dilaksanakan secara Daring dan Luring
2. Menyanyikan satu lagu pilihan secara daring/virtual (untuk babak penyisihan)
3. Menyanyikan lagu pilihan secara live (luring) di SMP Negeri 2 Ponorogo (babak final)
4. Peserta memakai pakaian bebas rapi, sopan (sesuai penampilan)
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5. File video dibuat secara live, tanpa ada poses editing.
6. Mekanisme recording live:
Mengucapkan “ Salam Dapo Smart Pro”
Menyanyikan lagu
Closing (SMP Negeri 2 Ponorogo is the best Yesss)
7. Seluruh mekanisme dilakukan secara langsung tanpa terpotong (satu kali take video
tanpa editing)
8. Musik iringan diputar melalui media iringan keyboard atau device lain seperti komputer
atau smartphone. Hal yang harus diperhatikan adalah volume suara musik harus lebih
kecil dari suara penyanyi
9. Pengeras suara tidak digunakan dalam lomba bernyanyi daring. Dalam proses
pembuatan video penyanyi diminta untuk mendekat kearah smartphone, sehingga
suara dapat terekam dengan baik tanpa menggunakan alat bantu seperti headset,
headphone atau sejenisnya
10. 1 (satu) buah handphone tipe apa saja dengan format frame (setengah badan) yang
di inginkan seperti gambar dibawah ini :

11. Peserta membuat video masing-masing dari rumah
12. Jika peserta melakukan kecurangan, maka akan langsung diskualifikasi.
13. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat dingganggu gugat.
14. File berupa video dikirim melalui instagram dalam bentuk IGTV dengan caption:
solovokal_nama peserta_asal sekolah
b.Aspek Penilaian
No Aspek Penilaian
1 Materi Suara
2

Teknik

3

Penghayatan

Uraian
Timbre (warna suara), ambitus (jangkauan nada),
kualitas suara bersih/jernih
Penggunaan registrasi vocal yang menyeluruh,
pernafasan, artikulasi (pengucapan), intonasi,
tempo, phrasering, keatifitas (improvisasi)
Penjiwaan lagu, pemahaman isi lirik lagu, Ekspresi
wajah

c. Materi Lomba
1) Lagu Pilihan Putra (Babak Penyisihan)
a) Panah Asmara dipopulerkan oleh Chrisye
b) Gajah dipopulerkan oleh Tulus
c) Lukisan Indonesia dipopulerkan oleh Naura
d) Senyumlah dipopulerkan oleh Andmesh
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Bobot
20 %
50 %

30

2) Lagu Pilihan Putri (Babak Penyisihan)
a) Senyumlah dipopulerkan oleh Andmesh
b) Matahariku dipopulerkan oleh Agnes Monica
c) Gajah dipopulerkan oleh Tulus
d) Lukisan Indonesia dipopulerkan oleh naura
3) Lagu Pilihan Grand Final
a) Buih jadi Permadani dipopulerkan oleh exist
b) Jadi aku sebentar saja dipopulerkan oleh judika
c) Aku bukan jodohnya dipopulerkan oleh Tri Suaka
d) Pasti bisa dipopulerkan oleh Citra Scholastika
d. NARA HUBUNG: 0813-2925-9211 (Sigid Sapto M, S. Sn)

6. DESAIN POSTER
Tema: “Meraih prestasi, bangkit dari pandemi”
a. Mekanisme
1) Babak Penyisihan (Secara Daring)
a) Karya Poster dibuat dengan menggambar manual diatas kertas gambar
ukuran A3. Untuk pewarnaan bisa menggunakan crayon, cat poster, atau
water color.
b) Karya belum pernah dipublikasikan, harus karya asli bukan jiplakan. Serta
sedang tidak diikutkan dalam kegiatan serupa.
c) Peserta hanya diperkenankan mengirim satu karya.
d) Melampirkan foto proses pengerjaan (sketsa dan proses pewarnaan)
e) Karya selain berupa gambar juga harus dilengkapi dengan argumen atau
penjelasan makna gambar poster yang dibuat.
f) Karya poster tidak boleh mengandung unsur pornografi, SARA, sadisme atau
hal-hal yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain.
g) Karya yang dilombakan harus sesuai tema perlombaan dan memenuhi kriteria
perlombaan.
h) Karya poster beserta foto proses pengerjaan (sketsa dan proses pewarnaan)
dan argumen atau penjelasan makna gambar poster diprint dikertas A4, serta
identitas siswa (Nama Peserta, Asal Sekolah, No. HP yang dapat dihubungi)
dikirim atau diantar langsung ke SMP Negeri 2 Ponorogo, Jl. Basuki Rahmad
No.44, Pesantren, Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa
Timur 63419. Pengumpulan Karya terakhir tanggal 22 Januari 2022
2)

Babak Final di SMPN 2 Ponorogo (20 Januari 2021)
a) Enam peserta nominasi terbaik selanjutnya akan diundang ke SMP Negeri 2
Ponorogo untuk mengikuti seleksi secara langsung dalam pembuatan
poster dan akan diambil 3 karya poster terbaik sebagai pemenang.
b) Alat dan bahan membawa sendiri, Panitia hanya menyediakan kertas gambar
ukuran A3.
c) Waktu pengerjaan poster dibatasi maksimal 3 jam.
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b. Penilaian
1)
Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
2)
Hal yang dijadikan dasar penilaian juri adalah:
No
Unsur Penilaian
Skor
1
Orisinalitas Karya
20
2
Kesesuaian Tema dengan konsep
30
3
Argumentasi yang dituangkan
20
4
Inovasi serta penyajian artistik
30
Total
100
c. NARA HUBUNG: 0813-3619-1925 (Bella Ardikara, S. Pd)

7. PIDATO PAI
a. Tema Pidato
1) Generasi muda sebagai garda terdepan menghadapi pandemi
2) Generasi Milenial Generasi Islam Rahmatan Lil ‘Alamin
3) Kreatifitas dan Inovasi untuk mengukir Prestasi
4) Peran Pemuda Millenial menyongsong Era 5.0 berbalut nuansa Islami
5) Mengukir Prestasi, Bangkit dari Pandemi
b. Mekanisme:
1) Peserta memilih satu tema yang sudah disediakan oleh panitia
2) Peserta memakai baju Muslim bebas.
3) Disarankan menggunakan microphone/clip on/ atau headset supaya suara
terdengar jelas dan jernih.
4) Dilarang menggunakan efek sound tambahan atau menggunakan aplikasi
pembagus suara.
5) Peserta dilarang menggunakan musik pengiring
6) Property atau media tidak mempengaruhi penilaian
7) Karya bersifat orisinil, tidak plagiasi
8) Pengambilan video wajib memperlihatkan postur tubuh penuh.
9) Video hasil rekaman tidak boleh diedit dan direkayasa menggunakan aplikasi
apapun
10) Durasi video 4-6 menit
11) Peserta wajb mengirim teks pidato dalam bentuk pdf dengan format penulisan
tema_nama peserta_asal sekolah ke https://bit.ly/3EaQ1z9PidatoPAIKCI2022
12) File berupa video dikirim melalui instagram dalam bentuk IGTV dengan caption:
pidatopai_nama peserta_asal sekolah
13) Akun instagram tidak boleh di privasi
c. Kriteria Penilaian:
1) Penguasaan materi/ Kesesuaian isi dengan tema
2) Teknik Vokal/ intonasi, Gesture (ekspresi wajah)
3) Adab, dan Sistematika (Pembuka, Isi, Penutup)
(Ketepatan dan kefasihan dalam melafazkan ayat Al-Qur’an atau Hadits merupakan
komponen kesesuaian materi dengan tema).
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Pemberian masing-masing aspek penilaian akan diberi nilai minimal 50% dan nilai
maksimal 100%. Dengan komposisi bobot nilai Penguasaan materi (40), Teknik Vokal
(40), Sistematika (20%)
d. NARA HUBUNG: 0852-3215-0792 (Drs. Sutrisno, M.Pd. I.)

8. MTQ
a. Mekanisme:
1)
Peserta bebas memilih maqro’/ayat yang akan dibaca.
2)
Durasi maqra’ yang dibaca adalah 4-6 menit.
3)
Peserta melakukan pengambilan video dalam bentuk landscape dan diambil satu
kali take (tanpa editing)
4)
Wajib menampilkan wajah dengan jelas
5)
Tidak perlu mengucapkan salam.
6)
Sebelum memulai peserta wajib menyebutkan maqro’ dan ayat yang akan dibaca.
7)
Disarankan menggunakan microphone/clip on/ atau headset supaya suara
terdengar jelas dan jernih.
8)
Dilarang menggunakan efek sound tambahan atau menggunakan aplikasi
pembagus suara.
9)
Video merupakan hasil karya original dari peserta bukan milik orang lain, serta
belum pernah/sedang diperlombakan.
10) File berupa video dikirim melalui instagram dalam bentuk IGTV dengan caption:
mtq_nama peserta_asal sekolah
b. Kriteria Penilaian
1)
Tajwid dan makhorijul huruf
2)
Fashohah
3)
Lagu
Pemberian masing-masing aspek penilaian akan diberi nilai minimal 50 poin dan nilai
maksimal 100 poin.
c. NARA HUBUNG: 0812-5936-8717 (Hermayeni, S. Pd)

9. BACA PUISI
a. Mekanisme
1) Peserta memilih dan membaca salah satu puisi yang disediakan panitia (terlampir).
2) Peserta melakukan pengambilan video dalam bentuk landscape dan diambil satu kali
take (tanpa editing)
3) Menampilkan wajah dengan jelas, apabila ada peserta yang tidak menampilakan
wajah dengan jelas maka keputusan berada ditangan juri.
4) Tidak perlu mengucapkan salam.
5) Video diawali dengan yel-yel “Salam Dapo Smart Pro”.
6) Sebelum memulai lomba, peserta wajib menyebutkan judul dan pengarang puisi
yang dibaca.
7) Dilarang menggunakan efek sound tambahan atau menggunakan aplikasi pembagus
suara.
8) Video merupakan hasil karya original dari peserta bukan milik orang lain, serta belum
pernah/sedang diperlombakan.
9) Durasi untuk baca puisi maksimal 7 menit.
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10) Untuk menentukan pemenang, akan diambil 6 peserta terbaik guna menampilkan
ulang puisi secara offline/luring/tatap muka di SMPN 2 Ponorogo
11) Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
12) File berupa video dikirim melalui instagram dalam bentuk IGTV dengan caption:
bacapuisi_nama peserta_asal sekolah
b. Kriteria Penilaian
No

Kriteria

Bobot

Uraian

1

Penafsiran

30 %

Pemahaman isi puisi

2

Penghayatan

30 %

3

Vokal

25 %

4

Penampilan

15 %

• Ketepatan emosi pembaca dengan puisi yang
dibacakan
• Daya konsentrasi
• Ekspresi
• Kejelasan artikulasi membaca
• Penguasaan tempo membaca
• Penguasaan dinamika membaca
• Penguasaan ritme membaca
• Totalitas
• Keutuhan penampilan

c. Materi Pilihan
1. SURAT DARI IBU
(Asrul Sani)
Pergi ke dunia luas, anakku sayang
pergi ke hidup bebas!
Selama angin masih angin buritan
dan jenishari pagi menyinar daun-daunan
dalam rimba dan padang hijau.
Pergi ke laut lepas, anakku sayang
pergi ke alam bebas!
Selama hari belum petang
dan warna senja belum kemerah-merahan
menutup pintu waktu lampau.
Jika bayang telah pudar
dan elang laut pulang kesarang
angin bertiup ke benua
Tiang-tiang akan kering sendiri
dan nakhoda sudah tahu pedoman
boleh engkau datang padaku!
Kembali pulang, anakku sayang
kembali ke balik malam!
Jika kapalmu telah rapat ke tepi
Kita akan bercerita
“Tentang cinta dan hidupmu pagi hari.”
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2. DARI PURA TANAH LOT
(Umbu Landu Paranggi)
inilah bunga angin dan tirta air kelapa muda
para peladang yang membalik balik tanah dengan tugal
agar bermuka muka langit tinggal serta dalamku
bercocok tanam mengidungkan musik dwitunggal
dan seruling tidur ayam di dangau pinggir tegalan
atau sepanjang pejenisng sampai ke batang air
duduklah bersila di atas tumpukan
batu batu karang ini lakon lakon
rumput dan sayur laut mengirimkan gurau ombak
seraya uap air memercik pedihku
beribu para aku sebrang sana datang
mengabadikanmu pasang naik pasang surut
dan kini giliran asal bunyi sunyiku menggapai puncak meru
ke gunung gunung agung tengadah jenisku mengail ufuk
tak teduh mengairi kasihku

3. SELAMAT PAGI INDONESIA
(Sapardi Djoko Damono)
selamat pagi, Indonesia, seekor burung mungil mengangguk
dan menyanyi kecil buatmu.
aku pun sudah selesai, tinggal mengenakan sepatu,
dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku padamu dalam
kerja yang sederhana;
bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata yang sukar dan
tanganku terlalu kurus untuk mengacu terkepal.
selalu kujumpai kau di wajah anak-anak sekolah,
di jenis para perempuan yang sabar,
di telapak tangan yang membatu para pekerja jalanan;
kami telah bersahabat dengan kenyataan
untuk diam-diam mencintaimu.
pada suatu hari tentu kukerjakan sesuatu
agar tak sia-sia kau melahirkanku.
seekor ayam jantan menegak, dan menjeritkan salam
padamu, kubayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya.
aku pun pergi bekerja, menaklukan kejemuan,
merubuhkan kesangsian,
dan menyusun batu-demi batu ketabahan, benteng
kemerdekaanmu pada setiap jenishari terbit, o anak jaman
yang megah,
biarkan aku memandang ke Timur untuk mengenangmu
wajah-wajah yang penuh anak-anak sekolah berkilat,
para perempuan menyalakan api,
dan di telapak tangan para lelaki yang tabah
telah hancur kristal-kristal dusta, khianat dan pura-pura.
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Selamat pagi, Indonesia, seekor burung kecil
memberi salam kepada si anak kecil;
terasa benar: aku tak lain milikmu

4. PERJALANAN KUBUR
(Sutardji Calzoum Bachri)
Luka ngucap dalam badan
kau telah membawaku
keatas bukit, keatas karang, keatas gunung, ke bintang2
lalat-lalat menggali perigi dalam dagingku
untuk kubur mu alina
untuk kubur mu alina
aku menggali-gali dalam diri
raja dalam darah mengaliri sungai-sungai
mengibarkan bendera hitam
menyeka jenishari
membujuk bulan
teguk tangismu alina
sungai pergi ke laut membawa kubur-kubur
laut pergi ke sungai membawa kubur-kubur
sungai pergi ke akar, ke pohon, ke bunga-bunga
membawa kubur mu alina

5. SENJA DI PELABUHAN KECIL
(Chairil Anwar)
Ini kali tidak ada yang mencari cinta
di antara gudang, rumah tua, pada cerita
tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut
menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut
Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang
menyinggung muram, desir hari lari berenang
menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak
dan kini tanah dan air tidur hilang ombak.
Tiada lagi. Aku sendiri. Berjalan
menyisir semenanjung, masih pengap harap
sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan
dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap
d. NARA HUBUNG: 0821-44153-823 (Susanti, S. Pd)
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10. STORY TELLING
a. Mekanisme
1) Peserta memilih satu judul cerita yang disediakan panitia (terlampir).
2) Peserta memakai baju bebas dan rapi.
3) Peserta tidak menggunakan microphone, pengeras suara, dan sejenisnya.
4) Peserta dilarang menggunakan musik pengiring.
5) Property/media tidak mempengaruhi penilaian.
6) Pengambilan video wajib menggunakan hp dengan memperlihatkan postur penuh
7) Video hasil rekaman tidak boleh di edit dan tidak direkayasa dengan aplikasi
apapun (hasil dari satu kali take/pengambilan rekaman).
8) Durasi video 4-6 menit. Untuk menyesuaikan cerita dengan durasi waktu, peserta
diperbolehkan untuk melakukan improvisasi tanpa mengubah makna dan isi cerita.
9) Video diaali dengan yel yel “SALAM DAPO SMART PRO’ dilanjutkan konten story
telling.
10) Untuk menentukan pemenang, akan diambil 6 peserta terbaik guna menampilkan
ulang cerita secara offline/luring/tatap muka di SMPN 2 Ponorogo.
11) Apabila peserta tidak memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, maka peserta
akan didiskualifikasi.
12) Keputusan juri mutlak, tidak dapat diganggu gugat.
13) File berupa video dikirim melalui instagram dalam bentuk IGTV dengan caption:
StoryTelling_Nama Peserta_Asal Sekolah
b. Kriteria Penilaian
NO
ASPEK PENILAIAN
1.

Performance

2.

Pronunciation

3.

Fluency

URAIAN
Gerakan dan ekspresi sesuai
karakter
Ketepatan pelafalan/
pengucapan
Tidak ada mumbling/ bergumam
dan tidak terbata bata
TOTAL

BOBOT
35%
35%
30%
100%

c. Pilihan Materi
1. THE JEALOUS CROW
Far, far away there was a grove of shady mango trees. On one of the green trees
there lived a cuckoo and a crow. They were quite alike in appearance. Both the
birds were black. Only the crow was a little bigger. The cuckoo would lay all her
eggs in the crow's nest. For quite sometimes they lived as good friends. The cuckoo
had a sweet voice and often she would fill the grove with her sweet melody.
One day, a traveler passed by. Night fell and there was darkness all around. The
traveler was tired. So, he decided to spend the night under the huge mango tree on
which the crow and the cuckoo lived.
The night was exceedingly pleasant. Full moon was shedding her lone luster in the
sky. The eerie surrounding made the cuckoo feel supremely happy. She kept
singing the whole night long and the passerby was simply captivated by cuckoo's
sweet song.
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Night passed. The day dawned. It was now the crow's turn to caw. His voice was so
harsh to the ears that the traveler soon left the place. When the crow saw the
traveler leave the place, in disgust he felt jealous of the sweet-voiced bird. When
the cuckoo had gone away in search of food the crow went to the nest in
desperation and breaking all the eggs, he threw them down.
The cuckoo, finding all her eggs smashed, was mad with grief. She went to the
crow and said, "Oh brother, we had always lived like friends. What made you break
all my eggs?"
"Well sister, as you sang, the unknown traveler stayed the whole night. When I
started cawing, he left the place. I felt insulted and broke all your eggs. Now let us
both go to the traveler and ask him why he did so."
So, both the birds flew and flew till they spotted the traveler. When the crow asked
him, he replied, "I was carried away by the cuckoo's enchanting voice but your
voice was intolerably harsh. So, I left the place. But both of you have been old
friends, so you should always live in harmony. You should not feel jealous of your
friend."
These words of the passerby pacified both cuckoo and the crow. After that day they
lived peacefully.
The just and kind words of a traveler destroyed the ill feeling of jealousy in the crow
just as a sprinkling of a little cold water settles the boiling milk.
2.

MISS MOLE CATCHES A GHOST

Quite often Miss Mole would look after the young ones who lived in the woodland,
when their parents went out in the evening.
"I just love baby-sitting," sighed Miss Mole, as she gazed at the little animals,
"you're all such darlings!"
"But we're not babies," grumbled the field mice twins, "we're almost grown up!"
"Well you'll always be babies to me," giggled Miss Mole, as she gave them all a
great big hug.
But one evening when Miss Mole was baby-sitting, something very strange
happened ...
All the little animals had walked over to Miss Mole's house just before dark. They
were laughing and joking and making lots of noise as they went along.
All of a sudden one of the rabbits heard a strange sound. Then one or two of the
little animals saw something move near the top of the trees.
"What was that?" gasped a baby badger as he grabbed one of the squirrels.
Then, as the wind rustled the leaves on the tree ... they all saw it ... a spooky white
thing flying through the branches!
"It's a ghost!" screamed a small hedgehog. And everyone ran as fast as they could
and landed on a heap at Miss Mole's front door.
"Whatever is wrong?" cried Miss Mole as she opened her door, and in fell all the
little animals.
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"We've seen a ghost!" sobbed the rabbit. "It's chased us all the way through the
wood, and now it's up in that tree!"
Miss Mole put on her extra strong glasses and took a good look.
"Goodness me," she gasped, "there it is!"
Right then and there, brave Miss Mole reached for her longest broom and pulled
something out of the branches above.
"Here's your ghost," laughed Miss Mole. "It's a plastic bag. I lost it on my way back
from the woodland supermarket!"
All the little animals breathed a big sigh of relief as Miss Mole took them inside and
closed the door.
"Gather round and I'll tell you a story," she said kindly.
"As long as it's not a ghost story," whispered the baby badger.
d.

NARA HUBUNG: 0857-4825-2243 (Ummini, S. Pd)

11. MACAPAT
a. Mekanisme
1) Lomba dilaksanakan dengan moda campuran (Daring untuk penyisihan dan Luring
untuk final
2) Peserta harus membawakan 1 (satu) Tembang Macapat wajib dan satu tembang
macapat pilihan (teks dan notasi terlampir).
❖Tembang Wajib:
- Maskumambang, laras pelog pathet barang
❖Tembang Pilihan:
- Megatruh, laras slendro pathet sanga
- Gambuh, laras pelog pathet barang
- Pocung, laras pelog pathet barang
3) Peserta memakai baju bebas, sopan dan rapi.
4) Peserta melakukan pengambilan video dan diambil satu kali take (PENGAMBILAN
VIDEO TIDAK BOLEH DIJEDA).
5) Video merupakan hasil karya original peserta.
6) Mekanisme recording live:
7) Video diawali dengan mengucapkan yel-yel “Salam Dapo Smart Pro”
8) Menembangkan tembang wajib
9) Dilanjutkan tembang pilihan
10) File berupa video dikirim melalui instagram dalam bentuk IGTV dengan caption:
macapat_nama peserta_asal sekolah
11) Jika peserta melakukan kecurangan, maka akan langsung didiskualifikasi.
12) Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
b. Kriteria Penilaian
NO
Aspek Penilaian
1
Penguasaan Teknik vocal
2
Penguasaan laras
3

Penampilan

Bobot
40%
30%
30%
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Uraian
lafal dan pedotan
tinggi rendah suara sesuai
dengan notasi nada dalam teks
ekspresi, warna suara

c. Pilihan Materi
• TEMBANG WAJIB

• TEMBANG PILIHAN

d. NARA HUBUNG: 0857-8561-3715 (Ainin Nadziroh, S. Pd)
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12. FUTSAL
a. Mekanisme
1) Pertandingan menggunakan sistem gugur
2) Lomba dilaksanakan secara tim/regu, setiap tim terdiri dari 12 orang
3) Uang jaminan sebesar Rp 100.000,00/tim dibayarkan pada saat Technikal Meeting
4) Setiap sekolah hanya boleh mengirim 1 tim, tetapi apabila pada tanggal yang
telah
ditentukan
jumlah
tim
yang mendaftar
belum mencapai 16 tim
maka diperbolehkan mengirimkan 2 tim
5) Apabila jumlah pendaftar sudah mencapai 16 tim, maka pendaftar dimasukkan
kedalam waiting list
6) Peraturan permainan yang digunakan adalah peraturan PSSI yang telah diadopsi
dan telah sesuai dengan kemampuan panitia
7) Setiap tim harus menaati peraturan, menghormati keputusan wasit dan menjunjung
tinggi sportivitas
8) Pemenang adalah juara 1,2, 3, top score dan pemain terbaik
9) Keputusan juri adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat
b. Perlengkapan dan Peraturan Pertandingan
1) Lama Pertandingan 2 x 10 menit dengan istirahat 5 menit
2) Jumlah pemain dalam 1 tim adalah 12orang, 5 orang pemain inti termasuk penjaga
gawang, dan 7 pemain cadangan, didampingi 1 orang official
3) Apabila terjadi draw, pertandingan dilanjutkan dengan adu pinalti dengan 3 penendang
(jika skor pinalti sama akan dilakukan koin tos) maksud koin tos ini peserta yang
menang tos boleh memilih menendang atau kiper
4) Pemain diwajibkan memakai pakaian kaos tim yang memakai nomor punggung
5) Setiap tim memakai sepatu, kaos kaki panjang dan alat pelindung kaki (skin decker)
pada saat bertanding
6) Pemain tidak dibenarkan memakai aksesoris/perhiasan atau barang lainnya yang
dapat membahayakandiri sendiri dan orang lain
7) Kick off dapat ditendang langsung ke daerah lawan, apabila bola masuk ke gawang
(gol) sah, tercipta melalui:
• Tendangan permulaan/kick off (dengan ketentuan 2 kali sentuh dan sudah
melewati garis tengah)
• Tendangan bebas langsung
• Corner kick (tendangan sudut)
• Pinalti
8) Penjaga gawang tidak diperkenankan menyentuh bola di luar area pinalti
9) Back pass penjaga gawang setelah lemparan penjaga gawang dari out gawang
diperkenankan apabila bola telah melewati garis tengah/telah menyentuh gawang
10) Goal clearance penjaga gawang harus melempar bola diluar garis finalti area kecuali
bola dalam pemain
11) Setiap pelanggaran langsung atau tidak langsung untuk kick in, corner kick semua
dihitung diberikan selama 4 detik, jika lewat 4 detik maka akan diberian tendangan
untuk lawan
12) Time out 1 kali perbabak untuk setiap tim, selama 1 menit
13) Pergantian pemain, pengganti harus menunggu pemain yang diganti keluar lapangan
di area pergantian pemain (jika tidak, akan dikenakan kartu kuning)
14) Hukuman tendangan finalti dari akumulasi pelanggaran, diberikan kepada tim yang
telah melakukan pelanggaran akumulasi ke 6 dan seterusnya pada setiap babak 1
dan 2

18

15) Penjaga gawang siap maksimal 5 meter dari garis gawang pada saat tendangan
pinalti dari titik 10 meter, penjaga gawang berdiri diatas garis gawang disaat
tendangan pinalti dari titik 6 meter
16) Tim penendang akumulasi pinalti pelanggaran di titik 10 meter.
17) Akumulasi foul setiap pelanggaran bebas langsung maka akan dilakukan tendangan
dari titik finalti 10 meter
18) Pelanggaran didalam area finalti akan dilakukan tendangan dari titik finalti 6 meter
seperti:
• Sleeding teackel
• Hands ball
• Menarik lawan
• Menyikat pelanggaran ini ditambah dengan hukuman peringatan KK/KM
19) Penghinaan adalah tindakan atau gerakan, pengeluaran kata-kata yang tidak patut
atau tidak baik dari segi sportifitas olahraga, sopan santun dan adat istiadat yang
dilakukan oleh peserta terhadap lawan tandingnya, dan terhadap perangkat
pertandingan atau panpel maka tim akan diberi peringatan KK/KM
20) Penganiayaan adalah tindakan atau gerakan dan perbuatan bentuk perlakuan yang
bersifat menyakiti fisik antara lain pemukulan, pengeroyokan yang dilakukan peserta,
offecial pemain lawan atau offecial diluar lapangan maka akan dikeluarkan sangsi:
• Dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena dianggap criminal
• Diberi diskualifikasi terhadap timnya
21) Sanksi-sanksi dan denda
• Setiap pemain yang mendapat kartu kuning, wajib membayar denda sebesar Rp.
10.000
• Setiap pemain yang mendapat kartu merah, wajib membayardenda sebesar Rp.
20.000
22) Setiap tim yang pemainnya mendapatkan kartu merah harus menunggu 2 menit
untuk bisa menggantikan pemain yang dikartu merah
23) Pemain yang mendapatkan 2 kartu kuning dalam satu pertandingan yang sama atau
berbeda, tidak diperkenankan bermain dalam satu pertandingan berikutnya sebanyak
1 kali
24) Pemain yang mendapatkan kartu merah langsung pada satu pertandingan, tidak
dapat bermain pada 2 kali pertandingan berikutnya
25) Pemain yang terdaftar ditimnya, yang tidak dapat dibuktikan dengan persyaratan
yang telah ditentukan sebelum kejuaraan dimulai, pemain tersebut dinyatakan
didiskualifikai dari kejuaraan.
26) Terlambat datang di lapangan lebih dari 5 menit akan di WO dan dinyatakan kalah
3-0
27) Akumulasi kartu akan berlaku sampai di partai final (tidak ada pemutihan)
28) Keputusan Wasit tidak dapat diganggu gugat
c. Tata Tertib Peserta Pada Saat Perlombaan
1) Setiap peserta diharuskan hadir di tempat acara selambat-lambatnya 15 (lima) menit
sebelum kegiatan dimulai.
2) Sebelum perlombaan dimulai, setiap peserta diwajibkan untuk melaksakan daftar
ulang terlebih dahulu dan mengisi DSP (Daftar Susunan Pemain)
3) Setiap peserta diwajibkan mengikuti upacara pembukaan, upacara penutupan, dan
acara pembagian hadiah.
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4) Setiap peserta diharuskan mengenakan kaos tim dengan ketentuan sopan.
5) Peserta diharuskan menjaga kebersihan dan ketertiban.
6) Hal-Hal Lain yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib dalam lomba ini akan
ditentukan kemudian secara musyawarah mufakat pada saat technical meeting.
d.

NARA HUBUNG: 0813-3527-1314 (Didik Suhardjono, S. Pd)
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