PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
LOMBA VOKAL SOLO
Tingkat SMP/sederajat Se-Pasuruan Raya dan Sekitarnya
A.

B.

PELAKSANAAN
Hari Pendaftaran

: Senin, 15 Maret 2021 – 11 April 2021

Pengumuman

: Sabtu, 17 April 2021

Waktu

: Menyesuaikan.

KETENTUAN UMUM
1. Peserta adalah pelajar aktif dari sekolah SMP/Sederajat yang ada di Pasuruan Raya dan
sekitarnya.
2. Peserta harus melengkapi syarat-syarat pendaftaran yang ditentukan panitia sesuai
kategori lomba masing-masing.
3. Mengirimkan hasil karya berupa video secara online. Video adalah hasil karya peserta
sendiri dan tidak pernah dilombakan sebelumnya.
4. Panitia akan mengunggah video karya peserta ke Instagram SMA Maarif NU Pandaan
@smarifda dengan menyertakan tagar/hashtag #SMAMAARIFNUPANDAAN
#SMARIFDABERKARYA #PPDBSMAMAARIFNUPANDAAN
#LOMBAVOKALSOLOSMARIFDA
5. Peserta diperkenankan merangkap sebagai peserta lomba pada kategori yang lain.
6. Peserta tidak diperkenankan menampilkan karya yang mengandung unsur pornografi,
ujaran kebencian, dan SARA.
7. Peserta yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan panitia akan didiskualifikasi.
8. Kuota peserta maksimal 30 orang.
9. Kategori Pemenang
Juara 1, 2, dan 3 diambil dari 3 peserta terbaik (nilai tertinggi dari juri) serta 1 juara
favorit (peserta dengan perolehan like terbanyak di Instagram @smarifda)

10. Hadiah
• Juara 1

: E-Sertifikat, trofi, uang pembinaan. dan beasiswa bebas SPP 3 bulan.

• Juara 2

: E-Sertifikat, trofi, uang pembinaan, dan beasiswa bebas SPP 2 bulan.

• Juara 3

: E-Sertifikat, trofi, uang pembinaan, dan beasiswa bebas SPP 1 bulan.

• Juara Favorit : E-Sertifikat, trofi, dan voucher pulsa

C.

KETENTUAN KHUSUS
1. Lomba Vokal Solo adalah lomba jenis individu.
2. Setiap sekolah boleh mendaftarkan maksimal 2 perwakilan terbaiknya.
3. Masing-masing peserta membawakan 2 (dua) lagu, yaitu 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan.
 Lagu Wajib (Pilih salah satu) :
1. Ya Asyiqoal Mustofa
2. Insyallah Maher Zain
3. Ya Habibal Qolbi
 Lagu Pilihan (Pilih salah satu) :
1. Indonesia Pusaka –Ismail MarzukI
2. Indonesia Jaya – Chaken M
3. Bendera – Kotak
(Lirik lagu terlampir)
4. Sajian musik dalam lomba vokal solo ditekankan pada kriteria teknik, pembawaan
lagu/interpretasi, aransemen lagu, dan penampilan/performance.
5. Kostum peserta lomba mengenakan baju batik bebas, rapi, dan sopan.

D.

MEKANISME PENDAFTARAN
1. Peserta telah menyiapkan syarat dan ketentuan sesuai jenis lomba.
2. Unggah video ke kanal youtube sekolah masing-masing/pribadi dengan menyertakan
tagar/hashtag #SMAMAARIFNUPANDAAN #SMARIFDABERKARYA
#PPDBSMAMAARIFNUPANDAAN #LOMBAVOKALSOLOSMARIFDA.

3. Peserta mengisi formulir online yang telah disediakan panitia. Langkah-langkahnya
sebagai berikut.
1) Peserta mengakses link http://gg.gg/formulirbbssmarifda
2) Pilih jenis lomba yang diikuti.
3) Isi identitas atau data diri dengan sebenar-benarnya. Kesalahan setelah submit
tidak bisa diubah.
4) Unggah foto 3x4 (background bebas, memakai seragam sekolah).
5) Copy link video dari youtube.
6) Unggah foto kartu pelajar.
7) Klik kirim/submit.
4. Waktu pendaftaran (pengisian formulir dan unggah video): 15 Maret 2021 – 11 April
2021
5. Apabila ada kendala dalam pengisian formulir, silakan menghubungi panitia.
6. Peserta harus mengunggah video tepat waktu. Jika melebihi waktu yang ditentukan,
peserta dianggap gugur (didiskualifikasi).

E.

KETENTUAN VIDEO
a. Peserta membuat rekaman video maksimal 10 menit.
b. Peserta harus memperkenalkan diri: Nama, Umur, Asal Sekolah, dan Judul Lagu yang
akan dinyanyikan.
c. Iringan boleh menggunakan mp3 (karaoke)/diiringi dengan keyboard.
d. Video berukuran 16:9 atau landscape.
e. Pengambilan gambar menggunakan single camera statis, dalam satu posisi (dari depan
saja).
f.

Latar belakang/background video bebas.

g. Boleh menggunakan atau tidak menggunakan mic atau pengeras suara lainnya.
h. Hasil rekaman audio-visual harus terlihat dan terdengar jelas, serta tidak boleh di-edit
(terutama dubbing).

i. Resolusi video minimal 720p.

F.

KRITERIA PENILAIAN
1. Teknik ( 25% )
a. Tingkat kesulitan
b. Penalaran instrumen/tunning
c. Kemampuan dan keterampilan dalam penguasaan lagu
2. Pembawaan ( 25% )
a. Interpretasi
b. Balance
c. Ekspresi
d. Artikulasi
3. Aransemen ( 25% )
a.

Kreativitas dan inovasi dalam menerapkan ide-ide musikal

b.

Ketepatan dalam pembawaan lagu

4. Penampilan ( 25% )
a. Tertib lomba
b. Sikap saat bernyanyi
c. Penguasaan panggung

F. NARAHUBUNG
Bu Bunga (081259154747)
Bu Diyah (083848237528)

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
LOMBA QIROAH
Tingkat SMP/sederajat Se-Pasuruan Raya dan Sekitarnya
A.

B.

PELAKSANAAN
Hari Pendaftaran

: Senin, 15 Maret 2021 – 11 April 2021

Pengumuman

: Sabtu, 17 April 2021

Waktu

: Menyesuaikan.

KETENTUAN UMUM
1. Peserta adalah pelajar aktif dari sekolah SMP/Sederajat yang ada di Pasuruan Raya dan
sekitarnya.
2. Peserta harus melengkapi syarat-syarat pendaftaran yang ditentukan panitia sesuai
kategori lomba masing-masing.
3. Mengirimkan hasil karya berupa video secara online. Video adalah hasil karya peserta
sendiri dan tidak pernah dilombakan sebelumnya.
4. Panitia akan mengunggah video karya peserta ke Instagram SMA Maarif NU Pandaan
@smarifda dengan menyertakan tagar/hashtag #SMAMAARIFNUPANDAAN
#SMARIFDABERKARYA #PPDBSMAMAARIFNUPANDAAN
#LOMBAQIROAHSMARIFDA
5. Peserta diperkenankan merangkap sebagai peserta lomba pada kategori yang lain.
6. Peserta tidak diperkenankan menampilkan karya yang mengandung unsur pornografi,
ujaran kebencian, dan SARA.
7. Peserta yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan panitia akan didiskualifikasi.
8. Kuota peserta maksimal 30 orang.
9. Kategori Pemenang
Juara 1, 2, dan 3 diambil dari 3 peserta terbaik (nilai tertinggi dari juri) serta 1 juara
favorit (peserta dengan perolehan like terbanyak di Instagram @smarifda)

10. Hadiah
• Juara 1

: E-Sertifikat, trofi, uang pembinaan. dan beasiswa bebas SPP 3 bulan.

• Juara 2

: E-Sertifikat, trofi, uang pembinaan, dan beasiswa bebas SPP 2 bulan.

• Juara 3

: E-Sertifikat, trofi, uang pembinaan, dan beasiswa bebas SPP 1 bulan.

• Juara Favorit : E-Sertifikat, trofi, dan voucher pulsa

C.

KETENTUAN KHUSUS
1. Lomba Qiroah adalah lomba jenis individu.
2. Setiap sekolah boleh mendaftarkan maksimal 2 perwakilan terbaiknya.
3. Peserta lomba menggunakan busana muslim bebas, rapi, dan sopan.

D.

MEKANISME PENDAFTARAN
1. Peserta telah menyiapkan syarat dan ketentuan sesuai jenis lomba.
2. Unggah video ke kanal youtube sekolah masing-masing/pribadi dengan menyertakan
tagar/hashtag #SMAMAARIFNUPANDAAN #SMARIFDABERKARYA
#PPDBSMAMAARIFNUPANDAAN #LOMBAVOKALSOLOSMARIFDA.
3. Peserta mengisi formulir online yang telah disediakan panitia. Langkah-langkahnya
sebagai berikut.
1) Peserta mengakses link http://gg.gg/formulirbbssmarifda
2) Pilih jenis lomba yang diikuti.
3) Isi identitas atau data diri dengan sebenar-benarnya. Kesalahan setelah submit
tidak bisa diubah.
4) Unggah foto 3x4 (background bebas, memakai seragam sekolah).
5) Copy link video dari youtube.
6) Unggah foto kartu pelajar.

7) Klik kirim/submit.
4. Waktu pendaftaran (pengisian formulir dan unggah video): 15 Maret 2021 – 11 April
2021
5. Apabila ada kendala dalam pengisian formulir, silakan menghubungi panitia.
6. Peserta harus mengunggah video tepat waktu. Jika melebihi waktu yang ditentukan,
peserta dianggap gugur (didiskualifikasi).
E.

KETENTUAN VIDEO
1. Peserta membuat video qiroah maksimal 7 menit. Jika melebihi durasi, nilai akan
dikurangi.
2. Masing-masing peserta membaca maqra’ bebas.
3. Peserta harus memperkenalkan diri: Nama, Umur, Asal Sekolah, dan Maqra’ yang
dibaca.
4. Video berukuran 16:9 atau landscape.
5. Pengambilan gambar menggunakan single camera statis (dalam satu posisi, yaitu dari
depan saja).
6. Latar belakang/background video bebas.
7. Tidak menggunakan mic atau pengeras suara lainnya.
8. Hasil rekaman audio-visual harus terlihat dan terdengar jelas.
9. Resolusi video minimal 720p.

F.

KRITERIA PENILAIAN
 Tajwid

: Maksimal 25 poin

 Fashohah

: Maksimal 25 pon

 Lagu

: Maksimal 25 poin

 Suara

: Maksimal 25 poin

G. NARAHUBUNG
Bu Uci (085735226150)
Bu Bunga (081259154747)

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
LOMBA BACA PUISI
Tingkat SMP/sederajat Se-Pasuruan Raya dan Sekitarnya
A. PELAKSANAAN
Hari Pendaftaran

: Senin, 15 Maret 2021 – 11 April 2021

Pengumuman

: Sabtu, 17 April 2021

Waktu

: Menyesuaikan.

B. KETENTUAN UMUM
1. Peserta adalah pelajar aktif dari sekolah SMP/Sederajat yang ada di Pasuruan Raya dan
sekitarnya.
2. Peserta harus melengkapi syarat-syarat pendaftaran yang ditentukan panitia sesuai
kategori lomba masing-masing.
3. Mengirimkan hasil karya berupa video secara online. Video adalah hasil karya peserta
sendiri dan tidak pernah dilombakan sebelumnya.
4. Panitia akan mengunggah video karya peserta ke Instagram SMA Maarif NU Pandaan
@smarifda dengan menyertakan tagar/hashtag #SMAMAARIFNUPANDAAN
#SMARIFDABERKARYA #PPDBSMAMAARIFNUPANDAAN
#LOMBABACAPUISISMARIFDA
5. Peserta diperkenankan merangkap sebagai peserta lomba pada kategori yang lain.
6. Peserta tidak diperkenankan menampilkan karya yang mengandung unsur pornografi,
ujaran kebencian, dan SARA.
7. Peserta yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan panitia akan didiskualifikasi.
8. Kuota peserta maksimal 30 orang.
9. Kategori Pemenang
Juara 1, 2, dan 3 diambil dari 3 peserta terbaik (nilai tertinggi dari juri) serta 1 juara
favorit (peserta dengan perolehan like terbanyak di Instagram @smarifda)

10. Hadiah
• Juara 1

: E-Sertifikat, trofi, uang pembinaan. dan beasiswa bebas SPP 3 bulan.

• Juara 2

: E-Sertifikat, trofi, uang pembinaan, dan beasiswa bebas SPP 2 bulan.

• Juara 3

: E-Sertifikat, trofi, uang pembinaan, dan beasiswa bebas SPP 1 bulan.

• Juara Favorit : E-Sertifikat, trofi, dan voucher pulsa
C. KETENTUAN KHUSUS
1. Lomba baca puisi adalah lomba jenis individu.
2. Setiap sekolah boleh mendaftarkan maksimal 2 perwakilan terbaiknya.
3. Peserta lomba menggunakan baju batik bebas, rapi, dan sopan.
D. MEKANISME PENDAFTARAN
1. Peserta telah menyiapkan syarat dan ketentuan sesuai jenis lomba.
2. Unggah video ke kanal youtube sekolah masing-masing/pribadi dengan menyertakan
tagar/hashtag #SMAMAARIFNUPANDAAN #SMARIFDABERKARYA
#PPDBSMAMAARIFNUPANDAAN #LOMBAVOKALSOLOSMARIFDA.
3. Peserta mengisi formulir online yang telah disediakan panitia. Langkah-langkahnya
sebagai berikut.
1) Peserta mengakses link http://gg.gg/formulirbbssmarifda
2) Pilih jenis lomba yang diikuti.
3) Isi identitas atau data diri dengan sebenar-benarnya. Kesalahan setelah submit
tidak bisa diubah.
4) Unggah foto 3x4 (background bebas, memakai seragam sekolah).
5) Copy link video dari youtube.
6) Unggah foto kartu pelajar.
7) Klik kirim/submit.

4. Waktu pendaftaran (pengisian formulir dan unggah video): 15 Maret 2021 – 11 April
2021
5. Apabila ada kendala dalam pengisian formulir, silakan menghubungi panitia.
6. Peserta harus mengunggah video tepat waktu. Jika melebihi waktu yang ditentukan,
peserta dianggap gugur (didiskualifikasi).
E. KETENTUAN VIDEO
1. Peserta memilih puisi yang ditentukan panitia (TERLAMPIR)
2. Peserta membuat video membaca puisi.
3. Peserta harus memperkenalkan diri: Nama, Umur, Asal Sekolah, Judul, serta nama
pengarang puisi yang dibaca.
4. Peserta membaca 1 puisi dari pilihan puisi yang disediakan (terlampir).
5. Video berukuran 16:9 atau landscape.
6. Pengambilan video seluruh badan menggunakan single camera statis (dalam satu posisi,
yaitu dari depan saja).
7. Latar belakang/background video bebas.
8. Tidak menggunakan mic atau pengeras suara lainnya.
9. Hasil rekaman audio-visual harus terlihat dan terdengar jelas.
10. Resolusi video minimal 720p.

F. KRITERIA PENILAIAN
1. Artikulasi

: maksimal 20 poin

2. Intonasi

: maksimal 20 poin

3. Volume

: maksimal 20 poin

4. Mimik (ekspresi wajah)

: maksimal 20 poin

5. Gesture (gerak-gerik)

: maksimal 20 poin

G. NARAHUBUNG
Bu Putri (085259197989)
Bu Bunga (081259154747)

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
LOMBA STORY TELLING
Tingkat SMP/sederajat Se-Pasuruan Raya dan Sekitarnya
A. PELAKSANAAN
Hari Pendaftaran

: Senin, 15 Maret 2021 – 11 April 2021

Pengumuman

: Sabtu, 17 April 2021

Waktu

: Menyesuaikan

B. KETENTUAN UMUM
1. Peserta adalah pelajar aktif dari sekolah SMP/Sederajat yang ada di Pasuruan Raya
dan sekitarnya.
2. Peserta harus melengkapi syarat-syarat pendaftaran yang ditentukan panitia sesuai
kategori lomba masing-masing.
3. Mengirimkan hasil karya berupa video secara online. Video adalah hasil karya peserta
sendiri dan tidak pernah dilombakan sebelumnya.
4. Panitia akan mengunggah video karya peserta ke Instagram SMA Maarif NU
Pandaan @smarifda dengan menyertakan tagar/hashtag
#SMAMAARIFNUPANDAAN #SMARIFDABERKARYA
#PPDBSMAMAARIFNUPANDAAN #LOMBASTORYTELLINGSMARIFDA
5. Peserta diperkenankan merangkap sebagai peserta lomba pada kategori yang lain.
6. Peserta tidak diperkenankan menampilkan karya yang mengandung unsur pornografi,
ujaran kebencian, dan SARA.
7. Peserta yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan panitia akan
didiskualifikasi.
8. Kuota peserta maksimal 30 orang.
9. Kategori Pemenang

Juara 1, 2, dan 3 diambil dari 3 peserta terbaik (nilai tertinggi dari juri) serta 1 juara
favorit (peserta dengan perolehan like terbanyak di Instagram @smarifda)
10. Hadiah
• Juara 1

: E-Sertifikat, trofi, uang pembinaan. dan beasiswa bebas SPP 3 bulan.

• Juara 2

: E-Sertifikat, trofi, uang pembinaan, dan beasiswa bebas SPP 2 bulan.

• Juara 3

: E-Sertifikat, trofi, uang pembinaan, dan beasiswa bebas SPP 1 bulan.

• Juara Favorit : E-Sertifikat, trofi, dan voucher pulsa
C. KETENTUAN KHUSUS
1. Lomba Story Telling adalah lomba jenis individu.
2. Setiap sekolah boleh mendaftarkan maksimal 2 perwakilan terbaiknya.
3. Peserta lomba menggunakan kostum dan properti sesuai cerita yang disampaikan
(dengan memperhatikan kesopanan).
D. MEKANISME PENDAFTARAN
1. Peserta telah menyiapkan syarat dan ketentuan sesuai jenis lomba.
2. Unggah video ke kanal youtube sekolah masing-masing/pribadi dengan menyertakan
tagar/hashtag #SMAMAARIFNUPANDAAN #SMARIFDABERKARYA
#PPDBSMAMAARIFNUPANDAAN #LOMBAVOKALSOLOSMARIFDA.
3. Peserta mengisi formulir online yang telah disediakan panitia. Langkah-langkahnya
sebagai berikut.
1) Peserta mengakses link http://gg.gg/formulirbbssmarifda
2) Pilih jenis lomba yang diikuti.
3) Isi identitas atau data diri dengan sebenar-benarnya. Kesalahan setelah submit
tidak bisa diubah.
4) Unggah foto 3x4 (background bebas, memakai seragam sekolah).
5) Copy link video dari youtube.

6) Unggah foto kartu pelajar.
7) Klik kirim/submit.
4. Waktu pendaftaran (pengisian formulir dan unggah video): 15 Maret 2021 – 11 April
2021
5. Apabila ada kendala dalam pengisian formulir, silakan menghubungi panitia.
6. Peserta harus mengunggah video tepat waktu. Jika melebihi waktu yang ditentukan,
peserta dianggap gugur (didiskualifikasi).
E. KETENTUAN VIDEO
1. Peserta membuat video Story Telling.
2. Peserta harus memperkenalkan diri: Nama, Umur, Asal Sekolah, Judul Story Telling.
3. Peserta mencari sendiri dan menampilkan cerita yang berbentuk Fabel/Legenda.
4. Video berukuran 16:9 atau landscape.
5. Pengambilan video seluruh badan menggunakan single camera statis (dalam satu
posisi, yaitu dari depan saja).
6. Latar belakang/background video bebas.
7. Tidak menggunakan mic atau pengeras suara lainnya.
8. Hasil rekaman audio dan visual harus terlihat dan terdengar jelas.
9. Resolusi video minimal 720p.
10. Durasi Story Telling minimal 5 menit maksimal 7 menit.
11. Tidak diperkenankan menggunakan iringan musik.
F. KRITERIA PENILAIAN
1. Isi Cerita (25%)
2. Kelancaran dan Pengucapan (25%)
3. Ekspresi (25%)
4. Kreativitas dan Properti(25%)
G. NARAHUBUNG
Bu Elly (082231388605)
Bu Bunga (081259154747)

LAMPIRAN
LOMBA BACA PUISI

PILIHAN KE-1
SELAMAT PAGI INDONESIA
Karya: 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 bawah anak-anak sekolah,
di mata 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, menaklukkan kejemuan,
merubahkan kesangsian,
dan menyusun batu-demi batu ketabahan, benteng
kemerdekaanmu pada setiap matahari 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.
selamat pagi, Indonesia, seekor burung kecil
memberi salam kepada si anak kecil;
terasa benar: aku tak lain milikmu

PILIHAN KE-2
TANAH AIRMATA
oleh : Sutardji Calzoum Bachri

Tanah airmata tanah tumpah darahku
Mata air air mata kami
Airmata tanah air kami
Disinilah kami berdiri
Menyanyikan airmata kami
Di balik gembur subur tanahmu
Kami simpan perih kami
Di balik etalase gedung-gedungmu
Kami coba sembunyikan derita kami
Kami coba simpan nestapa kami
Kami coba kuburkan duka lara
Tapi perih tak bisa sembunyi
Ia merebak kemana-mana
Bumi memang tak sebatas pandang
Dan udara luas menunggu
Namun kalian takkan bisa menyingkir
Ke manapun melangkah
Kalian pijak airmata kami
Kemana pun terbang
Kalian kan hinggap di airmata kami
Kemanapun berlayar
Kalian arungi airmata kami
Kalian sudah terkepung
Takkan bisa mengelak
Takkan bisa kemana pergi
Menyerahlah pada kedalaman air mata kami

PILIHAN KE-3

KOSONG
oleh Emha Ainun Najib
Kenapakah kadang-kadang
Demikian kosong hidup ini, Tuhanku
Segala keramaian di sekelilingku
Lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan
Yang menggoreskan seribu warna peradaban
Segala apa pun yang dikurung langit-Mu
Segala apa pun yang di bilikku
Telapak tanganku yang tiba-tiba kuamati
Bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin ini
Kurasakan amat kosong dan sunyi
Tetapi di dalam dadaku
Tetapi di dalam jiwaku
Ada bergaung suara-suara
Ada tekanan-tekanan yang asing rasanya
Seperti jeritan
Seperti teriakan dalam diam
Seperti diam dalam teriakan
Seperti dendam
Seperti kerinduan
Atau pusaran permainan
Yang tak bisa aku hindarkan
Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga
Yang mendorong-Mu untuk menciptakan manusia
Dan semesta yang fana?

