PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
OLIMPIADE MIPA, IPS DAN LOMBA SBQ
MTsN 1 KOTA BLITAR TAHUN PELAJARAN 2018/2019
A. Latar belakang
Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan
kapan dan dimanapun. Pendidikan sangat penting artinya, tanpa pendidikan manusia akan sulit
berkembang dan bahkan terbelakang. Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk
menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing, memiliki budi pekerti yang luhur dan
bermoral yang baik. Tuntutan pendidikan sekarang dan masa depan harus diarahkan pada
peningkatan kualitas kemampuan intelektual dan professional serta sikap, kepribadian dan moral
manusia Indonesia pada umumnya. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah maupun
lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang
berkualitas serta memiliki kemapuan intelektual yang dapat bersaing dengan daerah bahkan dengan
negara lain, salah satu diantaranya adalah dengan diadakannya “Olimpiade MIPA, IPS dan Lomba SBQ“
tingkat SD/MI Se Blitar Raya dan Tulungagung.
B. Landasan
Landasan dari kegiatan Oliompiade MIPA, IPS dan Lomba SBQ adalah:
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Visi dan Misi MTsN 1 Kota Blitar
3. Penjaringan mutu lulusan
C. Tujuan Kegiatan
Secara umum tujuan dari kegiatan Olimpiade MIPA, IPS dan Lomba SBQ adalah :
1. Mencari bibit siswa/siswi SD/MI yang berkualitas.
2. Memotivasi siswa/siswi dalam menekuni dan mengembangkan prestasi dalam bidang mata
pelajaran MIPA dan IPS.
3. Terciptanya siswa/siswi yang kreatif, inovatif dan produktif dalam mengembangkan potensi
Pribadi dan peka terhadap perkembangan zaman.
4. Terbentuknya kader-kader generasi penerus yang berkompeten dalam bidang MIPA, IPS dan SBQ.
D. Sasaran.
Sasaran dari kegiatan Olimpiade MIPA, IPS dan Lomba SBQ adalah siswa/siswi SD/MI Negeri/Swasta
se Blitar Raya dan Tulungagung.
E. Waktu dan Tempat.
Kegiatan Olimpiade MIPA, IPS dan Lomba SBQ dilaksanakan pada ;
Hari / tanggal
: SENIN, 17 DESEMBER 2018
Pukul
: 07. 00 WIB sampai selesai
Tempat
: MTsN Blitar
Alamat
: Jl. Cemara X/ 83 Blitar
Telepon
: ( 0342 ) 802185

F. Fasilitas yang diterima Peserta.
1. Setiap peserta memperoleh naskah soal / dimiliki peserta
2. Tanda peserta/ ID Card
3. Snack dan minum
4. Sertifikat / Piagam per bidang studi ntuk guru pendamping.
5. Trophy Kejuaraan , uang pembinaan dan Golden Ticket bagi yang berprestasi.

G. Persyaratan Peserta Olimpiade dan Lomba
KETENTUAN UMUM.
Peserta Olimpiade MIPA, IPS dan Lomba SBQ adalah :
1. Siswa/ siswi yang secara sah terdaftar di SD/MI se Kabupaten / Kota Blitar dan Tulungagung.
2. Jumlah peserta dari masing-masing sekolah tidak dibatasi
3. Setiap peserta hadir 30 menit sebelum acara dimulai
4. Selama mengikuti kegiatan peserta harus memakai tanda peserta
5. Peserta wajib menjaga ketertiban dan dilarang mengganggu peserta lain
KETENTUAN KHUSUS.
1. Peserta yang tidak datang dianggap gugur
2. Keputusan dewan juri dan panitia tidak dapat diganggu gugat
PENDAFTARAN.
1. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi ( formulir dapat digandakan )
2. Menyerahkan 1 lembar foto ( warna atau hitam putih ) ukuran 3x4
3. Menyerahkan 1 lembar foto copy Raport lembar terakhir yang telah dilegalisir
4. Pendaftaran dimulai tanggal 3 s.d 13 Desember 2018 pada jam 08.00 – 14.00 WIB
di ruang Piket MTsN Blitar ( lokal selatan jalan )
5. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 35.000,- / peserta.
6. Semua persyaratan diserahkan pada waktu mendaftar.
METODE PELAKSANAAN Olimpiade MIPA dan IPS
a. Babak Penyisihan
1. Dilaksanakan perorangan dengan tes tulis pilihan ganda, pukul 07.15 – 08.45 WIB
2. Bidang studi MIPA jumlah soal 50.
3. Bidang studi IPS jumlah soal 60.
4. Nilai untuk jawaban benar : skor 4, kosong : 0, jawaban salah : skor -1
5. Peserta yang lolos babak penyisihan, mengikuti tes babak final
b. Babak Final
1. Peserta babak final bidang studi MIPA/IPS ditentukan berdasarakan prosentase peserta.
2. Dilaksanakan tes tulis pilihan ganda, pukul 10.15 – 11.00 WIB ( menyesuaikan dengan
selesainya bapak penyisihan ).
c. Teknical Meeting.
Hari / tanggal
: Senin, 17 Desember 2018
Waktu
: Pukul 07.00 – 07.15
Tempat
: Di ruang ujian masing-masing
Peserta
: Seluruh peserta olimpiade
d. Reward / Hadiah Kejuaraan.
Masing-masing bidang Olimpiade MIPA dan IPS akan diambil kejuraannya dengan hadiah sebagai
berikut:
1. Juara I
: Trophy kejuaraan + PMDK + Piagam + uang pembinaan
2. Juara II : Trophy kejuaraan + PMDK + Piagam + uang pembinaan
3. Juara III : Trophy kejuaraan + PMDK + Piagam + uang pembinaan
Catatan:
1. Untuk PMDK masuk MTsN 1 Kota Blitar, selain juara 1,2,3 diatas akan ditentukan pada saat
pelaksanaan, menyesuaikan dengan jumlah peserta.
2. Untuk hadiah PMDK bagi pemenang lomba SBQ ditentukan kemudian.

METODE PELAKSANAAN Lomba SBQ
1. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit sebelum pelaksanaan
lomba.
2. Pemanggilan peserta sesuai dengan nomor undian.
3. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri.
4. Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali pemanggilan berturut-turut tidak
hadir, dinyatakan gugur, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Setiap peserta lomba bebas memilih surat/ayat yang akan dibaca
6. Al-Qur’an disediakan oleh Peserta
7. Peserta lomba berpakaian muslim dan muslimah
8. Waktu dan lamanya membaca setiap peserta adalah maksimal 7 menit
9. Indikator lampu sebagai berikut :
a. Lampu kuning : Persiapan
b. Lampu Hijau : Mulai
c. Lampu Merah : Mengakhiri bacaan
10. Kriteria penilaian ,meliputi:
a. Bidang tajwid dan makhrajul huruf
b. Bidang suara atau lagu
c. Bidang fasokhah dan adab
11. Tanpa diawali dan diakhiri salam g.
e. Lain-lain.
Hal-hal yang kurang jelas, dapat ditanyakan kepada panitia
1. Agus Basyir, S.Pd : 081331229691
:
2. Dra. Hermin Agustin : 082301976530
H. Penutup.
Demikian Petunjuk tehnis dan Pelaksanaan kami buat untuk dijadikan bahan acuan dan
pertimbangan. Dan kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sukses serta bermanfaat.
Tentunya kegiatan ini tidak akan tercapai tanpa adanya bantuan serta dukungan dari semua pihak, baik
moril maupun materiil. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang
menjadi niat baik kita bersama ini, dicatat sebagai amal ibadah dan diterima disisi Alloh SWT. Amin.

Blitar, Nopember 2018
TTD

PANITIA

