
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KETENTUAN LOMBA TINGKAT SD/MI SE-KABUPATEN PONOROGO 
DALAM RANGKA HUT KE – 43 SMP NEGERI 1 JETIS  

TAHUN 2021 
   
A. KETENTUAN UMUM 

1. Peserta lomba adalah peserta didik SD/MI Negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten 
Ponorogo kelas 4, 5, atau 6. 

2. Peserta lomba merupakan peserta perorangan dan setiap sekolah diperkenankan 
mengirimkan delegasi lebih dari 1 peserta. 

3. Setiap peserta hanya boleh mengikuti 1 jenis olimpiade tetapi dapat mengikuti lomba yang 
lain. 

4. Pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. 
5. Setiap peserta lomba wajib mengisi FORM PENDAFTARAN LOMBA pada link 

http://bit.ly/daftarsintesis.  
6. Jadwal Kegiatan: 

a. Pendaftaran lomba dilaksanakan tanggal 24 s.d. 30 Januari 2021. 

b. Babak penyisihan Olimpiade Matematika, IPA, dan IPS dilaksanakan tanggal 31 Januari 
2021 pukul 09.00 s.d 10.00 WIB melalui Google Form. 

c. Pengumuman Babak Penyisishan dilaksanakan tanggal 31 Januari 2021 pukul 15.00 WIB 
melalui www.smpn1jtspo.sch.id. 

d. Technical Meeting Pelaksanaan Babak Final dilaksanakan tanggal 1 Februari 2021 pukul 
09.00 WIB melalui Zoom. 

e. Babak Final Olimpiade dilaksanakan melalui Zoom tanggal 2 Februari 2021. 

f. Penilaian karya (video) dilaksanakan tanggal 30 Januari s.d. 31 Januari 2021. 

g. Pengumuman kejuaraan dilaksanakan tanggal 3 Februari 2021 www.smpn1jtspo.sch.id. 

h. Penyerahan hadiah dilaksanakan tanggal 4 Februari 2021. 
7. Setiap peserta akan memperoleh sertifikat peserta lomba. 
8. Tata cara pengiriman video untuk lomba Tartil Al-Qur’an, Tari Kreasi, Baca Puisi, Pidato, Solo 

Vocal, Nembang Macapat: 
a. Setiap peserta wajib mengirimkan maksimal 1 (satu) video sesuai ketentuan dan jadwal 

yang telah ditentukan (tanggal 26 s.d. 30 Januari 2021 pukul 23.59 WIB). 
b. Video merupakan karya orisinal peserta dan tidak sedang di lombakan dalam perlombaan 

lain. 
c. Pada saat pengambilan video, peserta wajib memakai ID CARD (di dada sebelah kiri) yang 

telah disediakan panitia dan bisa diunduh pada www.smpn1jtspo.sch.id. 
d. Format dan batasan video menyesuaikan ketentuan masing-masing jenis-jenis lomba. 
e. Video dikirimkan ke alamat berikut: 

1) Lomba Tartil Al-Qur’an  : http://bit.ly/sintesistartil  
2) Lomba Tari Kreasi : http://bit.ly/sintesistari  
3) Lomba Baca Puisi : http://bit.ly/sintesispuisi  
4) Lomba Pidato : http://bit.ly/sintesispidato  
5) Solo Vocal : http://bit.ly/sintesisvokal  
6) Lomba Nembang Macapat : http://bit.ly/sintesismacapat  

f. Video yang dikirim peserta akan menjadi hak panitia (SMP Negeri 1 Jetis). 
9. Keputusan Dewan Juri dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diganggu gugat. 
10. Ketentuan lomba ini dapat diunduh pada www.smpn1jtspo.sch.id. 
11. Jika ada perubahan akan diinformasikan lebih lanjut. 

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 1 JETIS  
Jl. Jend. Sudirman No. 28A Telp/Fax (0352) 311830/313589 JetisPonorogo 

e-mail :smp1jts@yahoo.com, Website : www.smpn1jtspo.sch.id 

 J E T I S                 



B. OLIMPIADE MATEMATIKA 
1. Ketentuan Olimpiade Matematika 

a. Setiap peserta olimpiade hanya diperbolehkan mengikuti satu jenis lomba, Olimpiade 
Matematika saja, Olimpiade IPA saja, atau Olimpiade IPS saja. 

b. Peserta Olimpiade Matematika terdiri dari 3 kategori rayon, yaitu: 
1) Rayon A adalah peserta didik SD/MI Negeri maupun Swasta di wilayah Kecamatan 

Kota Ponorogo + SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo.   
2) Rayon B adalah peserta didik SD/MI Negeri maupun Swasta di wilayah Kecamatan 

Jetis.   
3) Rayon C adalah peserta didik SD/MI Negeri maupun Swasta di wilayah Kabupaten 

Ponorogo selain sekolah/madrasah yang masuk dalam kategori Rayon A dan B.   
    

2. Petunjuk Teknis   
a. Babak Penyisihan 

 Bentuk tes : tes online menggunakan aplikasi google form.  
 Banyak soal : 30 soal pilihan ganda.  
 Waktu pengerjaan soal : maksimal 60 menit.  
 Penilaian : jika jawaban benar mendapat skor 4, jawaban salah mendapat skor -1 dan 

jawaban kosong atau tidak dijawab mendapat skor 0. 
 Peserta yang dapat masuk ke Babak Final adalah peringkat 1 sampai 10 pada masing-

masing rayon.  
Apabila peringkat terbawah lebih dari 1 siswa dengan nilai yang sama, maka urutan 
ditentukan berdasarkan banyak soal yang dijawab dengan benar, dan apabila masih 
ada nilai yang sama selanjutkan ditentukan berdasarkan kelas dan usia peserta.    

   
b. Babak Final 

 Babak final dilaksanakan utuk masing-masing Rayon. 
 Bentuk tes : tes online menggunakan aplikasi google form dan zoom. 
 Banyak soal : 10 soal uraian. 
 Waktu pengerjaan soal : maksimal 45 menit.  
 Penilaian : nilai maksimal untuk masing-masing soal adalah 10.   

 
3. Kejuaraan Lomba 

a. Juara diambil peringkat I, II, III, IV, V, dan VI untuk tiap rayon. 
b. Juara I, II, dan III memperoleh trophy, sertifikat, dan uang pembinaan. 
c. Juara IV, V, dan VI memperoleh sertifikat. 
d. Jika jumlah peserta dalam satu rayon tidak mencapai 10 peserta, maka rayon tersebut 

ditiadakan. 
 

Contact Person:  
Suharyanto, MPd  : 081234302545 

 
 

C. OLIMPIADE IPA 
1. Ketentuan Olimpiade IPA 

a. Setiap peserta olimpiade hanya diperbolehkan mengikuti satu jenis lomba, Olimpiade 
Matematika saja, Olimpiade IPA saja, atau Olimpiade IPS saja. 

b. Peserta Olimpiade IPA terdiri dari 3 kategori rayon, yaitu: 
1) Rayon A adalah peserta didik SD/MI Negeri maupun Swasta di wilayah Kecamatan 

Kota Ponorogo + SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo.   
2) Rayon B adalah peserta didik SD/MI Negeri maupun Swasta di wilayah Kecamatan 

Jetis.   
3) Rayon C adalah peserta didik SD/MI Negeri maupun Swasta di wilayah Kabupaten 

Ponorogo selain sekolah/madrasah yang masuk dalam kategori Rayon A dan B. 
   

    



2. Petunjuk Teknis   
a. Babak Penyisihan 

 Bentuk tes : tes online menggunakan aplikasi google form.  
 Banyak soal : 40 soal pilihan ganda.  
 Waktu pengerjaan soal : maksimal 60 menit.  
 Penilaian : jika jawaban benar mendapat skor 4, jawaban salah mendapat skor -1 dan 

jawaban kosong atau tidak dijawab mendapat skor 0. 
 Peserta yang dapat masuk ke Babak Final adalah peringkat 1 sampai 10 pada masing-

masing rayon.  
Apabila peringkat terbawah lebih dari 1 siswa dengan nilai yang sama, maka urutan 
ditentukan berdasarkan banyak soal yang dijawab dengan benar, dan apabila masih 
ada nilai yang sama selanjutkan ditentukan berdasarkan kelas dan usia peserta.    

b. Babak Final 
 Babak final dilaksanakan utuk masing-masing Rayon. 
 Bentuk tes : tes online menggunakan aplikasi google form dan zoom. 
 Banyak soal : 10 soal uraian. 
 Waktu pengerjaan soal : maksimal 45 menit.  
 Penilaian : nilai maksimal untuk masing-masing soal adalah 10.   

 
3. Kejuaraan Lomba 

a. Juara diambil peringkat I, II, III, IV, V, dan VI untuk tiap rayon. 
b. Juara I, II, dan III memperoleh trophy, sertifikat, dan uang pembinaan. 
c. Juara IV, V, dan VI memperoleh sertifikat. 
d. Jika jumlah peserta dalam satu rayon tidak mencapai 10 peserta, maka rayon tersebut 

ditiadakan. 
 

Contact Person:  
Arif Sudarminto, MPd  : 085645873999 

 
D. OLIMPIADE IPS 

1. Ketentuan Olimpiade IPS 
a. Setiap peserta olimpiade hanya diperbolehkan mengikuti satu jenis lomba, Olimpiade 

Matematika saja, Olimpiade IPA saja, atau Olimpiade IPS saja. 
b. Peserta Olimpiade Matematika terdiri dari 3 kategori rayon, yaitu: 

1) Rayon A adalah peserta didik SD/MI Negeri maupun Swasta di wilayah Kecamatan 
Kota Ponorogo + SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo.   

2) Rayon B adalah peserta didik SD/MI Negeri maupun Swasta di wilayah Kecamatan 
Jetis.   

3) Rayon C adalah peserta didik SD/MI Negeri maupun Swasta di wilayah Kabupaten 
Ponorogo selain sekolah/madrasah yang masuk dalam kategori Rayon A dan B.   

    
2. Petunjuk Teknis   

a. Babak Penyisihan 
 Bentuk tes : tes online menggunakan aplikasi google form.  
 Banyak soal : 40 soal pilihan ganda.  
 Waktu pengerjaan soal : maksimal 60 menit.  
 Penilaian : jika jawaban benar mendapat skor 4, jawaban salah mendapat skor -1 dan 

jawaban kosong atau tidak dijawab mendapat skor 0. 

 Peserta yang dapat masuk ke Babak Final adalah peringkat 1 sampai 10 pada masing-
masing rayon.  
Apabila peringkat terbawah lebih dari 1 siswa dengan nilai yang sama, maka urutan 
ditentukan berdasarkan banyak soal yang dijawab dengan benar, dan apabila masih 
ada nilai yang sama selanjutkan ditentukan berdasarkan kelas dan usia peserta.    
 
 



b. Babak Final 
 Babak final dilaksanakan utuk masing-masing Rayon. 
 Bentuk tes : tes online menggunakan aplikasi google form dan zoom. 
 Banyak soal : 10 soal uraian. 
 Waktu pengerjaan soal : maksimal 45 menit.  
 Penilaian : nilai maksimal untuk masing-masing soal adalah 10.   

 
 

 
3. Kejuaraan Lomba 

a. Juara diambil peringkat I, II, III, IV, V, dan VI untuk tiap rayon. 
b. Juara I, II, dan III memperoleh trophy, sertifikat, dan uang pembinaan. 
c. Juara IV, V, dan VI memperoleh sertifikat. 
d. Jika jumlah peserta dalam satu rayon tidak mencapai 10 peserta, maka rayon tersebut 

ditiadakan. 
 

Contact Person:  
Siti Sa’adah, SE  : 081234237989 

 
E. LOMBA TARTIL AL-QUR’AN 

1. Ketentuan Lomba  
a. Setiap sekolah hanya bisa mengirimkan maksimal 2 (dua) peserta putra dan 2 (dua) 

peserta putri. 
b. Kejuaraan akan diambil dua katagori yaitu : kategori putra dan kategori putri.  
c. Durasi maksimal 5 menit. 
d. Maqro’ bebas. 
e. Pakaian bebas rapi (pakaian muslim / muslimah). 
f. Video disimpan dengan nama file: NAMA PESERTA_MAQRO’_SEKOLAH ASAL 

 
2. Kriteria Penilaian  

a. Tajwid 
c. Fashohah 
d. Lagu 
e. Suara  

 
3. Kejuaraan Lomba 

a. Juara diambil peringkat I, II, III, IV, V, dan VI dari setiap kategori (Putra dan Putri). 
b. Juara I, II, dan III memperoleh trophy, sertifikat, dan uang pembinaan. 
c. Juara IV, V, dan VI memperoleh sertifikat. 
d. Jika jumlah peserta dalam satu kategori tidak mencapai 10 peserta, maka lomba dijadikan 

satu kategori. 
 
Contact Person:  
Yanki Zeny Ardian, S.Pd.I  : 085804457159 

 
 
 

 
F. LOMBA TARI KREASI 

1. Kriteria Lomba 
a. Tari Kreasi. 
b. Penari tunggal atau kelompok maksimal 4 peserta. 
c. Memakai rias/make up dan kostum. 
d. Durasi waktu tari 5-7 menit. 
e. Video disimpan dengan nama file: NAMA PESERTA_ SEKOLAH ASAL 

 



2. Kriteria Penilaian 
 Wiraga (Penguasaan dan kemampuan gerak tari) 
 Wirama (Ketepatan dan kesesuaian yang menyatu dengan musik iringan) 
 Wirasa (Ekspresi penjiwaan sesuai dengan tema tari yang ditampilkan) 
 Harmonisasi (Menyatunya tata rias busana dan penguasaan bermain diatas panggung 

atau arena pertunjukan) 
 

3. Kejuaraan Lomba 
a. Juara diambil peringkat I, II, III, IV, V, dan VI. 
b. Juara I, II, dan III memperoleh trophy, sertifikat, dan uang pembinaan. 
c. Juara IV, V, dan VI memperoleh sertifikat. 
d. Apabila jumlah peserta tidak mencapai 10 peserta, maka kejuaraan diambil juara I, II, dan 

III. 
 
Contact Person:  
Artharini Edisi Pratama, S.Pd : 085608702555 

 
G. LOMBA BACA PUISI 

1. Teknis Pelaksanaan  

a. Setiap peserta membacakan satu puisi yang disediakan panitia  

b. Dalam pembacaan puisi, peserta tidak diperbolehkan menggunakan: 
1. pengeras suara 
2. menggunakan alat pengiring baik dimainkan sendiri maupun orang lain  

c. Dalam membacakan puisi, peserta wajib menyebutkan nama penyair dan judul puisi  
d. Video disimpan dengan nama file: NAMA PESERTA_JUDUL PUISI_SEKOLAH ASAL 

e. Ukuran maksimal 500 GB (Durasi MP4 maks 5 menit) 

f. Kelebihan waktu akan mengurangi nilai. 

g. Pakaian bebas rapi. 
 

2. Kriteria Penilaian:  
a. Penghayatan / ekspresi / penjiawaan :  25% 
b. Ekspresi / mimik / gesture / pantomimic : 25% 
c. Vokal / Artikulasi / pelafalan : 25% 
d. Intonasi / penekanan : 25% 

 

3. Ketentuan Puisi  
Puisi Pilihan Lomba Baca Puisi:  
1. Keindahan Alam Ini Karya Rini Sita 
2. Kasih Ibu Karya Sitti Atika 
3. Taman Bungaku Karya Ni Komang Juniari 
4. Cinta Allah Karya Jasmine 
5. Guruku Karya Nurwawan 

 
4. Kejuaraan Lomba 

a. Juara diambil peringkat I, II, III, IV, V, dan VI. 

b. Juara I, II, dan III memperoleh trophy, sertifikat, dan uang pembinaan. 

c. Juara IV, V, dan VI memperoleh sertifikat. 

d. Apabila jumlah peserta tidak mencapai 10 peserta, maka kejuaraan diambil juara I, II, dan 
III. 
 

Contact Person:  
Puji Setyowati, M.Pd  : 085234471357 (WhatsApp) 

 
 

 



H. LOMBA PIDATO 
1. Teknis Pelaksanaan  

a. Setiap peserta berpidato dengan memilih salah satu teks yang disediakan panitia  
b. Dalam berpidato, peserta tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara.  
c. Berpakain bebas dan rapi. 
d. Durasi video maksimal 5 menit disimpan dengan nama file  

NAMA PESERTA_JUDUL_SEKOLAH ASAL 
Contoh: INDAH PUTRI _DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF HP_SDN 1 JOSARI  
 

2. Kriteria Penilaian:  
a. Intonasi :  25% 
b. Ekspresi / mimik / gesture / pantomimic : 25% 
c. Vokal / Artikulasi / pelafalan : 25% 
d. Kelancaran : 25% 

 
3. Ketentuan Pidato 

Pilihan pidato terlampir  
 

4. Kejuaraan Lomba 

a. Juara diambil peringkat I, II, III, IV, V, dan VI. 

b. Juara I, II, dan III memperoleh trophy, sertifikat, dan uang pembinaan. 

c. Juara IV, V, dan VI memperoleh sertifikat. 

d. Apabila jumlah peserta tidak mencapai 10 peserta, maka kejuaraan diambil juara I, II, dan 
III. 
 

Contact Person:  
Puji Setyowati, M.Pd  : 085234471357 (WhatsApp) 

 
I. LOMBA SOLO VOCAL 

1. Ketentuan Lomba 
a. Peserta menyanyikan 1 lagu pop bebas berbahasa Indonesia (non keroncong / dangdut /  

campursari / langgam) 
b. Video diambil secara langsung dengan alat rekam hp / kamera / tanpa edit dengan 

penyanyi nampak depan dengan minimal setengah badan durasi max. 5 menit.  
c. Suara music pengiring tidak melebihi suara vokal, dan vokal tidak diperbolehkan 

menggunakan mic  
d. Pakaian bebas rapi. 
e. Video disimpan dengan nama file: 

NAMA PESERTA_JUDUL LAGU_SEKOLAH ASAL 
 

2. Kriteria Penilaian 
a. Teknik vokal :  80% 
b. Pembawaan (ekspresi, gaya, dan kepantasan penampilan) : 20% 

 
3. Kejuaraan Lomba 

a. Juara diambil peringkat I, II, III, IV, V, dan VI. 
b. Juara I, II, dan III memperoleh trophy, sertifikat, dan uang pembinaan. 
c. Juara IV, V, dan VI memperoleh sertifikat. 
d. Apabila jumlah peserta tidak mencapai 10 peserta, maka kejuaraan diambil juara I, II, dan 

III. 
 

Contact Person:  
Yuridis Madyarsa DA, M.Pd : 085735950002 

 
 



J. LOMBA NEMBANG MACAPAT 
1. Ketentuan Lomba 

a. Setiap peserta diharuskan membawakan 1 tembang wajib serta 1 tembang pilihan 
kemudian direkam berupa video dengan format video mp4 maksimal 360ppi (wajib dan 
pilihan dipisah). 

b. Batasan maksimal unggahan video adalah 10 GB. 
c. Tembang wajib Dhandhanggula Laras Slendro Pathet Sanga. 
d. Tembang pilihan (pilih salah satu): 

1) Mijil Laras Pelog Pathet Barang 
2) Pangkur Laras Pelog Pathet Nem 

e. Mohon untuk mempertimbangkan kejelasan audio. Video rekaman tidak diperkenankan 
melalui proses editing studio dan tanpa menggunakan pengeras suara. Pelantunan 
tembang hanya boleh diberi tintingan maksimal satu sampai lima nada pada awal baris 
pertama tembang. 

f. Perekaman video dengan posisi landscape. 
g. Video disimpan dengan nama file: 

Untuk video tembang wajib :  
NAMA PESERTA_WAJIB_JUDUL TEMBANG_SEKOLAH ASAL 
Untuk video tembang pilihan :  
NAMA PESERTA_PILIHAN_JUDUL TEMBANG_SEKOLAH ASAL 

h. Peserta wajib duduk bersila untuk putra dan timpuh untuk putri. 
i. Busana menggunakan pakaian tradisional Jawa. 

  
2. Kriteria Penilaian 

a. Warna Suara / karakteristik suara 
b. Teknik Vokal 
c. Penampilan 
 

3. Kejuaraan Lomba 
a. Juara diambil peringkat I, II, III, IV, V, dan VI untuk setiap kategori (Putra dan Putra) yang 

masing-masing memperoleh : 
 Juara I, II, dan III memperoleh trophy, sertifikat, dan uang pembinaan. 
 Juara IV, V, dan VI memperoleh sertifikat. 

b. Jika jumlah peserta dalam satu kategori tidak mencapai 10 peserta, maka lomba dijadikan 
satu kategori. 

 
Contact Person:  
Sri Endah Wahyuningsih, S.Pd : 08125919787 
Rizky Rihadini, S.Pd : 081335419097 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K. TRY OUT ONLINE 
1. Peserta Try Out Online adalah siswa kelas 6 SD/MI Negeri/Swasta di wilayah Kabupaten 

Ponorogo. 
2. Mata pelajaran yang di-try out-kan ada 3 mapel, yaitu Matematika, IPA, dan Bahasa 

Indonesia. 
3. Bentuk Soal Pilihan Ganda melalui Google From. 
4. Jumlah soal 50 soal. 
5. Waktu pelaksanaan 90 menit. 
6. Pelaksanaan try out online tanggal 6 Februari 2021 mulai pukul 09.00 WIB. 
7. Dipilih nilai terbaik I, II, dan III dengan memperoleh piagam dan uang pembinaan. 

 
Contact Person:  
Imam Suhadak, S.Pd : 085234938301 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Puisi Pilihan Lomba Baca Puisi 

 

Keindahan Alam Ini  

Oleh Rini Sita 

 

Betapa indahnya alam ini’ 

Laut berombak-ombak 

Awan berarak-arak 

Uadara segar bertiup-tiup 

Aku berdiri di bawah langit 

Untuk melihat keindahan alam ini 

Keindahan dunia 

Aku mempertaruhkan nyawa 

Bertahan di atas gunung 

Demi melihat keindahan alam 

Keindahan ciptaan Tuhan 

 

Kasih Ibu  

Oleh Sitti Atika 

 

Penh kasih engkau nina bobokan aku 

Penuh cinta engkau suapi aku 

Tangisku, rintihanku dan rengekanku 

Tetap membuatmu tersenyum tulus 

Kasihmu seluas samudera 

Cintamu sedalam lautan 

Sayangmu setinggi gunung 

Dengan apa aku harus membalasmu 

Ibu 

Di dunia ini tiada banding kasihmu 

Dalam deritamu 

Engkau tetap tabah mengasuh dan mendidikku 

Ibu 

Engkau adalah matahariku 

Engkau adalah rmbulanku 

Doaku bersamamu selalu 

Semoga rahmat Allah atasmu 

  

 

 



Taman Bungaku 

Ni Komang Juniari 

Taman bungaku,.. 

Bila kupandang 

Hatipun senang 

Tamanku cantik 

Sangatlah menarik 

Taman bungaku 

Berserilah selalu 

Jangan pernah kau layu 

Karena aku kan bersedih sedu 

Oh angin dari segala rindu 

Mampirlah ke tamanku 

Sebarkanlah harum bungaku 

Ke, segala penjuru 

 

CINTA ALLAH 

(Kutipan Jasmine) 

 

Sinar kemilau menyentuhku 

Ketika aku duduk terpaku 

Mengagungkan nama Tuhanku 

     Seraya itu 

     Bisikan merdu bernada rayu 

     Mengajakku 

Oh.... sungguh hina menurutku 

Sungguh licik 

Tak semudah itu 

Menggoda, merayu 

Aku tetap terpaku 

Mengagungkan kebesaran Tuhanku 

 

 

 

 



Guruku 

Setiap hari kau bagi ilmumu 

Dengan keihlasan dan kesabaran 

Setiap hari kau bimbing aku 

Dengan nasehatmu yang penuh makna 

Guru ku 

Tak pernah lelah kau ajar aku 

Selalu semangat setiap tugas mu 

Guruku terimakasih 

Atas semua pengorbananmu untukku 

Maafkan salahku jika kau pernah terluka dengan kataku 

Guruku… kau tak kan pernah terlupakan dalam hidupku. 

(Oleh: Nurwawan) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Teks Pidato 

 

 

PANDEMI C 19 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

 

Yang terhormat, Ibu Dra. Asih Setyowati, M.Pd selaku kepala SMPN 1 Jetis 

Yang terhormat Bapak/Ibu dewan juri, serta teman-teman peserta lomba yang selalu bersemangat 

untuk mengikuti kompetisi pidato. 

 

Syukur senantiasa kita panjatkan pada Sang Pencipta. Terima kasih atas kesempatan yang 

diberikan pada saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata 

mengenai “KERUMUNAN DI MASA PANDEMI”  

Seperti yang kita tahu, Covid-19 masih menjangkiti dunia. Angka kematian terus bertambah. 

Kami sebagai generasi muda sebagai pelopor kemajuan bangsa tidak akan pernah bosan mengajak 

saudara sekalian untuk selalu waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan terpancing dengan 

kelompok-kelompok yang berkerumun dan mengutarakan ujaran kebencian. Biarlah mereka 

mendapat balasannya. Balasan tersebut bisa datang saat masih di dunia atau di akhirat nanti. 

Sebagai hamba yang taat mari kita hargai kerja keras tenaga medis, satuan tugas, dan orang-orang 

yang selama ini berjuang melawan Covid-19. Mari doakan mereka agar senantiasa diberi kesehatan 

dan kekuatan oleh Allah SWT. Kita sebagai warga negara, bila masih bisa di rumah, sebaiknya di 

rumah saja. Kelompok-kelompok yang melanggar biarkan saja. Jangan sampai kita terpicu dan malah 

menimbulkan gesekan antarwarga. Mari saling jaga kerukunan. Jangan menanamkan kebencian 

dalam diri kita. Baiklah kita bijak dalam berprilaku dan berkata-kata. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 83 

menyebutkan “Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia”.  

Sekian yang ingin saya sampaikan. Biarlah ini menjadi perhatian saudara sekalian. Tetap jaga 

kesehatan dan jangan lupa pakai masker.  

 

 Wassalamualaikum Wr. Wb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dampak Positif dan Negatif HP 

 
Assalamualaikum Wr. Wb.  

 

Yang terhormat, Ibu Dra. Asih Setyowati, M.Pd selaku kepala SMPN 1 Jetis 

Yang terhormat Bapak/Ibu dewan juri, serta teman-teman peserta lomba yang selalu bersemangat 

untuk mengikuti kompetisi pidato. 

 

Syukur senantiasa kita panjatkan pada Sang Pencipta. Terima kasih atas kesempatan yang 

diberikan pada saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata 

mengenai “DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF HP DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI”. 

            Hp adalah telepon genggam yang digunakan untuk berkomunikasi jaarak jauh. Banyak hal 

yang bisa kita lakukan dengan hp. Seperti yang kita ketahui, hp sekarang menjadi kebutuhan primer 

dimasyarakat, khususnya remaja. Dalam penggunaan hp para pelajar dari SD sampai dengan 

Perguruan Tinggi sering menggunakan hp tidak tepat pada waktunya. Misalnya saat belajar mereka 

selfie, BBM-an, FB-an, dan masih banyak lagi kebiasaan buruk yang sering mereka lakukan , 

sehingga apa yang guru sampaikan pada saat jam pelajaran sama sekali tidak masuk ke otak 

mereka. 

            Hp membawa dampak positif maupun negative. Adapun dampak  positif hp yaitu dapat 

mempermudah komunikasi dan menambah pengetahuan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu efek 

radiasi, memicu tindak kriminal, penyalahgunaan hp dalam urusan pribadi (selingkuh). Penggunaan 

hp dalam jangka panjang juga akan berdampak pada kesehatan kita contohnya terkena resiko kanker, 

pemanasan otak dan kulit, sakit kepala. 

            Solusi untuk mengatasinya yaitu dapat membagi waktu antara menggunakan hp dan belajar, 

mematikan hp saat belajar, jangan memegang hp terlalu dekat dengan mata, Mengurangi pemakaian 

hp dan jauhkan hp dari kepala saat tidur supaya tidak terkena radiasi. 

            Jadi, kita sebagai pengguna alangkah baiknya kita bisa dengan bijak menggunakan hp demi 

kebaikan kita sendiri maupun orang lain. Pergunakanlah hp dengan sebaik-baiknya sehingga tidak 

membahayakan diri sendiri maupun orang lain. 

            Akhir kata hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. 

Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. 

             

            Wassallamualaikum w.w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Tembang Wajib 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Tembang Pilihan  

 

 
 
 
 
 


