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KATA PENGANTAR 
 

Dalam upaya meningkatkan mutu sumberdaya 
manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era 
globalisasi, pemerintah memandang perlu untuk 
menciptakan dan meningkatkan layanan pendidikan 
kepada seluruh warga negara minimal pada jenjang 
Sekolah Menengah Pertama. Selain itu, berbagai 
kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan juga terus diselenggarakan baik dalam 
bentuk kegiatan pembelajaran maupun dalam bentuk 
kegiatan kesiswaan. 

 

Untuk mewujudkan kegiatan tersebut, khususnya 
kegiatan peserta didik, telah disusun berbagai 
kebijakan dan strategi yang dijabarkan dalam bentuk 
program dan dilaksanakan secara terpadu dan 
terkoordinasi, baik di tingkat sekolah, 
kabupaten/kota, dan provinsi, maupun di tingkat 
nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi 
Olimpiade Sains Nasional (OSN), Lomba Penelitian 
Ilmiah Remaja (LPIR), Festival dan Lomba Seni Siswa 
Nasional (FLS2N), Olimpiade Olahraga Siswa 
Nasional (O2SN) dan Lomba Karya Jurnalistik Siswa 
(LKJS), klub/kelas olahraga. Selain itu Direktorat 
Pembinaan SMP berpartisipasi dalam kegiatan 
internasional seperti International Junior Science 
Olympiad (IJSO),  International Mathematics Competition 
(IMC), National Geography World Championship 
(NGWC), Karate Internasional, World Youth Chess 
Championship (WYCC). 
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Agar program atau kegiatan tersebut dapat 
dilaksanakan dengan baik, diterbitkan buku panduan 
ini. Pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan di 
tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan 
tingkat nasional diharapkan dapat menggunakan 
buku ini sebagai pedoman pelaksanaan. 

 
Jakarta, Oktober  2014 
Direktur 
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 
 
 
 
 
Didik Suhardi, Ph.D 
NIP. 19631203 198303 1 004 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan di Indonesia diarahkan untuk membentuk 

manusia seutuhnya. Sebagai bagian dari pembentukan budi 

pekerti, pendidikan dapat memberi kontribusi besar 

terhadap pembentukan  jati diri, sikap, dan mental terpuji 

yang berakar dari  nilai-nilai budaya bangsa. Dikatakan 

demikian karena di dalam pendidikan terangkum unsur 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap 

(attitude) yang terpadu dalam kreativitas dan kepribadian 

peserta didik. 
 

Kesenian, sebagai salah satu unsur kebudayaan,  merupakan 

pendorong pertumbuhan dan pengembangan  berbagai 

bidang kehidupan. Dalam hubungan itu, pemanfaatan 

kebudayaan secara selektif akan membawa kesejahteraan 

bagi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kreatif. 
 

Sebagai bagian dari kebudayaan, baik elemen  pendidikan 

maupun bahasa,  memiliki peran strategis  sebagai media 

komunikasi dalam menyuarakan makna kehidupan. Apabila 

kedua aspek budaya tersebut diberdayakan demikan rupa  

secara terus-menerus dan berkesinambungan, hal itu akan 

berdampak signifikan bagi kehidupan berbangsa dan 

bernegara.   
 

Kesenian dengan segala bentuk dan ragamnya merupakan  

wahana bagi manusia untuk mengekspresikan diri sesuai 

dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.    Dengan menyemarakkan  kegiatan berkesenian 

dalam dunia pendidikan, peserta didik  akan mampu 
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mengasah kepekaan hati dan nuraninya  yang pada 

gilirannya kelak dapat  memperhalus budi pekerti dan 

tingkah lakunya. Dalam kaitan itu, peserta didik  sebagai 

generasi penerus bangsa harus memiliki bekal pendidikan 

kognitif, afektif, dan motorik yang selaras dan seimbang.   
 

Dalam  upaya pemberian ruang bagi kreativitas dan potensi 

siswa SMP di bidang seni, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan memandang perlu untuk menyelenggarakan 

aktivitas kesenian untuk mewadahi ekspresi dan kreativitas 

peserta didik. Melalui arena berkesenian itu diharapkan  

dapat dibangkitkan  potensi dan talenta  peserta didik  

sebagai warga masyarakat yang memperlihatkan prestasi  

karya, sekaligus kebanggaan bagi dunia pendidikan 

khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya. 

Untuk itulah, pada tahun 2015 ini Direktorat Pembinaan SMP 

akan melanjutkan penyelenggaraan  Festival dan Lomba Seni 

Siswa Nasional (FLS2N) SMP.  
 

B. Tujuan 

Festival dan Lomba Seni  Siswa Nasional (FLS2N) Siswa SMP 

Tahun 2015 bertujuan untuk  : 

1. menggali dan melestarikan seni dan budaya bangsa 

Indonesia yang tersebar di 34 provinsi di seluruh wilayah 

NKRI;  

2. membina dan meningatkan kreativitas peserta didik  

dalam bidang seni dan sastra; 

3. menanamkan dan membina apresiasi seni dan sastra, 

khususnya terhadap nilai-nilai tradisi yang berakar pada 

budaya bangsa; 
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4. mengembangkan sikap kompetitif dalam diri peserta 

didik  yang berwawasan global.    
 

C. Ketentuan Peserta 

Peserta FLS2N adalah siswa SMP (SMP Terbuka/SD-SMP 

Satu Atap) dengan ketentuan  sebagai berikut : 
 

1. Peserta FLS2N tahun 2015 bukan peserta FLS2N tahun 
sebelumnya dalam semua cabang lomba. 

2. Jika terdapat peserta pernah ikut FLS2N tahun 
sebelumnya pada bidang lomba apapun, peserta akan di 
diskualifikasikan. 

3. Siswa kelas VII atau VIII yang masih berstatus sebagai 

siswa SMP saat mengikuti lomba. 

4. Siswa yang terpilih sebagai peserta terbaik dari setiap 

jenis/cabang lomba yang dilombakan. 

5. Juara/ terbaik FLS2N dari setiap tingkatan lomba. 
 

D. Kegiatan 

1.  Kegiatan  FLS2N  2015 terdiri atas sebelas jenis cabang 

seni sebagai berikut.  

a. Festival Kreativitas Seni Tari 

b. Festival Musik Tradisional 

c. Seni Baca Alquran 

d. Lomba Vokal Grup  

e. Lomba Cipta Cerpen Berbahasa Indonesia  

f. Lomba Kreativitas Cerita Berbahasa Inggris (Story      

Telling) 

g. Lomba Baca Puisi 

h. Lomba Desain Poster 

i. Lomba Cipta Puisi 

j. Lomba Seni  Lukis 

k. Lomba Desain Motif Batik 
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l. Lomba Cipta Lagu 

 

2. Seluruh   kegiatan (event)  FLS2N diselenggarakan secara 

berjenjang mulai dari  tingkat sekolah, kabupaten/kota, 

provinsi, sampai  tingkat nasional. Khusus pelaksanaan 

cabang  seni, Cipta Puisi, Seni  Lukis, Desain Motif Batik, 

dan Cipta Lagu untuk tingkat nasional, mengenai waktu 

waktu dan tempat penyelenggaraannya   akan ditetapkan 

kemudian.  
     

E. Jadwal Kegiatan  

Berikut ini adalah tabel jadwal pelaksanaan Festival dan 

Lomba Seni Siswa Nasional Siswa SMP Tahun 2015 dari 

tingkat sekolah hingga tingkat nasional. 

 
 

No. 
 

Tingkat 
 

Peserta 
 

 

Waktu 

1. Sekolah 
Semua siswa yang 
memenuhi persyaratan. 

April 2015 

2. 
Kabupaten/ 
Kota 

Setiap sekolah mengirimkan 
peserta hasil seleksi  tingkat 
sekolah. 

Mei 2015 

3. Provinsi 

Setiap kabupaten/kota 
mengirimkan peserta  hasil 
seleksi tingkat 
kabupaten/kota. 

Juli 2015 

4. Nasional 
Setiap provinsi 
mengirimkan peserta hasil 
seleksi tingkat provinsi. 

23 – 29 
Agustus 2015 

 
 
 
 
 
 



Milik Negara Tidak Diperdagangkan  

Panduan FLS2N SMP Tahun 2015 5 

F. Jumlah Peserta  

Jumlah peserta setiap cabang seni yang dilombakan dalam Festival 
dan Lomba Seni Siswa Nasional SMP  tahun 2015 sebagai berikut : 

 
JUMLAH PESERTA SETIAP CABANG 

 

No Cabang Seni 
Peserta 

Keterangan 
Putra Putri Pelatih 

1 Vokal grup 5 1 
Putra dan atau 
putri 

2 
Festival kreativitas seni 
tari 

5 1 
Putra dan atau 
putri 

3 
Festival Musik 
Tradisional 

5 1 
Putra dan atau 
putri 

4 
 

Seni Baca Al-Qur’an  
 

1 1 1 Putra dan Putri 

5 
Cipta cerpen berbahasa 
Indonesia 

1 1 Putra atau putri 

6 
Kreativitas cerita 
berbahasa Inggris 
(story telling) 

1 1 Putra atau putri 

7 
 

Baca Puisi 1 1 Putra atau putri 
 

8 
 

 

Desain Poster 
 

1 1 Putra atau Putri 

9 Lomba Seni Lukis 1 1 Putra atau putri 

10 
Lomba Desain Motif 
Batik 

1 1 Putra atau putri 

11 
 

Lomba Cipta Lagu 
 

1 1 Putra atau putri 

12 
 

Lomba Cipta Puisi 
 

1 1 Putra atau putri 

 

Catatan: 
Untuk tingkat nasional ditambah 1 (satu) orang ofisial dari setiap provinsi 
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G. Kriteria Juri 
 

1. Memiliki kompetensi dibidang/cabang seni yang dilombakan. 
2.  Dapat bertindak adil, profesional dan jujur serta tidak memihak 

kepada siapa-pun. 
3. Memiliki pengalaman sebagai juri  di bidang/cabang yang 

dilombakan. 
 

H. Pembiayaan  
Pelaksanaan FLS2N tingkat kabupaten/kota,provinsi menjadi 
tanggung jawab Pemda masing–masing. Biaya pelaksanaan 
dibebankan pada APBD.  
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BAB II 
PELAKSANAAN LOMBA 

 
A. Lomba Vokal Grup  

 

1. Latar belakang 
 

Kegiatan kesenian merupakan wahana untuk mengekspresikan 
diri, melatih kepekaan dan kehalusan rasa,melatih disiplin dan 
tanggungjawab, kerja sama dalam kelompok bagi para peserta 
didik. 

 

2. Sasaran 
 

Sasaran lomba vokal grup adalah peserta didik SMP negeri dan 
swasta di seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara 
berjenjang. 

 

3. Tujuan 
 

a. Mendorong dan mengembangkan potensi serta 
menyalurkan minat dan bakat seni musik peserta didik..  

b. Menggali dan memupuk kreativitas siswa dalam bermain 
musik.  

c. Meningkatkan kepekaan/memperhalus rasa dalam upaya 
pembentukan karakter peserta didik. 

d. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air 
dan memupuk sikap saling menghargai antar sesama 
peserta didik.  

e. Menumbuhkan rasa memiliki dan menghargai 
keanekaragaman budaya bangsa 

 

4. Tema Lomba 
 

Tema lomba vokal grup : 
Merajut kebhinekaan sebagai perekat persatuan dan kesatuan 
bangsa. 

 

5.  Persyaratan Peserta  
 

a. Peserta adalah siswa dari 1 (satu) Sekolah Menengah 
Pertama yang dibuktikan dengan surat keterangan dari 
kepala sekolah di tempat mereka belajar. 
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b. Kelompok vocal atau anggota kelompok yang sudah pernah 
mengikuti FLS2N tahun sebelumnya tidak diperbolehkan 
menjadi peserta lomba. 

c. Jumlah peserta setiap kelompok vokal maksimal  5 orang, 
sudah termasuk pemain musik pengiring.  

d. Setiap kelompok boleh terdiri dari grup sejenis atau grup 
campuran ( putra dan putri ). 

e. Kostum pada saat tampil adalah pakaian daerah masing-
masing. 

 

6.  Ketentuan Lomba 
 

Pelaksanaan lomba  dibagi menjadi 2 ( dua ) tahap, yaitu : 
Babak penyisihan dan babak final.  

 

a. Babak Penyisihan  
 

Setiap kelompok vocal  menampilkan 2 (dua) buah lagu 
yaitu  : lagu wajib dan lagu pilihan.  

 

1) Lagu Wajib ( pilih salah satu dari 5 lagu yang tersedia ) 
 

Candra Buana                cipt.  : Ismail Marzuki 
Sabda Alam                      vocal  : Chirsye 
Bimbi                  cipt.    : Titiek Puspa 
Merah Putih     cipt.    : Gombloh 
Payung Fantasi              cipt.   : Ismail Marzuki 

 

2) Lagu Daerah.  
 

Lagu dari daerah masing-masing atau dari daerah lain di  
Indonesia 

 

b. Babak Final 
 

Pada babak final, setiap kelompok vokal membawakan 2 
(dua) buah lagu seperti pada babak penyisihan, tetapi lagu 
wajib tidak boleh sama dengan lagu yang dibawakan pada 
babak penyisihan.  
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Hal – hal yang perlu diperhatikan  :  
1) Instrumen pengiring yang digunakan bebas, non 

elektrik dan disiapkan oleh peserta.  
2) Arransemen lagu, bebas namun tetap memperhatikan 

kaidah – kaidah musik dan ambitus suara anak–anak. 
3)  Durasi ( rentang waktu ) penyajian/penampilan setiap 

peserta maksimal  10 ( sepuluh ) menit.  
 

7.  Tim Juri dan Kriteria Penilaan 
 

a. Panitia menetapkan tim juri yang kompeten di  bidang 
musik 
 

1) Lomba tingkat Kabupaten / Kota 
 

a) Dewan juri terdiri atas minimal tiga orang yang ahli 
di bidang musik dan bertindak adil/netral 
(independen). Terdiri dari unsur profesional/praktisi 
akademisi/pendidik dan pemerhati.  

b) Penilaian dilakukan sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan panitia. 

c) Dewan juri menetapkan grup terbaik untuk 
mengikuti lomba pada jenjang berikutnya.  

 

2) Lomba tingkat Provinsi  
 

a. Dewan juri terdiri atas  minimal tiga orang yang ahli 
di bidang musik dan bisa bertindak adil/netral                        
(independen). Terdiri dari unsur 
professional/praktisi,akademisi/pendidik, dan 
pemerhati 

b. Penilaian dilakukan sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan panitia. 

c. Dewan juri menetapkan grup terbaik untuk 
mengikuti lomba pada jenjang berikutnya. 
 

3) Lomba tingkat Nasional. 
a. Dewan juri terdiri atas minimal tiga orang yang ahli 

di bidang musik dan bisa bertindak adil/netral 
(independen). Terdiri dari unsur  
professional/praktisi, akademisi/pendidik, 
pemerhati. 
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b. Penilaian dilakukan sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan panitia. 

c. Dewan juri menetapkan 5 ( lima ) grup terbaik di 
tingkat nasional, ditambah grup favorit dan pemain 
musik terbaik.  

 

8. KriteriaPenilaian. 
 

Kriteria penilaian meliputi: 
 

a. Materi Suara yang meliputi kualitas, keindahan dan 
karakter vokal. 

b. Teknik meliputi intonasi, diksi, artikulasi, pengkalimatan, 
harmonisasi, balance/keseimbangan suara dan lain-lain. 

c. Pembawaan (ekspresi dan interpretasi) termasuk 
penafsiran tempo dan dinamik serta karakteristik lagu. 

d. Penampilan yang meliputi keindahan dan keserasian dalam 
bunyi, gerakddan segim visual lainnya. 
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LEMBAR PENILAIAN 
LOMBA VOKAL GRUP FLS2N TAHUN 2015 

 

No. Und. 
Materi 
Suara 

Teknik 
Pemba
waan 

Penampi
lan 

Jumlah 

1 Wajib      

Daerah      

2 Wajib      

Daerah      

3 Wajib      

Daerah      

4 Wajib      

Daerah      

 
Catatan : 
Rentang nilai 
60 – 100  
 

   
     ……………………..2015 

        Juri, 
 

 
 

    
   
 ……………………… 

 
 
 

 
 
 
 
 



Milik Negara Tidak Diperdagangkan  

Panduan FLS2N SMP Tahun 2015 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Milik Negara Tidak Diperdagangkan  

Panduan FLS2N SMP Tahun 2015 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milik Negara Tidak Diperdagangkan  

Panduan FLS2N SMP Tahun 2015 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milik Negara Tidak Diperdagangkan  

Panduan FLS2N SMP Tahun 2015 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milik Negara Tidak Diperdagangkan  

Panduan FLS2N SMP Tahun 2015 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milik Negara Tidak Diperdagangkan  

Panduan FLS2N SMP Tahun 2015 17 

B. Festival Kreativitas Seni Tari. 
 

1. Latar Belakang  
 

Seni tari merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan yang 
sudah cukup lama keberadaannya atau telah hadir dari zaman 
dahulu dan berkembang hingga saat ini. Seni tari menjadi 
bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan 
dengan siklus hidup manusia dan mempertahankan 
kelangsungan hidup manusia. Hubungannya dengan tingkah 
laku, khususnya menandai peralihan tingkatan kehidupan 
seseorang, baik secara individu maupun dalam kelompok 
masyarakat. Seni tari pun sebagai sarana pengenalan dan 
pengajaran budi pekerti, melatih kesabaran, menghargai 
sesama serta mengembangkan kreativitas. 
 

2. Sasaran  

Sasaran Festival Kreativitas Seni Tari  adalah siswa SMP negeri 
dan swasta di seluruh Indonesia yang  dilakukan secara 
bertingkat : 
  

a. Tingkat sekolah;  
b. Tingkat kabupaten/kota;  
c. Tingkat provinsi;  
d. Tingkat nasional. 
 

3. Tujuan  

Festival kreativitas tari  bertujuan:  
a. Menggali potensi, mengembangkan serta melestarikan seni 

dan budaya khususnya tari  yang tersebar di 34 provinsi 
seluruh wilayah NKRI;   

b. Membina dan meningatkan kreativitas siswa dalam bidang 
seni tari dengan  menanamkan rasa cinta budaya khususnya 
terhadap nilai-nilai tradisi yang berakar pada budaya 
bangsa;  

c. Mengembangkan sikap kompetitif dalam diri siswa.   
 

4. Tema 

Topeng sebagai sumber inspirasi dalam menggali ide/gagasan 
siswa dalam mengembangkan budaya bangsa khususnya seni 
tari. 
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Topeng sebagai kedok penutup wajah bisa terbuat dari kayu, 
kertas, atau rias wajah (make up). Topeng sebagai salah satu 
kelengkapan seni tari bisa muncul di berbagai bentuk karya 
seni tari, baik yang tradisi maupun yang kreasi baru ataupun 
kontemporer. Berbekal kreativitas di bidang tari diharapkan 
mampu mengangkat serta menampilkan nilai-nilai budaya 
topeng (tradisi/non tradisi) sebagai pijakan/titik tolak menuju 
ke arah karya tari yang baru dan inovatif. 
 

5. Ketentuan 

a. Materi yang ditampilkan adalah tari kreasi baru yang 
berakar pada gerak-gerak tari tradisi daerah setempat.   

b. Durasi penyajian adalah 5-7 menit. 
c. Jumlah penari dalam satu kelompok maksimal 5 orang. 
d. Setiap kelompok boleh terdiri dari kelamin sejenis (laki-laki 

atau perempuan) atau campuran (laki-laki dan perempuan) 
sesuai dengan kebutuhan. 

e. Musik iringan tari menggunakan CD atau flash disk/USB, 
disediakan oleh masing-masing peserta (disarankan yang 
utama menggunakan flash disk/USB, karena CD sering 
mengalami tak terbaca oleh player dan lompat track. 

f. Tata rias dan busana disediakan oleh peserta. 
g. Tidak diperkenankan menggunakan property tari berupa 

benda tajam, api, benda mudah terbakar, atau benda yang 
membahayakan lainnya. 

h. Menyerahkan synopsis tarian yang akan disajikan secara 
tertulis. 

i. Tata cahaya panggung bersifat general.  
      

6. Penghargaan. 

Predikat penghargaan akan diberikan kepada 5 penyaji terbaik 
tanpa peringkat. 
 

7. Aspek Pengamatan. 

Aspek pengamatan terdiri dari: 
a. Originalitas. 
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b. Kreativitas garap kelompok (garap aspek ruang, garap 

aspek waktu, garap gerak) 

c. Ekspresi (pengungkapan tema, teknik gerak, penghayatan 

gerak) 

d. Keserasian dan kesatuan ujud (harmonisasi secara 

menyeluruh hingga kepada kesesuaian tata rias dan busana, 

musik tari, dan penyajian) 
 

8. Teknis Pelaksanaan Tingkat Nasional 

a. Urutan Penampilan  
 

1) Penampilan akan dibagi dalam dua hari pergelaran 
sesuai dengan nomor urut undian.  

2) Nomor urut penampilan akan diundi pada saat 
pertemuan teknis.  

 
b. Orientasi pentas  

 

1) Pada dasarnya setiap peserta dianggap sudah siap pentas 
sehingga kesempatan yang diberikan pada saat orientasi 
pentas benar-benar dipergunakan untuk mengenal dan 
menguasai pentas, blocking, keluar masuk pentas, 
penyesuaian cahaya, dan penyesuaian tata suara.  

2) Orientasi pentas dilakukan sehari sebelum pementasan 
dan diatur oleh panitya.  
 

c. Tata Tertib Peserta. 
 

1) Seluruh peserta sudah siap di ruang tunggu (siap pentas) 
30 menit sebelum acara dimulai dan melapor 
kesiapannya kepada panitia.  

2) Urutan penampilan sesuai dengan nomor urut undian.  
3) Setiap kontingen wajib menugasi 1 orang petugas untuk 

mendampingi petugas tata suara.  
4) Peserta diharuskan menonton semua penampilan dari 

seluruh daerah.  
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9. Lembar Penilaian Kreativitas Tari 

 

NO JUDUL 
ORIGINALITAS 

TEMA 

KREATIVITAS GARAP 
KELOMPOK 

EKSPRESI 
KESATUAN 
PENYAJIAN Aspek 

Ruang 
Aspek 
Waktu 

Aspek 
Gerak 

                

                

                

 
Kriteria Juri : 
 
1. Memiliki kompetensi di bidang seni tari. 

2. Memiliki pengalaman penjurian di bidang seni tari. 

3. Dapat bertindak adil, professional dan jujur serta tidak memihak 

kepada siapa-pun. 

( Berlaku juga untuk di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi 
dan nasional ) 

 
C. Festival Musik Tradisional  

1. Ketentuan Teknis 

a. Materi festival adalah musik garapan baru yang 
bersumber/berpijak dari jenis musik tradisi setempat, 
dengan sentuhan Kreativitas; 

b. Penata musik diperbolehkan orang dewasa; 
c. Repertoar karya yang dipentaskan adalah sebuah garapan 

musik yang dinasmis, serta dalam kesatuan garapan yang 
utuh; 

d. Bersifat non lomba. 
 

2. Ketentuan Khusus 
 

a. Jumlah peserta setiap/pemain setiap grup maksimal 5 
orang; 

b. Setiap grup boleh terdiri dari putra atau putri (sejenis) atau 
grup campuran putra dan putri; 
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c. Waktu penyajian maksimal 12 menit (antara 10 sampai 12 
menit); 

d. Instrumen musik yang digunakan adalah instrumen musik 
daerah setempat; 

e. Kostum/busana yang digunakan peserta/pemain adalah 
pakaian daerah provinsi masing-masing; 

f. Peserta membawa instrumen musik sendiri (panitia tidak 
menyediakan instrumen musik yang digunakan). 
 

3. Penghargaan 
 

a. Predikat penghargaan festival akan diberikan kepada 
grup/peserta yang dipilih oleh Tim Pengamat, yaitu : 5 

(lima) grup penyaji  terbaik tanpa peringkat. 
b. Para peraih penyaji terbaik akan mendapat piagam 

penghargaan, dan hadiah lainnya yang akan ditentukan 
kemudian. 

 

4. Tim Pengamat dan Aspek Penilaian 
   

 Tim pengamat/juri terdiri dari para pakar/ahli di bidang seni 
musik tradisi yang memiliki kapasitas, kredibilitas, dan 
kapabilitas di bidangnya. 

   

  Aspek-aspek penilaian, terdiri dari : 
 

a. Originalitas (kearifan lokal dan ciri khas kedaerahan); 
b. Kreativitas, garapan; 
c. Harmoni (keserasian tata hubungan instrumen dan vokal); 
d. Dinamika garapan. 

 

D. Seni Baca Al-Qur’an   
    

1. Tujuan 
 

a. Untuk mewujudkan penghayatan  dan pengamalan nilai-
nilai Al-Qur’an dalam kehidupan.  

b. Penghayatan dan pengamalan  Al-Qur’an sebagai 
implementasi dari pemahaman rukun iman. 

c. Untuk membina dan mengembangkan ketepatan,   dan 
kecakapan dalam membaca Al-Qur’an. 
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d. Untuk meningkatkan motivasi dan pengembangan bakat  
dan  minat   siswa dalam  mempelajari  kitab   suci Al-
Qur’an baik membaca (tartil) dan  menghafal (Hafzh), 
maupun seni (tilawah/nagham) Al-Qur’an. 

 

2. Tema  
 

” Seni baca Al-Qur’an SMP  Sarana untuk meningkatkan 
kecintaan terhadap Al-Qur’an ”. 

 

3. Tingkatan Musabaqah (lomba) 
 

Dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat sekolah, 
tingkat  kabupaten/kota, tingkat  provinsi dan tingkat  
nasional. 
 

4. Cabang yang di musabaqahkan 

Cabang Seni Baca Al-Qur’an (SBQ) yang dilombakan  adalah 
suatu jenis lomba membaca Al-Qur’an dengan bacaan 
mujawwad (lagu) yaitu bacaan Al-Qur’an yang mengandung 
nilai ilmu membaca, seni baca,  dan adab membaca menurut 
pedoman musabaqah yang telah ditentukan. 

 

5. Ketentuan Musabaqah (lomba) 
a. Persyaratan Peserta 

 

1) Peserta FLS2N cabang lomba baca Al-Quran tahun 2015 
bukan peserta FLS2N lomba baca Al-Quran tahun 
sebelumnya dalam semua cabang lomba. Jika terdapat 
peserta tahun sebelumnya pada bidang lomba apapun, 
peserta akan di diskualifikasikan. 

2) Peserta adalah siswa SMP negeri/swasta termasuk SMP 
Terbuka kelas VII atau kelas VIII yang berstatus sebagai 
siswa yang masih aktif pada saat mengikuti musabaqah. 

3) Terpilih sebagai peserta terbaik pertama pada setiap 
cabang dan golongan  musabaqah di tingkat 
kabupaten/kota dan provinsi. 

4) Bukan juara pertama pada cabang dan golongan yang 
diselenggarakan oleh Musabaqah Tilawatil Qur’an 
Nasional (MTQN) Lembaga Pengembangan Tilawatil 
Qur’an (LPTQ) Tingkat Nasional. 
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5) Peserta terdiri dari 1 (satu) orang putera dan 1 (satu) 
orang puteri. 

6) Peserta wajib melengkapi persyaratan administrasi. 
7) Surat mandat (rekomendasi) dari :  

 

a) Kepala sekolah yang bersangkutan ketika mengikuti 
SBQ FLS2N tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.  

b) Kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota ketika 
mengikuti SBQ FLS2N tingkat provinsi. 

c) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ketika mengikuti 
SBQ FLS2N tingkat nasional. 

d) Foto copy sertifikat kejuaraan yang telah dilegalisir 
oleh pejabat yang berwenang. 

e) Pas foto berwarna yang terbaru dengan latar 
belakang merah marun,  ukuran 3 X 4  cm sebanyak 
5 (lima) lembar.    

 

b. Waktu Pendaftaran 

Pendaftaran peserta untuk tampil, dilaksanakan satu hari 
sebelum pelaksanaan SBQ FLS2N. 

 

c. Waktu Pelaksanaan  

Tilawah Al-Qur’an   dilaksanakan sesuai dengan jadwal 
yang ditetapkan pada setiap tingkatan lomba. 
 

6. Maqra’ 
a. Tilawah Al-Qur’an 
b. Maqra’  terdiri atas  ayat-ayat Al-Qur’an dimulai dari  juz 1 

s/d juz 10.  
c. Maqra’ babak penyisihan ditentukan 12 (dua belas) jam 

sebelum tampil dengan cara undian. 
d. Maqra’ babak final ditentukan 1 (satu) jam sebelum tampil 

dengan cara undian. 
e. Qira’at yang dibaca adalah qira’at imam ’ashim riwayat 

hafsh,  thariq asy - syathibiyyah. 
 

7.  Sistem Musabaqah 
a. Pada SBQ tingkat kabupaten/kota ke bawah dilaksanakan 

dengan sistim 1 (satu) babak. 
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b. Pada SBQ tingkat provinsi dan tingkat nasional 
dilaksanakan dalam 2 (babak) yaitu babak penyisihan dan 
babak final. 

c. Babak penyisihan diikuti oleh seluruh peserta 
d. Babak final hanya diikuti 6 (enam) orang finalis, 3  (tiga) 

orang putera dan 3 (tiga) orang puteri, yang memperoleh 
nilai tertinggi I, II, dan III pada babak penyisihan. 

 

8. Dewan Hakim Dan Panitera 

Dewan hakim adalah tim tenaga profesional dalam bidang Al-
Qur’an yang akan memberikan penilaian terhadap penampilan 
peserta. Pada seni baca Al-qur’an tingkat provinsi dan nasional 
setiap bidang (materi) dinilai oleh 3 (tiga) orang,  sehingga 
jumlah dewan hakim penilai sebanyak 9 (sembilan)  orang,  
salah seorang diantaranya merangkap sebagai ketua dewan 
hakim. Sedangkan untuk mengkoordinir sekaliguss memantau 
kinerja dewan hakim dan panitera supaya maksimal, maka 
diperlukan seorang koordinator dan dibantu oleh seorang 
sekretaris,  sehingga total jumlah tenaga yang diperlukan  14 
(empat belas) orang hakim.  

 

Untuk menjamin objektivitas dan kualitas perhakiman, maka 
hakim yang bertugas harus memenuhi kreteria sebagai berikut: 
pertama: memiliki sikap jujur/amanah, adil, obyektif dan 
bertanggung jawab serta berkelakuan yang tidak tercela; kedua: 
memiliki ilmu yang memadai tentang obyek yang dinilai; 
ketiga: memiliki ketelitian dan kecermatan; keempat: memiliki 
ilmu, kecakapan dan kemampuan fisik untuk menerapkan 
sistem perhakiman dan cara penilaian yang berlaku; dan 
kelima: pernah mengikuti pelatihan perhakiman tingkat 
nasional. 

 

Dalam menjalankan tugas perhakiman, tim hakim dibantu oleh 
2 (dua) orang panitera. Merekalah yang bertugas 
menyelenggarakan administrasi perhakiman, menyerahkan 
maqra’ kepada peserta, mengatur penampilan peserta, 
membagikan dan mengambil blangko nilai dari dewan hakim, 
memasukkan nilai kedalam rekap nilai, membuat rekapitulasi 
nilai, menyiapkan bahan-bahan sidang dewan hakim dan lain-
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lain. Untuk tingkat kabupaten/kota ke bawah jumlah dewan 
hakim disesuaikan dengan keadaan setempat. 
 

9. Norma Penilaian 

Norma penilaian adalah sebagai berikut :   
 

a. Bidang Tajwid jenis yang dinilai : Makharij al huruf, sifat al 
huruf, ahkam al huruf, ahkam al mad wa al qashar. Nilai 
maksimal : 30. 

b. Bidang Fashahah jenis yang dinilai : Ahkam al waqf wa al 
ibtida, mura’at al huruf wa al harakat, mura’at al kalimat wa 
al ayat. Nilai maksimal : 30. 

c. Bidang Suara jenis yang dinilai : vokal dan keutuhan suara, 
kejernihan/kebeningan, kehalusan /kelembutan, 
kenyaringan, pengaturan nafas. Nilai maksimal : 15.  

d. Bidang Lagu jenis yang dinilai : lagu pertama dan penutup, 
jumlah lagu, peralihan, keutuhan dan tempo lagu, irama 
dan gaya, variasi. Nilai maksimal : 25. 

 

10. Penomoran Peserta 
 

Untuk MTQ tingkat nasional s.d. tingkat kabupaten/kota 
peserta musabaqah akan diberikan nomor peserta MTQ  oleh 
panitia. Sistim/kode penomoran sebagai berikut  : 

 

a. Nomor ganjil  : TL/TT. 01, 03, 05  dst untuk peserta puteri. 
b. Nomor genap :TL/TT. 02, 04, 06  dst untuk peserta putera. 
c. Untuk tingkat kecamatan kebawah sedapat mungkin 

menyesuaikan. 
  

11. Teknis Penampilan Peserta 
 

a. Ketentuan Umum 
 

1) Peserta yang akan tampil pada hari yang telah 
ditentukan harus hadir 30 menit sebelum acara untuk 
mengambilan nomor undian giliran membaca. 

2) Peserta hanya dipanggil menurut nomor peserta yang 
diperoleh dari panitia dan diatur sesuai jadwal dan 
giliran membaca. 
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3) Peserta yang dipanggil 3 (kali) berturut-turut dan tidak 
hadir maka hak tampilnya pada waktu itu dinyatakan 
gugur.  

4) Peserta yang tidak dapat membaca pada gilirannya 
karena sesuatu alasan yang dapat dibenarkan, akan 
diberi kesempatan tampil dan membaca pada hari yang 
ditetapkan oleh panitia atas persetujuan ketua dewan 
hakim. 

5) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan 
akhir bacaan, cukup dimulai dengan ta’awwuz 
(basmalah) dan diakhiri dengan tashdiq. 

6) Tanda persiapan, mulai, persiapan akhir dan selesainya 
waktu membaca diatur oleh dewan hakim. 

 

b. Ketentuan Khusus 
1) Peserta wajib membaca maqra’ yang sudah diambil 

dengan cara undian melalui mushaf Al-Qur’an standar 
Indonesia yang disediakan oleh panitia, baik babak 
penyisihan maupun babak final. 

2) Waktu/lama penampilan peserta antara 7-8 menit (babak 
penyisihan dan final) 

3) Peserta memulai bacaan dengan ta’awudz tanpa salam 
dan mengakhiri dengan tashdiq tanpa salam. 

4) Isyarat lampu ketika penampilan: lampu kuning 
pertama: peserta bersiap-siap memulai bacaan; lampu 
hijau: peserta memulai bacaan; lampu kuning kedua: 
peserta siap-siap mengakhiri bacaan; lampu merah: 
peserta harus mengakhiri bacaan. Apabila lampu merah 
sudah menyala dan peserta menambah ayat baru, maka 
nilai dikurangi satu point pada bidang lagu. 

5) Pada babak penyisihan, peserta wajib membawakan 3 
(tiga) macam lagu dengan ketentuan lagu pertama harus 
dimulai dengan lagu bayyati/huseini yang diawali 
dengan 3 (tiga) tangga nada yaitu : qarar (suara rendah), 
jawab (suara sedang), dan jawabul jawab (suara tinggi), 
setelah itu baru pindah kepada dua jenis lagu yang lain 
dan harus ditutup dengan lagu bayyati/huseini. 

6) Pada babak final, peserta finalis wajib membawakan 4 
(empat) macam lagu dengan susunan lagu bebas. 
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12. Sarana dan Perlengkapan Musabaqah 
 

a. Tempat 
 

1) Mimbar tilawah, yaitu tempat penampilan peserta yang 
aman dari gangguan yang dapat mengurangi konsentrasi 
peserta. 

2) Ruang majelis hakim, yaitu ruang tempat menilai yang 
diatur sedemikian rupa, sehingga  aman dari gangguan 
yang mengurangi konsentrasi penilaian. 

3) Ruang/tempat panitera, yaitu ruang/tempat bertugas 
panitera yang aman dari gangguan. 

4) Ruang istirahat, yaitu ruang tunggu hakim dan panitera 
yang bertugas, aman dari gangguan. 

5) Tempat peserta, terdiri atas : 
a) Ruang tunggu peserta pria dan wanita yang akan 

tampil dan dekat dengan mimbar tilawah. 
b) Ruang tunggu giliran baca, yaitu kursi yang 

disediakan bagi peserta yang akan tampil berikutnya. 
c)   Ruang/tempat pengunjung, yaitu ruang/tempat 

untuk para pengunjung yang akan menyaksikan 
jalannya musabaqah, termasuk official dan 
penggembira. 

 

b. Perlengkapan/Peralatan/Bahan 
Perlengkapan dan peralatan serta bahan yang diperlukan 
dalam penyelenggaraan musabaqah, terdiri atas : 

 

1) Microphone dan recall di mimbar tilawah 
2) Satu set lampu isyarat di mimbar tilawah yang 

dihubungkan dengan meja majelis hakim untuk cabang 
tilawah Al-Qur’an. 

3) Kalkulator untuk panitera 
4) Perlengkapan IT  
 

c. Petugas 
Petugas  yang diperlukan adalah : 
1) Dewan h 
2) Petugas maqra’/panitera 
3) Pembawa acara  
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d. Sarana Administrasi 
 

1) Formulir nilai 
2) Maqra 
3) Ballpoint 
4) Block note atau kertas kosong 
5) Mushaf Bahriyah (pojok) 
6) Tas atau map 
7) Buku pedoman 
8) Jadwal penampilan peserta 
9) Jadwal tugas 

 
 

13. Pertemuan Teknis Musabaqah (lomba) 
 

Pertemuan teknis (technical meeting) diselenggarakan paling 
lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musabaqah dengan 
materi sebagai berikut : 

 
a. Peserta technical meeting adalah para ketua kafilah/official 

dan didampingi 1 (satu) orang pelatih yang mendapat 

mandat dari pejabat setempat.  Peserta wajib hadir secara 

fisik.  

b. Pengarahan tentang penyelenggaraan musabaqah oleh 

unsur  panitia pusat dan panitia penyelenggara  MTQ 

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N). 

c. Pengarahan dan penjelasan teknis perhakiman  oleh 

koodinator  dewan hakim dan ketua majelis hakim.  

d. Pengesahan dan pengumuman peserta yang berhak 

mengikuti MTQ Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional 

(FLS2N)  SMP tahun 2015, adalah koordinator dan sekretaris  

dewan hakim. 

e. Pengambilan/pengundian  nomor peserta dilakukan setelah 

pertemuan teknis.  

f. Pengambilan/penentuan maqra tilawah untuk hari pertama 

dan jadwal tampil peserta dilakukaan setelah pertemuan 

teknis. 
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14. Penentuan Finalis dan Kejuaraan 

a. Finalis ditentukan dalam sidang majelis hakim berdasar 
jumlah nilai yang telah diberikan oleh hakim dan 
dikukuhkan dengan keputusan dewan hakim. 

b. Penentuan kejuaraan ditetapkan oleh sidang dewan hakim 
berdasarkan hasil penilaian majelis hakim. 

c. Finalis dan kejuaraan ditentukan atas dasar jumlah nilai 
tertinggi dengan urutan 1, 2, dan 3. 

d. Bila terjadi nilai sama antara dua peserta atau lebih pada 
cabang tilawah Al-Qur’an, maka penentuan finalis dan 
kejuaraan didasarkan pada nilai tertinggi di bidang tajwid, 
kemudian bila masih sama, ditentukan pada nilai tertinggi 
di bidang lagu, bila masih sama, ditentukan pada nilai 
tertinggi bidang fashahah. Bila tetap sama maka 
dimungkinkan adanya finalis lebih dari 3 dan juara kembar. 

e. Bila terjadi nilai sama, maka penentuan finalis dan 
kejuaraan didasarkan pada nilai tertinggi di bidang tahfizh, 
kemudian bila masih sama, ditentukan pada nilai tertinggi 
di bidang tajwid. Bila tetap sama maka dimungkinkan 
adanya finalis lebih dari 3 dan juara kembar. 

f. Meskipun finalis lebih dari tiga orang, tetapi jumlah 
kejuaraan tetap 3 (tiga) saja. 

g. Point kejuaraan adalah sebagai berikut: Juara I = 5 point; 
juara II = 3 point; dan juara III = 1 point.  
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LAMPIRAN 

 

MODEL  H.01 
 
 

FORMULIR PENILAIAN BIDANG TAJWID 
Cabang : Tilawah al-Qur’an 

 

Nomor Peserta : ……………  Jenis: Qari/Qariah *) 

Giliran  : …………… Babak: Penyisihan/Final*) 

Golongan :  SMP Surat : …… ayat ….. hal…. 

 

 No 
JENIS YANG 

DINILAI 

SALAH JALI SALAH KHAFI 

JUMLAH   

PENGURANG

AN JALI + 

KHAFI 

NILA

I 

AKHI

R 

KE

T 

BERAP

A KALI 

JUMLA

H 

BERAP

A KALI 

JUMLA

H 

   

1 Makharij al huruf .. x  3  .. x  1  
 

  

2 Sifat al huruf .. x  3  .. x  1  
 

  

3 Ahkam al huruf   .. x  1  
 

  

4 
Ahkam al mad 

wa al qashar 
.. x  3  .. x  1  

 
  

Nilai maks. 30 Nilai akhir = 30   -  …………… = ……………….. 
 

    
 ……………., ….. 
*) Coret yang tidak perlu      
 Hakim Penilai 
 
 
 
       
  Nama Terang 
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MODEL  H.02 
 

FORMULIR PENILAIAN BIDANG FASHAHAH 
Cabang : Tilawah al-Qur’an 

    

 
Nomor Peserta : …………… Jenis : Qari/Qariah *) 

Giliran  : …………… Babak : Penyisihan/Final*) 

Golongan :   Surat  : … ayat ….. hal…. 

 

No 

JENIS 

YANG 

DINILAI 

SALAH JALI SALAH KHAFI 

JUMLAH   

PENGURANGAN 

JALI + KHAFI 

NILAI 

AKHIR 
KET 

BERAPA 

KALI 
JUMLAH 

BERAPA 

KALI 
JUMLAH 

   

1 

Ahkam al  

Waqf wa 

al Ibtida 

…..x  3  …  x  1  

 

  

2 

Mura’at al 

huruf wa al 

Harakat 

…. x  3  …  x  1  

 

  

3 

Mura’at al 

kalimat wa 

al ayat 

…..x  3    

 

  

Nilai maks. 30 Nilai akhir = 30   -  …………… = ……………….. 
 

 

 ……………., ….. 
*) Coret yang tidak perlu      
 Hakim Penilai 
 
 
 
       
  Nama Terang 
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MODEL  H. 03  
 

FORMULIR PENILAIAN BIDANG SUARA 
Cabang : Tilawah al-Qur’an 

 

 
Nomor Peserta  : …………… Jenis : Qari/Qariah *) 

Giliran   : …………… Babak : Penyisihan/Final*) 

Golongan  :  Surat  : …ayat …. hal…. 

       

NO 
MATERI YANG 

DINILAI 

NILAI 
PENGURANGAN 

NILAI 
JUMLAH PEROLEHAN CATATAN 

MAK MIN 

1 
Vokal dan Keutuhan 
Suara  

3 1     

2 
Kejernihan/ 
kebeningan 

3 1     

3 
Kehalusan/Kelembu
tan 

3 1     

4 Kenyaringan 3 1     

5 Pengaturan napas 3 1     

Nilai Maks.  15 Nilai akhir     =     15 - ………=   

 
 ……………., ….. 
*) Coret yang tidak perlu      
 Hakim Penilai 
 
 
 
       
  Nama Terang 
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MODEL  H. 04 
 
 

FORMULIR PENILAIAN BIDANG LAGU 
Cabang : Tilawah al-Qur’an 

 

 
Nomor Peserta  : …………… Jenis : Qari/Qariah *) 

Giliran   : …………… Babak : Penyisihan/Final*) 

Golongan  :  Surat  : … ayat ….. hal… 

 

NO 
MATERI YANG 

DINILAI 

NILAI 
PENGURANGAN 

NILAI 
JUMLAH PEROLEHAN CATATAN 

MAK MIN 

1 
Lagu pertama 
dan penutup 

5 1     

2 Jumlah lagu 5 1     

3 
Peralihan, 
Keutuhan & 
Tempo Lagu 

5 1     

4 Irama dan Gaya 5 1     

5 Variasi 5 1     

Nilai Maks.  25 Nilai akhir    =      25 - ………= 

  

 
 ……………., ….. 
*) Coret yang tidak perlu      
 Hakim Penilai 
 
 
 
       
  Nama Terang 
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E. Lomba Cipta Cerpen Berbahasa Indonesia 
 

1. Latar Belakang 
 

Sebuah keniscayaan bahwa karya sastra, dalam hal ini cerpen,  
adalah cermin peradaban dan refleksi dari kehidupan suatu 
masyarakat atau bangsa.  Di dalam karya fiksi itu tercermin 
nilai-nilai budaya lokal yang perlu diangkat dan 
dimasyarakatkan untuk memantapkan karakter anak bangsa.   
Nilai karakter dalam karya sastra seyogianya  diberdayakan 
sedemikian rupa  sebagai pemerkaya  nilai-nilai kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Patut disimak bahwa pendidikan 
karakter menjadi sesuatu yang teramat penting dalam 
menumbuhkembangkan manusia Indonesia, terlebih dalam era 
global saat ini. Dalam kaitan itulah, peserta didik perlu dan 
harus dipersiapkan  dan diberi pelatihan dengan cara 
mengasah proses kreatifnya melalui penciptaan karya sastra 
dalam wujud cerita pendek.    

  

2. Sasaran 
Sasaran lomba cipta  cerpen  adalah siswa SMP negeri dan 
swasta di seluruh Indonesia yang  dilakukan secara 
bertingkat/berjenjang: 
a. tingkat sekolah; 
b. tingkat kabupaten/kota; 
c. tingkat provinsi; 
d. tingkat nasional. 

 

3. Tujuan 
Lomba cipta  cerpen  bertujuan untuk: 
a. melatih kemampuan dan daya kreativitas peserta didik  

mencipta   cerpen dalam bahasa Indonesia; 
b. meningkatkan kesadaran peserta didik  tentang pentingnya 

cerpen sebagai sarana estetika dalam mengungkapkan buah 
pikiran dan perasaannya; 

c. menanamkan dan membina apresiasi peserta didik  
terhadap nilai-nilai  budaya yang hidup dalam masyarakat; 

d. meningkatkan  pengetahuan  dan kecintaan peserta didik  
terhadap sastra dan bahasa Indonesia sebagai sarana untuk 
membangun karakter, jati diri, dan kebanggaan nasional; 
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e. mengembangkan sikap kompetitif dalam diri peserta didik  
sejak dini. 
 

4. Tema Lomba 
Tema lomba cipta cerpen  berkisar pada pengembangan  
pengetahuan serta pembinaan peserta didik dalam upaya 
pembentukan dan  penguatan sikap dan karakter positif    
melalui penghayatan  nilai-nilai budaya yang hidup di tengah-
tengah masyarakat. 
 

5. Persyaratan Tulisan/Karangan 
Persyaratan tulisan mencakup :  
a. ditulis dalam bahasa Indonesia; 
b. asli, bukan terjemahan/saduran, dan belum pernah 

dilombakan/ dipublikasikan; 
c. sesuai dengan tata nilai dan norma kehidupan dalam 

masyarakat; 
d. ditulis rapi dengan tulisan tangan dalam  kertas bergaris 

atau kertas HVS ukuran kuarto (A-4) sebanyak  1.000—1.200 
kata atau 5—6 halaman; 

e. ditulis pada  saat lomba berlangsung pada  setiap jenjang 
lomba (tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, dan 
nasional); 

f.  sampul depan  karangan diberi  identitas  sebagaimana 
terlihat dalam lampiran 1. 
 

6. Dewan Juri 
a. Lomba Tingkat Sekolah 

1) Dewan juri terdiri atas guru mata pelajaran 
bahasa/sastra dan/atau profesional/ praktisi yang 
berkompeten minimal tiga orang.  

2) Dewan juri menetapkan maksimal tiga karya terbaik 
untuk diikutkan pada jenjang berikutnya atau tingkat 
kabupaten/kota. 

3) Penilaian lomba dilakukan sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan oleh panitia.  
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b. Lomba Tingkat Kabupaten/Kota 
  

1) Dewan juri terdiri atas tiga pengawas/instruktur, guru 
mata pelajaran bahasa/sastra, dan profesional/praktisi 
(sastrawan, pekerja seni, wartawan budaya) yang 
berkompeten, sebanyak tiga atau lima orang. 

2) Dewan juri menetapkan satu karya  terbaik untuk 
diikutkan pada jenjang berikutnya atau tingkat provinsi. 

3) Penilaian lomba dilakukan sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan oleh panitia.  

4) Persyaratan dewan juri : 
 

a) minimal sarjana (pendidikan) bahasa/sastra 
Indonesia atau profesional/praktisi seni yang 
berkompeten; 

b) pernah menjadi juri lomba  sekurang-kurangnya pada 
tingkat rayon; 

c)   mampu bersikap adil (independen). 
 

c. Lomba Tingkat Provinsi 
 

1) Dewan juri terdiri atas pengawas/instruktur, guru, 
dosen, dan profesional/ praktisi/pekerja seni yang 
berkompeten, sebanyak tiga atau lima orang. 

2) Dewan juri menetapkan satu karya terbaik untuk 
diikutkan/diutus bersama dengan siswa/penulisnya 
pada jenjang berikutnya atau tingkat nasional dengan 
melampirkan berita acara atau surat 
keterangan/penetapan pemenang yang ditandatangani 
oleh  dewan juri. 

3) Penilaian lomba dilakukan sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan oleh panitia.  

4) Persyaratan dewan juri : 
a) minimal sarjana (pendidikan) bahasa/sastra   atau 

profesional/ praktisi/pekerja seni yang berkompeten; 
b) pernah menjadi juri lomba sekurang-kurangnya pada 

tingkat kabupaten/kota; 
c)    mampu bersikap adil (independen). 
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d. Lomba Tingkat Nasional 
 

1) Dewan juri terdiri atas perguruan tinggi, Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Kemdikbud), 
Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI), 
Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), dan profe-
sional/praktisi (sastrawan, pengamat, wartawan budaya, 
pekerja seni) yang berkompeten, minimal lima orang. 

2) Dewan juri menilai seluruh naskah cerpen  yang lulus di 
tingkat provinsi sesuai dengan kriteria penilaian yang 
ditetapkan.  

3) Sebelum mengikuti lomba cipta cerpen  di tingkat 
nasional, siswa/peserta lomba mendapat pembekalan 
dari narasumber  (pakar dan/atau sastrawan) perihal  
hakikat cerpen  dan proses kreatif. 

4) Panitia beserta dewan juri  memberitahukan tema lomba 
kepada peserta pada saat pelaksanaan lomba 
(mendadak),  kemudian mempersilakan peserta menulis 
cerpen   (dengan tulis tangan) dalam waktu dan di 
tempat (alam terbuka) yang ditetapkan. 

5) Dewan juri menetapkan lima karya  terbaik (juara I, II, 
dan III serta juara harapan I dan II) untuk tingkat 
nasional setelah menilai dan mempertimbangkan nilai 
naskah cerpen  di tingkat provinsi sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan.    

6) Persyaratan dewan juri: 
a) minimal sarjana (pendidikan) bahasa/sastra atau 

profesional/ praktisi yang berkompeten; 
b) pernah menjadi juri lomba sekurang-kurangnya pada 

tingkat provinsi; 
c) mampu bersikap adil (independen). 

 

7) Penilaian  
Penilaian hasil lomba cerpen dilakukan terhadap aspek 
(a) kesesuaian judul dengan tema/topik; (2) struktur,  
pengisahan, dan bahasa; (c) isi; dan (d) keaslian dan 
kreativitas, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan  (lihat 
lampiran 2). 
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a. Kesesuaian Judul dengan Tema/Topik 
Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian aspek 
ini, antara lain: 
1) daya pikat  judul;  
2) kesesuaian judul dengan tema/topik dan isi. 

 

b. Struktur,  Pengisahan, dan Bahasa  
Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian aspek 
ini, antara lain: 
1) terpenuhinya aspek struktur (unsur intrinsik dan 

ekstrinsik) dan teknik pengisahan; 
2) kekuatan pengisahan melalui pemanfaatan bahasa 

(diksi, kalimat, penalaran, gaya bahasa);  
3) kekuatan menghidupkan cerita. 

 

c. Isi 
Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian aspek 
ini, antara lain:  
1) kesesuaian ide cerita dengan tema; 
2) makna dan/pesan yang disampaikan; 
3) nilai-nilai kehidupan/budaya yang ditawarkan. 

 

d. Keaslian dan Kreativitas 
Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian aspek 
ini, antara lain: 
1) keaslian dan kekhasan (unsur baru)  isi cerita;  
2) aspek lain yang memperlihatkan adanya inovasi. 
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LAMPIRAN  1 
 

 
SAMPUL DEPAN  LOMBA CIPTA CERPEN 

 

Sampul karangan memuat : 
 
1. Judul karangan 
2. Nama siswa  
3. Jenis kelamin 
4. Tempat dan tanggal lahir 
5. Kelas 
6. Sekolah 
7. Alamat sekolah, kode pos, e-mail, dan telepon 
8. Alamat rumah, kode pos, e-mail, dan telepon  
9. Cap sekolah  
10. Nama dan tanda tangan kepala sekolah 
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LAMPIRAN 2 
 

LEMBAR PENILAIAN 
LOMBA CIPTA CERPEN BERBAHASA INDONESIA 

SISWA SMP TAHUN  2015 
 

No. Kriteria 
Nilai 

(10-100) 
Bobot 

 
Jumlah               

(Nilai x Bobot) 
 

1. 
Kesesuaian Judul dengan 
Tema/Topik 

 
1 

 

2. 
Struktur,  Pengisahan, dan        
Bahasa  

 
4 

 

3. Isi  
 

3 
 

4. Keaslian dan Kreativitas 
 

2 
 

Total 
 

 
Catatan : 

 
............, ............. 2015 
 
Penilai 
  
 
............................... 
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F. Lomba Kreativitas Cerita Berbahasa Inggris (Story Telling)  

1. Latar Belakang 

Lomba kreativitas cerita berbahasa inggris (Story Telling) 
merupakan wujud nyata dukungan terhadap pelaksanaan 
pendidikan berbasis kompetensi yang diusung oleh Kurikulum 
2013. Mengingat cerita sangat relevan dan akrab dengan 
kehidupan siswa SMP. Disamping itu cerita mampu 
mengembangkan kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, 
pengetahuan, maupun keterampilan berpikir, bahkan sampai 
pada tingkat ‘menciptakan’, walaupun masih pada tataran sesuai 
dengan tingkat penguasaan bahasa Inggris serta tingkat 
kematangan kognisi peserta didik. Cerita juga berpotensi 
menghasilkan kegiatan-kegiatan berbahasa secara otentik dan 
sesuai untuk siswa SMP, antara lain membaca, membacakan, 
menyimak, bertanya-jawab, membahas isinya, dan sebagainya, 
yang dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri maupun secara 
terintegrasi.  

2. Sasaran 

Sasaran lomba adalah siswa SMP negeri dan swasta seluruh 
Indonesia yang dilakukan secara berjenjang : 

a.   Tingkat sekolah 

b. Tingkat kabupaten/kota 

c.   Tingkat propinsi 

d. Tingkat nasional 
 

3. Tujuan 

Sesuai dengan namanya, lomba ini menuntut keterampilan 
berpikir tinggi, yaitu ‘menciptakan’. Untuk siswa SMP, 
keterampilan menciptakan belum sampai pada tataran 
menghasilkan cerita baru secara kreatif, tetapi hanya dalam 
memberikan tafsiran terhadap isi cerita, mengembangkan cerita, 
serta dalam cara menyampaikannya secara lisan di depan publik. 

Lomba kreativitas cerita berbahasa Inggris (Story Telling) 
berfungsi memberikan wadah kepada siswa SMP untuk 
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meningkatkan keterampilan berfikir tinggi. Oleh karena itu 
secara khusus lomba ini bertujuan untuk : 

a.   mengembangkan kreativitas siswa SMP dalam menafsirkan 

isi cerita, mengembangkan cerita, serta dalam cara 

menyampaikannya secara lisan di depan publik; 

b. mengembangkan kemampuan menyampaikan isi cerita secara 

lisan, dengan ekspresi verbal dan non verbal, secara 

bermakna dan efektif, bukan seperti bermain 

drama/sandiwara; 

c.   mengembangkan kemampuan menyampaikan cerita secara 

lisan dan lancar, dengan tata bahasa dan kosa kata, ucapan, 

tekanan kata, dan intonasi yang tepat dan jelas. 

4. Tema Lomba 

Tema diarahkan kepada hal-hal yang dapat memberikan 
keteladanan dalam menerapkan perilaku jujur, disiplin, 
tanggung jawab, dan peduli lingkungan sosial dan lingkungan 
alam, dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan 
norma kehidupan bermasyarakat. Tema cerita disesuaikan 
dengan nilai-nilai kearifan budaya lokal di tanah air (yang 
terkandung dalam cerita lokal) dan dari budaya lain di seluruh 
dunia (bukan hanya dari negara penutur asli bahasa Inggris). 

Bentuk cerita mencakup cerita, mitologi, legenda, fabel, 
kepercayaan, serta adat istiadat daerah/suku setempat dengan 
“sentuhan baru” secara inovatif dalam penafsiran isi pesan, 
pengembangan alur cerita, ataupun teknik penyajiannya. 

5.  Persyaratan Penyampaian Cerita 

Persyaratan untuk bercerita adalah sebagai berikut : 

a.   Setiap peserta menyampaikan dua cerita, (1) cerita lokal dari 

daerah domisili peserta maupun dari daerah lain di seluruh 

Indonesia, dan (2) cerita asing dari manca negara di seluruh 

dunia (bukan hanya dari negara penutur asli bahasa Inggris); 

b. Cerita dapat diambil langsung atau saduran dari cerita yang 

sudah ada, atau bahkan dikarang sendiri oleh peserta; 
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c.   Isi cerita memberikan keteladanan dalam menerapkan nilai-

nilai budaya dan karakter bangsa seperti di atas. 

d. Untuk menyampaikan setiap cerita, setiap peserta diberi 

waktu selama 5 sampai dengan 6 menit. 

6. Jenjang Lomba dan Dewan Juri 

Ketentuan tentang jenjang lomba dan dewan juri adalah sebagai 
berikut : 

a.   Lomba tingkat sekolah 

Dewan juri lomba tingkat sekolah terdiri dari 3 orang. Syarat-
syarat anggota dewan juri lomba tingkat sekolah adalah 
sebagai berikut : 

 

a. Pernah mengajar Bahasa Inggris atau praktisi Bahasa 

Inggris yang berkompeten; 

b. Mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak 

memihak pada peserta tertentu. 

b. Lomba tingkat kabupaten/kota 

Untuk lomba tingkat kabupaten kota, dewan juri terdiri dari 3 
atau 5 orang. Syarat-syarat anggota dewan juri lomba tingkat 
kabupaten/kota adalah sebagai berikut : 

 

1) Minimal berkualifikasi S-1 Bahasa Inggris atau praktisi 

Bahasa Inggris yang berkompeten; 

2) Pernah mengajar Bahasa Inggris; 

3) Pernah menjadi juri lomba sejenis, sekurang-kurangnya 

pada tingkat rayon; 

4) Mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak 

memihak pada peserta tertentu. 
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c.   Lomba tingkat provinsi 
 

Untuk lomba tingkat provinsi, dewan juri terdiri dari 3 atau 5 
orang. Syarat-syarat anggota dewan juri lomba tingkat 
provinsi adalah sebagai berikut : 

 

1) Minimal berkualifikasi S-1 Bahasa Inggris atau praktisi 

Bahasa Inggris yang berkompeten; 

2) Pernah mengajar Bahasa Inggris; 

3) Pernah menjadi juri lomba sejenis, sekurang-kurangnya 

pada tingkat kabupaten/kota; 

4) Mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak 

memihak pada peserta tertentu. 
 

d. Lomba tingkat nasional 
 

Untuk lomba tingkat nasional, dewan juru terdiri dari 3 atau 5 
orang. Syarat-syarat anggota dewan juri lomba tingkat 
nasional adalah sebagai berikut : 

 

1) Minimal berkualifikasi S-1 Bahasa Inggris atau praktisi 

Bahasa Inggris yang berkompeten; 

2) Pernah mengajar Bahasa Inggris; 

3) Pernah menjadi juri lomba sejenis, sekurang-kurangnya 

pada tingkat provinsi; 

4) Mampu bersikap adil, jujur, profesional, dan tidak 

memihak pada peserta tertentu. 
 

7. Penilaian 

a.   Aspek Penilaian 

1) Sikap  

a) Tema cerita mendukung pengembangan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi dan gotong 

royong), santun, dan percaya diri. 

b) Pakaian dan alat bantu menggunakan bahan-bahan 

yang ramah lingkungan dan sesuai dengan tema cerita. 
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c) Mimik wajah dan bahasa tubuh mencerminkan nilai 

dan karakter yang diusung oleh tema cerita. 

2) Pengetahuan Kebahasaan 

a) Tata bahasa, kosa kata, dan ungkapan dipilih dan 

digunakan dengan baik dan benar. 

b) Kalimat disampaikan dengan ucapan, tekanan kata, 

dan intonasi yang baik dan benar. 

c) Komunikasi dengan penonton dan juri terjalin secara 

komunikatif, runtut, dan lancar. 

3) Keterampilan Berkreasi 

a) Kreativitas tampak dalam menafsirkan isi cerita. 

b) Kreativitas tampak dalam mengembangkan isi cerita. 

c) Kreativitas tampak dalam cara menyampaikan cerita. 

b. Skala nilai dan bobot penilaian 

Nilai setiap indikator menggunakan skala 10-100 dengan 
bobot, sebagaimana tercantum pada lampiran 3. 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR PENILAIAN LOMBA KREATIVITAS BERCERITA DALAM 
BAHASA INGGRIS SISWA SMP 

No. 
Aspek yang 

dinilai 
Indikator 

Skor   
10-
100 

Bobot 
Skor x 
Bobot 

1 Sikap a) Tema cerita 
mendukung 
pengembangan 
perilaku jujur, 
disiplin, 
tanggung jawab, 
peduli (toleransi 
dan gotong 
royong), santun, 
dan percaya 
diri. 

 2  

b) Pakaian dan alat 
bantu 
menggunakan 
bahan-bahan 
yang ramah 
lingkungan dan 
sesuai dengan 
tema cerita. 

 2  

c) Mimik wajah 
dan bahasa 
tubuh 
mencerminkan 
nilai dan 
karakter yang 
diusung oleh 
tema cerita. 

 2  
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2. Pengetahuan 
Kebahasaan 

a) Tata bahasa, 
kosa kata, dan 
ungkapan 
dipilih dan 
digunakan 
dengan baik 
dan benar. 

 2  

b) Kalimat 
disampaikan 
dengan ucapan, 
tekanan kata, 
dan intonasi 
yang baik dan 
benar. 

 2  

c) Komunikasi 
dengan 
penonton dan 
juri terjalin 
secara 
komunikatif, 
runtut, dan 
lancar. 

 2  

3. Keterampilan 
Berkreasi 

a) Kreativitas 
tampak dalam 
menafsirkan isi 
cerita.  

 3  

b) Kreativitas 
tampak dalam 
mengembangka
n isi cerita. 

 3  

c) Kreativitas 
tampak dalam 
cara 

 3  
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menyampaikan 
cerita. 

d) Total  21  

 

    ∑ (Nilai x Bobot) 
Nilai akhir    =   ---------------------------   =   ................................... 

9 
 

G. Lomba Desain Poster 
 

1. Latar Belakang 
Setiap tanggal 22 April disepakati sebagai tanggal untuk 
memperingati hari bumi. Hal itu dilakukan, karena bumi 
merupakan planet yang memiliki cita rasa seni yang tinggi, 
dibandingkan dengan planet lainnya. Ironisnya, oleh manusia 
yang tidak bertanggung jawab, bumi  atau biasa juga disebut 
dengan alam raya yang elok, ini ternyata juga ditumpuki 
dengan gunungan sampah yang tidak nyeni sama sekali. 
Padahal, sampah sebagai efek samping dari aktivitas 
kehidupan manusia, sejatinya bisa didaur ulang menjadi 
sampah yang nyeni, artistik dan dapat dimanfaatkan sebagai 
sebentuk karya seni yang tidak berbau dan tidak menjijikkan. 
Sebuah karya seni yang  kaya makna dan mengandung nilai 
ekonomi yang tinggi. 

 

Untuk itulah, lomba karya desain komunikasi visual khususnya 
bidang desain poster mengaitkan dengan hari bumi dengan 
harapan agar bumi dengan segala isinya dapat segera kembali 
natural seperti sediakala. Selain itu, lewat lomba desain poster, 
diharapkan bumi menjadi lebih indah, segar, nyaman, dan 
seimbang bagi penghuninya. 

        

Dengan demikian, penciptaan karya desain komunikasi visual 
dalam bentuk lomba desain poster  yang unik, menarik dan 
komunikatif, hasilnya dapat dimanfaatkan guna menyadarkan 
kita semua agar bumi dengan segala isinya dapat kembali 
natural seperti sediakala. 
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2. Target Sasaran 
Untuk memudahkan arah komunikasi dan lebih fokus, maka 
target sasaran yang dituju adalah siswa SMP baik negeri maupun 
swasta. 
 

3. Tujuan  
Umum  
a. Lomba desain poster ini bertujuan untuk membangun 

semangat cinta tanah air yang mendasarkan pada aspek 
menyintai dan merawat lingkungan hidup sebaik mungkin. 

b. Meningkatkan kemampuan siswa SMP menuangkan 
gagasan kreatifnya dalam bentuk desain poster yang 
berwawasan lingkungan hidup. 

c. Meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan siswa  
memasuki ranah industri kreatif bidang desain grafis dan 
desain komunikasi visual. 

 

Khusus 
 

a. Membangun kesadaran pada siswa dan target sasaran 
melalui lomba desain poster untuk menyintai bumi dan 
membebaskan sampah dari tubuhnya.  

b. Membina dan meningkatkan kreativitas siswa dalam 
menjalankan aktivitas komunikasi visual dengan 
menyampaikan pesan yang unik, menarik, artistik dan 
komunikatif.  

c. Mengajak masyarakat umum untuk menyintai bumi dan 
membebaskan sampah dari tubuhnya.  

 

4.  Tema 
‘’Cintai Bumi dan Bebaskan Sampah dari Tubuhnya’’  
 

5. Ketentuan Teknis  

a. Lomba dilaksanakan secara langsung.  
b. Waktu yang disediakan 240 menit. 
c. Teknik bebas. 
d. Desain poster dibuat di atas kertas canson art paper ukuran 

A3 (29,7 cm x 42 cm), berat  120 gram.  
e. Alat dan perlengkapan lainnya untuk mengerjakan desain 

poster dipersiapkan sendiri oleh peserta. Panitia hanya 
menyediakan kertas  canson art paper, ukuran A3 (29,7 cm x 
42 cm), berat 120 gram.   
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6. Persyaratan Peserta 
a. Peserta adalah siswa SMP kelas VII dan VIII dibuktikan 

dengan surat keterangan dari kepala sekolah asal dari 
peserta tersebut. 

b. Juara / pemenang pada tingkatan lomba sebelumnya 
c. Menyerahkan hasil desain poster dari tingkatan lomba 

sebelumnya. 
 

7. Kriteria Penilaian 
a. Ide dan gagasan (nilai 5) 
b. Komunikasi (nilai 3) 
c. Desain (nilai 2) 

 

8. Penentuan Juara 

Penentuan juara lomba desain poster ditentukan  pada 
akumulasi jumlah nilai yang diperoleh pada setiap aspek 
penilaian yang menghasilkan 6 besar untuk menjadi juara I, II, 
dan III,  serta tiga juara harapan.  
 

9. Kriteria  Juri  
 

a. Memiliki kompetensi di bidang desain poster. 
b. Profesional yang bersikap objektif, jujur dan adil. 
c. Memiliki pengalaman menjadi juri desain grafis, desain 

komunikasi visual dan desain poster sekurang-kurangnya 3 
tahun. 

 
H. Lomba Baca Puisi 

 

1. Latar Belakang 

Puisi merupakan suatu  bentuk karya sastra dengan   
menggunakan kata-kata yang disusun secara  indah dan kaya 
akan makna.  Untuk itu agar makna yang tersurat dan tersirat 
dalam sebuah karya puisi dapat ditangkap dan dipahami oleh 
audience, hendaknya dibacakan dengan jelas dalam setiap 
pengucapan kata-kata indah tersebut. Untuk mencapai semua 
itu dibutuhkan kreativitas .   
 

Kreativitas yang dimaksud bertujuan untuk menumbuhkan 
kepekaan rasa estetik dan artistik sehingga terbentuk sikap 
kritis, apresiatif dan kreatif pada diri siswa secara 
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menyeluruh. Sikap ini hanya akan tumbuh jika dilakukan 
serangkaian proses kegiatan kepada siswa yang meliputi 
pengamatan, penilaian serta penumbuhan rasa memiliki 
keterlibatan siswa dalam segala aktivitas seni diluar sekolah, 
seperti dalam event tahunan FLS2N yang diadakan oleh 
Kemendikbud Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Republik 
Indonesia. 

2. Sasaran 

Sasaran lomba baca puisi adalah siswa SMP negeri dan swasta 
di seluruh wilayah. 
Indonesia yang diselenggarakan secara bertingkat : 
a. Tingkat Sekolah 
b. Tingkat Kabupaten/Kota 
c. Tingkat Provinsi 
d. Tingkat Nasional 

 

3. Tujuan 

Lomba baca puisi bertujuan untuk : 
a. Melatih kemampuan, keterampilan, dan kepekaan siswa 

dalam mengolah kata melalui karya sastra. 
b. Meningkatkan kesadaran   siswa tentang fungsi kata dalam  

bahasa Indonesia sebagai alat  komunikasi atau 
penyampaian buah pikiran dan gagasan. 

c. Meningkatkan kecintaan siswa terhadap karya sastra dan 
bahasa Indonesia 

d. Mengembangkan sikap kompetitif dan sportivitas dalam 
diri siswa sejak dini. 

e. Menanamkan dan  membina kecintaan siswa terhadap 
karya budaya bangsa. 
 

4. Tema Lomba 

Tema lomba baca puisi :  
Bangsa yang Mulia selalu menjujung tinggi Budi dan 
Bahasanya  dalam berperilaku dan bertutur kata. 
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5. Persyaratan Peserta 

 Persyaratan peserta sebagai berikut. 
a. Siswa SMP dan sederajat baik negeri maupun swasta yang 

berstatus siswa aktif   yang dibuktikan dengan Kartu Siswa 
atau bukti sah lainnya.  

b. Peserta harus mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan 
oleh kepala sekolah  masing-masing. 

c. sebagai peserta terbaik/juara FLS2N pada tingkat lomba 
sebelumnya. 

 

6. Penilaian Lomba 

Penilaian lomba baca puisi meliputi : 
a. Penjiwaan (interpretasi teks) 
b. Vokal  

1) Artikulasi 
2) Intonasi 
3) Karakter Suara 
4) Tempo 
5) Kekuatan (power) suara 

c. Gerak   
(mimik dan gesture) 

d. Totalitas (penyajian secara lisan, ekspresi, fisik, keutuhan). 
 

7. Ketentuan Lomba 

a. Dalam pembacaan puisi (lomba) tidak diperbolehkan 
menggunakan : 
a)  MIC (pengeras suara). 
b) Menggunakan alat pengiring, baik yang dimainkan  

sendiri maupun yang dimainkan orang lain. 
b. Lomba dibagi dalam 2 (dua) babak, yaitu babak penyisihan 

dan babak final. 
c. Babak penyisihan maupun babak final peserta hanya 

membacakan satu puisi dari 10 judul yang disediakan 
panitia. 

d. Puisi yang dibacakan pada babak final berbeda dengan yang 
dibacakan pada babak  penyisihan. 

e. Peserta dinyatakan gugur apabila tidak memenuhi 
persyaratan seperti yang tercantum dalam panduan ini. 
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f. Peserta dapat didampingi oleh pelatih, yang merupakan 
personal yang mempunyai tugas tertentu dalam menunjang 
keperluan peserta lomba 

j.    Pelatih berasal dari   guru pembimbing sekolahnya 
g. Finalis diambil sebanyak 5 orang. 
h. Puisi yang dibacakan diambil dari salah satu  judul yang 

sudah disediakan oleh panitia 
i. Setiap peserta membacakan 1 puisi wajib dan 1 puisi pilihan  

( 5 puisi pilihan ). 
j. Pada saat pelaksnaan lomba, peserta yang dipanggil tiga 

kali oleh panitia untuk tampil di pentas tidak datang, 
dianggap mengundurkan diri. 

 

Kolom Penilaian 
 

 
8. Dewan Juri 

a. Lomba Tingkat Sekolah 

1) Dewan juri terdiri dari 3 orang guru mata pelajaran 
bahasa dan sastra/ seni budaya/ praktisi/ atau 
professional yang berkompeten baik dari sekolah 
setempat atau dari sekolah lain. 

2) Dewan juri memilih dan menetapkan 2 siswa terbaik  
untuk diikutkan pada jenjang berikutnya di tingkat 
kabupaten/kota. 

3) Penilaian lomba sesuai dengan petunjuk buku panduan 
dan pelaksanaan lomba disesuaikan dengan jadwal yang 
ditetapkan oleh panitia. 

 

No. 
Und
ian 

Nama 
Peserta 

Asal 
sekolah 

Judul 
Puisi 

Penilaian 
 

Nilai Jumlah 

 
Inter 

pretasi 
 

 
Vokal 

 

 
Gerak 

 
Tota
litas 
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b. Lomba Tingkat kabupaten/Kota 

1) Dewan juri minimal terdiri dari 3 juri maksimal 5 juri 
(berjumlah ganjil) antara lain berasal dari : 
pengawas/instruktur, guru mata pelajaran bahasa dan 
sastra/ seni budaya/ praktisi/ atau professional, 
wartawan seni budaya yang berkompeten 

2) Dewan juri menentukan peringkat terbaik 1 sampai 
dengan 5 terdiri dari terbaik I. terbaik II, terbaik III, 
harapan 1, dan harapan 2. 

3) Dewan juri menetapkan 1 peserta terbaik pertama untuk 
selanjutnya diikutkan dalam lomba baca puisi di tingkat 
provinsi. 

4) Pelaksanaan lomba sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan oleh panitia. 

 

c. Lomba Tingkat Provinsi. 
1) Dewan juri terdiri dari 3 orang antara lain berasal dari  

pengawas/instruktur dari balai bahasa, guru bahasa dan 
sastra/seni budaya, dosen perguruan seni, pekerja seni 
profesional, praktisi seni yang berkompeten. 

2) Dewan juri menentukan peringkat terbaik 1 sampai 
dengan 5 terdiri dari terbaik I. terbaik II, terbaik III, 
harapan 1, dan harapan 2. 

3) Dewan juri menetapkan 1 peserta terbaik pertama untuk 
selanjutnya diikutkan dalam lomba baca puisi di tingkat 
nasional. 

4) Pelaksanaan lomba dilakukan sesuai dengan kegiatan 
dan jadwal yang ditetapkan oleh panitia. 
 

d. Lomba Tingkat Nasional 
1) Dewan juri terdiri dari 5 orang  antara lain berasal dari : 

Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI).  
Pengawas/instruktur dari balai  bahasa, guru bahasa dan 
sastra/ seni budaya, dosen perguruan seni, pekerja seni 
profesional, praktisi seni (pengamat, sastrawan, 
budayawan), wartawan seni budaya, yang berkompeten. 

2) Seluruh siswa peserta lomba yang lolos ke tingkat 
nasional terlebih dahulu mendapat  pembekalan 
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tentang baca puisi dari  nara sumber  antara lain pakar 
baca puisi, sastrawan, teaterawan, perihal performance.  

3) Dewan juri mengikuti pelaksanaan lomba baca puisi, 
mengamati, menilai, menimbang  dan menentukan 10 
besar peserta terbaik non rangking babak penyisihan.  

4)  Dewan juri menentukan peringkat terbaik 1 sampai 
dengan 5 yakni terbaik I, terbaik II, terbaik III, harapan 
1, dan harapan 2. 

 
9. Persyaratan Sebagai Dewan Juri  

a. Berasal dari lingkungan akademisi  minimal memiliki gelar 
kesarjanaan S1 (pendidikan) bahasa dan sastra, seniman 
professional, praktisi seni yang berkompeten dibidangnya. 

b. Pernah menjadi juri lomba baca puisi sekurang-kurangnya 
sesuai tingkatan lomba. 

c. Bersikap adil (independen) dan bertanggung jawab di 
profesinya. 

 

10. Penghargaan  

Semua peserta yang masuk peringkat terbaik akan 
mendapatkan penghargaan berupa piaga, sertifikat dan 
penghargaan lain yang akan di tentukan kemudian 
 

JUDUL PUISI YANG DILOMBAKAN/DIBACAKAN PADA FLS2N 2015 
 

1. Puisi Wajib judul:  ‘Gugur ‘ Karya WS. Rendra 
2. 8 Puisi pilihan 

 

No Judul Penyair 

1 Gugur  WS. Rendra (Puisi Wajib) 

2 Membaca Tanda-tanda Taufiq Ismail 

3 Gadis Peminta-minta Toto Sudarto Bachtiar 

4 Aku Chairil Anwar 

5 Perjalanan Kubur  Sutardji Calzoum Bachri 

6 Sembahyang Rumputan Ahmadun Yosi Harfanda 

7 Selamat Pagi Indonesia Sapardji Djoko Damono 
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No Judul Penyair 

8 Tanah Air Mata  Sutardji Calzoum Bachri 

9 Nyanyian Kemerdekaan Ahmadun Yosi Harfanda 

 

 
1. Puisi Wajib FLS2N 2015 

 
Gugur-WS Rendra (puisi wajib) 

Ia merangkak 
di atas bumi yang dicintainya 
Tiada kuasa lagi menegak 
Telah ia lepaskan dengan gemilang 
pelor terakhir dari bedilnya 
Ke dada musuh yang merebut kotanya 

Ia merangkak 
di atas bumi yang dicintainya 
Ia sudah tua 
luka-luka di badannya 

Bagai harimau tua 
susah payah maut menjeratnya 
Matanya bagai saga 
menatap musuh pergi dari kotanya 

Sesudah pertempuran yang gemilang itu 
lima pemuda mengangkatnya 
di antaranya anaknya 
Ia menolak 
dan tetap merangkak 
menuju kota kesayangannya 
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Ia merangkak 
di atas bumi yang dicintainya 
Belum lagi selusin tindak 
mautpun menghadangnya. 
Ketika anaknya memegang tangannya 
ia berkata : 
” Yang berasal dari tanah 
kembali rebah pada tanah. 
Dan aku pun berasal dari tanah 
tanah Ambarawa yang kucinta 
Kita bukanlah anak jadah 
Kerna kita punya bumi kecintaan. 
Bumi yang menyusui kita 
dengan mata airnya. 
Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. 
Bumi kita adalah kehormatan. 
Bumi kita adalah juwa dari jiwa. 
Ia adalah bumi nenek moyang. 
Ia adalah bumi waris yang sekarang. 
Ia adalah bumi waris yang akan datang.” 
Hari pun berangkat malam 
Bumi berpeluh dan terbakar 
Kerna api menyala di kota Ambarawa 

Orang tua itu kembali berkata : 
“Lihatlah, hari telah fajar ! 
Wahai bumi yang indah, 
kita akan berpelukan buat selama-lamanya ! 
Nanti sekali waktu 
seorang cucuku 
akan menancapkan bajak 
di bumi tempatku berkubur 
kemudian akan ditanamnya benih 
dan tumbuh dengan subur 
Maka ia pun berkata : 
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Alangkah gemburnya tanah di sini!” 

Hari pun lengkap malam 
ketika menutup matanya. 

 

2. Puisi  Pilihan 

 
Chairil Anwar 

AKU 
 
Kalau sampai waktuku 
’Ku mau tak seorang ’kan merayu 
Tidak juga kau 
Tak perlu sedu sedan itu 
 
Aku ini binatang jalang 
Dari kumpulannya terbuang 
 
Biar peluru menembus kulitku 
Aku tetap meradang menerjang 
 
Luka dan bisa kubawa berlari 
Berlari 
Hingga hilang pedih peri 
 
Dan aku akan lebih tidak perduli 
Aku mau hidup seribu tahun lagi 
Maret 1943 
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GADIS PEMINTA-MINTA 
Oleh : Toto Sudarto Bachtiar 

 
Setiap kali bertemu, gadis kecil berkaleng kecil  
Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka  
Tengadah padaku, pada bulan merah jambu  
Tapi kotaku jadi hilang, tanpa jiwa  
 
Ingin aku ikut, gadis kecil berkaleng kecil  
Pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok  
Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan  
Gembira dari kemayaan riang  
 
Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral  
Melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal  
Jiwa begitu murni, terlalu murni  
Untuk bisa membagi dukaku  
 
Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil  
Bulan di atas itu, tak ada yang punya  
Dan kotaku, ah kotaku  
Hidupnya tak lagi punya tanda 
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PERJALANAN KUBUR 
Sutardji Calzoum Bachri 

 
Luka ngucap dalam badan  
Kau telah membawaku ke atas bukit  
Ke atas karang ke atas gunung  
Ke bintang-bintang  
Lalat-lalat menggali perigi dalam dagingku  
Untuk kuburmu alina  
 
Untuk kuburmu alina  
Aku menggali-gali dalam diri  
Raja darah dalam darah mengaliri sungai-sungai  

mengibarkan bendera hitam  
Menyeka matari membujuk bulan  
Teguk tangismu alina  
 
Sungai pergi ke laut membawa kubur-kubur  
Laut pergi ke laut membawa kubur-kubur  
Awan pergi ke hujan membawa kubur-kubur  
Hujan pergi ke akar ke pohon ke bunga-bunga  
Membawa kuburmu alina 
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SELAMAT PAGI INDONESIA 
Sapardi Djoko Damono 

 
Selamat pagi Indonesia, seekor burung mungil mengangguk  
dan menyanyi kecil buatmu  
akupun sudah selesai, tinggal mengenakan sepatu,  
dan kemudian pergi untuk mewujudkan setiaku kepadamu  
dalam kerja yang sederhana 
 
Bibirku tak bisa mengucapkan kata-kata yang sukar  
dan tanganku terlalu kurus untuk mengacu terkepal  
selalu kujumpai kau di wajah anak-anak sekolah,  
di mata perempuan yang sabar,  
di telapak tangan yang membatu para pekerja jalanan,  
kami telah bersahabat dengan kenyataan  
untuk diam-diam mencintaimu 
 
Seekor ayam jantan menegak dan menjeritkan salam padamu,  
kubayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya,  
akupun pergi bekerja, menaklukkan kejemuan,  
merubuhkan 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 
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SEMBAHYANG RUMPUTAN 
Ahmadun Yosi Herfanda 

 
walau kaubungkam suara azan 
walau kaugusur rumah-rumah tuhan 
aku rumputan takkan berhenti sembahyang 
inna shalaati wa nusuki 
wa mahyaaya wa mamaati 
lillahi rabbil ‘alamin 
 
topan menyapu luas padang 
tubuhku bergoyang-goyang 
tapi tetap teguh dalam sembahyang 
akarku yang mengurat di bumi 
tak berhenti mengucap shalawat nabi 
 
sembahyangku sembahyang rumputan 
sembahyang penyerahan jiwa dan badan 
yang rindu berbaring di pangkuan tuhan 
sembahyangku sembahyang rumputan 
sembahyang penyerahan habis-habisan 
 
walau kautebang aku 
akan tumbuh sebagai rumput baru 
walau kaubakar daun-daunku 
akan bersemi melebihi dulu 
aku rumputan kekasih tuhan 
di kota-kota disingkirkan 
alam memeliharaku subur di hutan 
 
aku rumputan 
tak pernah lupa sembahyang 
:sesungguhnya shalatku dan ibadahku 
hidupku dan matiku hanyalah 
bagi allah tuhan sekalian alam 
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pada kambing dan kerbau 
daun-daun hijau kupersembahkan 
pada tanah akar kupertahankan 
agar tak kehilangan asal keberadaan 
di bumi terendah aku berada 
tapi zikirku menggema 
menggetarkan jagat raya 
: la ilaaha illalah 
muhammadar rasululah 
 
aku rumputan kekasih tuhan 
seluruh gerakku adalah sembahyang 
1992 
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TANAH AIR MATA 
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 dukalara 
Tapi perih tak bisa sembunyi 
Ia merebak kemana-mana 
 
Bumi memang tak sebatas pandang 
Dan udara luas menunggu 
Namun kalian takkan bisa menyingkir 
Kemanapun 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 airmata kami 
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MEMBACA TANDA-TANDA 
Taufiq Ismail 

 
Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas  
dari tangan dan meluncur lewat sela-sela jari kita  
Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas  
tapi kini kita mulai merindukannya  
 
Kita saksikan udara  abu-abu warnanya  
Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya  
Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari  
 
Hutan kehilangan ranting  
Ranting kehilangan daun  
Daun kehilangan dahan  
Dahan kehilangan hutan  
Kita saksikan zat asam didesak asam arang  
dan karbon dioksid itu menggilas paru-paru  
Kita saksikan  
Gunung membawa abu  
Abu membawa batu  
Batu membawa lindu  
Lindu membawa longsor  
Longsor membawa air  
Air membawa banjir  
Banjir membawa air  
Air  
Mata  
 
Kita telah saksikan seribu tanda-tanda  
Bisakah kita membaca tanda-tanda  
Allah  
Kami telah membaca gempa  
Kami telah disapu banjir  
Kami telah dihalau api dan hama  



Milik Negara Tidak Diperdagangkan  

Panduan FLS2N SMP Tahun 2015 69 

Kami telah dihujani abu dan batu  
 
Allah  
Ampuni dosa-dosa kami  
Beri kami kearifan membaca seribu tanda-tanda  
Karena ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan  
akan meluncur lewat sela-sela jari  
Karena ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas  
tapi kini kami mulai merindukannya 
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NYANYIAN KEMERDEKAAN 
Ahmadun Yosi Herfanda 

 

Hanya kau yang kupilih, kemerdekaan 
Di antara pahit-manisnya isi dunia 
Akankah kau biarkan aku duduk berduka 
Memandang saudaraku, bunda pertiwiku 
Dipasung orang asing itu? 
Mulutnya yang kelu tak mampu lagi menyebut namamu 
 

Berabad-abad aku terlelap 
Bagai laut kehilangan ombak 
Atau burung-burung         
Yang semula Bebas di hutannya 
Digiring ke sangkar-sangkar         
Yang terkunci pintu-pintunya 
Tak lagi bebas mengucapkan kicaunya 
 

Berikan suaramu, kemerdekaan 
Darah dan degup jantungmu 
Hanya kau yang kupilih 
Di antara pahit-manisnya isi dunia 
 

Orang asing itu berabad-abad 
Memujamu di negerinya 
Sementara di negeriku 
Ia berikan belenggu-belenggu 
Maka bangkitlah Sutomo 
Bangkitlah Wahidin Sudirohusodo 
Bangkitlah Ki Hajar Dewantoro 
Bangkitlah semua dada yang terluka 
“Bergenggam tanganlah dengan saudaramu 
Eratkan genggaman itu atas namaku 
Kekuatanku akan memancar dari genggaman itu.” 
Suaramu sayup di udara 
Membangunkanku dari mimpi siang yang celaka 
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Hanya kau yang kupilih, kemerdekaan 
Di antara pahit-manisnya isi dunia 
Berikan degup jantungmu 
Otot-otot dan derap langkahmu 
Biar kuterjang pintu-pintu terkunci itu 
Atau mendobraknya atas namamu 
Terlalu pengap udara yang tak bertiup 
Dari rahimmu, kemerdekaan 
 
Jantungku hampir tumpas 
Karena racunnya 
 
Hanya kau yang kupilih, kemerdekaan 
Di antara pahit-manisnya isi dunia! 
 
(Matahari yang kita tunggu  Akankah bersinar juga Di langit 
kita?). 

 
Mei  1985 
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FORMULIR PENDAFTARAN  
LOMBA BACA PUISI  

FLS2N SMP 2015 
 

                                                              No. Pendaftaran:............... 
 

 
Nama 

Nomor  Siswa 

: 

: 

.................................................................... 

.................................................................... 

Asal Sekolah : .................................................................... 

Kelas/Program : .................................................................... 

Tempat, Tanggal 

Lahir 

 

: 

 

.................................................................... 

Jenis Kelamin : L/P * 

Alamat  : .................................................................... 

  .................................................................... 

No. HP : .................................................................... 

Keterangan lain-lain 

(kejuaraan sastra 

yang pernah diikuti) 

: .................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

 

 (* coret yang tidak perlu) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Foto 
3 x 4 
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I. Lomba Seni Lukis  
 

1. Tema Lomba 

tema lomba adalah “Kebudayaan Indonesia Hebat” 
2. Ketentuan Teknis   

a. Lomba dilaksanakan secara langsung. 
b. Lukisan dibuat di atas kertas gambar ukuran 40 x 60 cm.  
c. Perlengkapan dan alat melukis dipersiapkan sendiri oleh 

peserta, sedangkan panitia hanya menyediakan kertas 
gambar.  

3. Penentuan Juara 

Penentuan juara didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh 
pada setiap aspek penilaian yang menghasilkan 6 besar untuk 
menjadi  juara I, II, dan  III serta  juara harapan I, II dan III 
 

4. Aspek yang Dinilai  
Aspek yang dinilai adalah: 
a. Relevansi tema; 
b. Kemampuan estetis 
c. Kreativitas 

 

5. Dewan Juri  
Dewan juri terdiri atas para ahli, unsur instansi pembina seni 
rupa,  pengamat seni rupa,  seniman seni rupa yang telah teruji 
kapasitas dan kredibilitasnya  di bidang seni lukis.  
 

J. Lomba Desain Motif Batik 
 

1. Tema Lomba 

Tema Lomba adalah “Indahnya Alam dan Hebatnya Budaya 
Indonesia”. 

 

2. Ketentuan Teknis 
a. Lomba dilaksanakan secara langsung . 
b. Desain motif batik dibuat di atas kertas gambar ukuran 

40x60 cm.  
c. Perlengkapan, alat, dan bahan  dipersiapkan peserta. Panitia 

hanya menyediakan kertas gambar. 
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3. Penentuan Juara 

Penentuan juara didasarkan pada jumlah nilai yang diperoleh 
pada setiap aspek penilaian yang menghasilkan 6 besar untuk 
menjadi  juara I, II, dan  III serta  juara harapan I, II, dan III. 

4. Aspek yang Dinilai  
Aspek yang dinilai adalah 
a. Relevasi tema; 
b. Kemampuan estetis; 
c. Kerapian; 

 

5. Dewan Juri  

Dewan juri terdiri atas para ahli, unsur instansi pembina  seni   
budaya,  pengamat seni batik,  seniman batik  yang telah teruji 
kapasitas dan kredibilitasnya di bidang seni desain motif batik. 
 

K. Lomba Cipta Lagu  
 

1. Latar Belakang 

Kegiatan cipta lagu merupakan wahana untuk 
mengekspresikan diri, melatih kepekaan dan kehalusan rasa 
bagi para peserta didik. 

2. Sasaran 

Sasaran lomba cipta lagu adalah peserta didik SMP negeri dan 
swasta di  seluruh Indonesia.  

3. Tujuan 
a. Menggali potensi dan kreativitas peserta didik  dalam 

mencipta lagu yang sesuai dengan perkembangan jiwanya.  
b. Mendorong peserta didik  untuk mengembangkan dan 

menyalurkan bakat musiknya.  
c. Meningkatkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan 

di kalangan peserta didik  
d. Memupuk dan meningkatkan  rasa cinta Tanah air, Bangsa 

dan Negara Indonesia.  
4. Tema 

Tema lomba cipta lagu siswa SMP adalah  Pembentukan 
Karakter bangsa melalui upaya menumbuhkembangkan :  
a. Rasa persatuan dan kesatuan bangsa  
b. Cinta Bangsa dan  Negara Kesatuan Republik Indonesia .  
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5. Ketentuan Teknis 

a. Hasil karya cipta dapat dibuat dalam bentuk rekaman CD, 
dan naskah lagu yang ditulis dalam nada diatonis dengan 
notasi angka atau notasi balok. 

b. Teks lirik atau syair lagu ditulis dalam bahasa Indonesia 
yang baik dan benar, bermakna serta mudah dipahami oleh 
siswa/masyarakat.  

c. Makna lagu sesuai dengan tema.  
d. Durasi /panjang lagu maksimal 24 bar ( ruas birama ). 
e. Lagu harus terasa asli, belum pernah dipublikasikan atau 

diikutsertakan dalam lomba sebelumnya. 
f. Para peserta menampilkan karya ciptanya dihadapan 

dewan juri.  
6. Dewan Juri 

a. Lomba tingkat Kabupaten /Kota 
1) Dewan juri terdiri dari minimal tiga orang yang terdiri 

dari unsur profesional/praktisi, pendidik, akademisi 
2) Dewan juri menetapkan satu karya terbaik untuk 

diikutkan pada lomba tingkat provinsi. 
3) Pelaksanaan lomba dilakukan sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan oleh panitia. 
b. Lomba tingkat Provinsi 

1) Dewan juri terdiri dari minimal tiga orang terdiri dari 
unsur professional / praktisi, pendidik, akademisi. 

2) Dewan juri menilai seluruh karya cipta dari 
kabupaten/kota dalam bentuk rekaman (CD) dan naskah 
tertulis. 

3) Dewan juri menetapkan satu karya terbaik untuk diikut 
sertakan pada lomba tingkat nasional. 

4) Penilaian lomba dilakukan sesuai dengan jadwal yang 
telah ditentukan oleh panitia. 

c. Lomba tingkat nasional 
1) Dewan juri terdiri dari minimal tiga orang yang terdiri 

dari unsur professional/composer, praktisi, pemerhati, 
pendidik 

2) Dewan juri menilai seluruh karya cipta lagu dari seluruh 
provinsi dalam bentuk rekaman (CD) dan naskah 
tertulis. 
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3) Dewan juri memilih 6 buah karya cipta sebagai finalis 
,selanjutnya para finalis menyajikan karya ciptanya di 
hadapan dewan juri. 

4) Dewan juri menetapkan urutan pemenang sesuai dengan 
hasil pengamatan dan penilaian yang dilakukan sebagai 
berikut : Pemenang I, Pemenang II, Pemenang III, 
Harapan I, Harapan II dan Harapan III. 

7. Kriteria penilaian 

Penilaian hasil cipta lagu menggunakan  kriteria sebagai 
berikut : 
 

a. Kesesuaian lirik/ syair lagu dengan tema. 
b. Keindahan alur melodi lagu, harmonisasi 
c. Penggunaan bahasa yang baik, bermakna dan mudah 

difahami. 
8. Ketentuan tambahan : 

a. Para peserta yang maju ke tingkat nasional harus 
mengirimkan naskah lagu dan rekaman lagu ciptaannya 
dalam bentuk CD paling lambat 1 minggu sebelum 
pelaksanaan babak final dilaksanakan. 

b. Para finalis di tingkat nasional harus menuliskan kembali 
lagu ciptaannya  dan siap untuk  menampilkan  lagu 
tersebut secara bebas ( dengan atau tanpa musik pengiring ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Milik Negara Tidak Diperdagangkan  

Panduan FLS2N SMP Tahun 2015 78 

LEMBAR PENILAIAN 
LOMBA CIPTA LAGU FLS2N TAHUN 2015 

 

 

N0 
 

Undian 
Kesesuaian 

Tema 

 

Harmonisasi 
 

Bahasa 
 

Jumlah 
 

Keterangan 

       

       

       

       

       

 

Catatan : 
Rentang nilai : 60 – 100 
                                                                ………….,……………. 2015 
                                                                              Juri 

                      
                                            
……………………………….. 
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L. Lomba Cipta Puisi  
 

1. Latar Belakang 
Dalam memasuki era teknologi informasi pada masa kini 
dan   pada  masa yang akan datang, setiap warga 
masyarakat,  termasuk peserta didik, perlu dibekali  
sentuhan perasaan dalam  menuturkan isi pikiran dan 
perasaannya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai-
nilai budaya serta pengalaman spiritualitasnya 
hendaknya dapat disalurkan dalam membangun 
kehidupan berbangsa dan bernegara.  Salah satu media 
yang dapat digunakan untuk mengekspresikan isi pikiran 
dan perasaan tersebut adalah puisi.  Melalui puisi peserta 
didik diharapkan mampu   meningkatkan  kecintaannya  
terhadap sastra dan bahasa Indonesia  sebagai wadah dan 
sarana untuk membangun jati diri,  karakter terpuji,  dan 
semangat kebangsaan.  

 

2. Sasaran 
Sasaran lomba cipta  puisi  (sajak) adalah siswa SMP 
negeri dan swasta di seluruh Indonesia.  

3. Tujuan 
Lomba cipta  puisi bertujuan untuk: 
a. melatih kemampuan dan kreativitas peserta didik  

untuk mencipta/menggubah  puisi/sajak  dalam 
bahasa Indonesia; 

b. meningkatkan kesadaran peserta didik  bahwa, puisi 
sangat penting sebagai sarana estetika dalam 
mengungkapkan buah pikiran dan perasaan; 

c. menanamkan dan membina apresiasi peserta didik  
terhadap nilai-nilai  budaya yang hidup dalam 
masyarakat; 

d. meningkatkan kecintaan peserta didik  terhadap sastra 
dan bahasa Indonesia sebagai sarana untuk 
membangun karakter, jati diri, dan kebanggaan 
nasional; 
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e. mengembangkan sikap kompetitif dalam diri peserta 
didik  sejak dini. 

4.  Tema 
Tema lomba cipta puisi   berkisar pada pengembangan  
pengetahuan serta pembinaan peserta didik dalam 
upaya pembentukan dan  penguatan sikap dan karakter 
positif    melalui penghayatan  nilai-nilai budaya yang 
hidup di tengah-tengah masyarakat. 

 

5. Persyaratan Tulisan  
 

Persyaratan tulisan mencakup : 
  

a. ditulis dalam bahasa Indonesia; 
b. asli, bukan terjemahan/saduran, dan belum pernah 

dilombakan/ dipublikasikan.  
c. sesuai dengan tata nilai dan norma kehidupan dalam 

masyarakat; 
d. ditulis rapi dengan tulisan tangan dalam  kertas 

bergaris atau kertas HVS ukuran kuarto (A-4) 
sebanyak  1--2 halaman; 

e. ditulis pada  saat lomba berlangsung pada  setiap 
tingkat lomba (tingkat sekolah, kabupaten/kota, 
provinsi, dan nasional); 

f. sampul depan  karangan diberi  identitas  sebagaimana 
terlihat dalam lampiran 1. 

 
6. Dewan Juri 

 

a. Lomba Tingkat Sekolah 
 

1) Dewan juri terdiri atas minimal tiga orang guru mata 
pelajaran bahasa/sastra dan/atau profesional/praktisi 
yang berkompeten.  

2) Dewan juri menetapkan maksimal tiga karya terbaik 
untuk diikutkan pada jenjang berikutnya atau tingkat 
kabupaten/kota. 

3) Penilaian lomba dilakukan sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan oleh panitia.  
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b. Lomba Tingkat Kabupaten/Kota  
 

1) Dewan juri terdiri atas tiga atau lima orang, yang 
berasal dari  pengawas/instruktur, guru bahasa/ 
sastra, dan profesional/praktisi (sastrawan, pekerja 
seni, wartawan budaya) yang berkompeten. 

2) Dewan juri menetapkan satu karya  terbaik untuk 
diikutkan pada jenjang berikutnya atau tingkat 
provinsi. 

3) Penilaian lomba dilakukan sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan oleh panitia.  

 
 

c. Lomba Tingkat Provinsi 
 

1) Dewan juri terdiri atas tiga atau lima orang, yang 
berasal dari pengawas/instruktur, guru, dosen, dan 
profesional/praktisi/ pekerja seni yang berkompeten. 

2) Dewan juri menetapkan satu karya terbaik untuk 
diikutkan lomba pada tingkat berikutnya atau tingkat 
nasional dengan melampirkan berita acara atau surat 
keterangan/penetapan pemenang yang ditandatangani 
oleh  dewan juri. 

3) Penilaian lomba dilakukan sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan oleh panitia.  

  

d. Lomba Tingkat Nasional 
1) Dewan juri terdiri atas  minimal lima orang, antara lain 

berasal dari perguruan tinggi, Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa (Kemdikbud), Himpunan 
Sarjana Kesusastraan Indonesia (Hiski), Himpunan 
Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), dan 
profesional/praktisi (sastrawan, pengamat, wartawan 
budaya, pekerja seni) yang berkompeten. 

2) Dewan juri melakukan penilaian seluruh naskah puisi 
yang lulus di tingkat provinsi sesuai dengan kriteria 
penilaian yang ditetapkan.  

3) Sebelum mengikuti lomba cipta puisi di tingkat 
nasional, siswa/peserta lomba mengikuti pembekalan 
dari narasumber  (pakar dan/atau sastrawan) perihal  
hakikat puisi  dan proses kreatif. 
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4) Panitia beserta dewan juri  memberitahukan tema lomba 
kepada peserta pada saat pelaksanaan lomba 
(mendadak), kemudian mempersilakan peserta 
mencipta/menggubah puisi  (yang ditulis tangan) 
dalam waktu dan di tempat (alam terbuka) yang 
ditetapkan; 

5) Dewan juri menetapkan lima karya  terbaik untuk 
tingkat nasional dengan mempertimbangkan nilai 
naskah puisi  di tingkat provinsi sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan.   

 

7. Penilaian  
Penilaian hasil lomba cipta puisi  dilakukan dari segi 
kesesuaian      dengan tema atau isi, pemakaian bahasa dan  
sarana retorika, isi/makna, serta penyajian dan kreativitas 
dengan ketentuan yang sudah ditetapkan (lihat lampiran 2). 

 

a. Kesesuaian  Judul dengan Tema atau Isi 
Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian aspek ini, 
antara lain : 
1) daya pikat  judul puisi/sajak; 
2) kesesuaian judul dengan tema/topik dan isi. 

b. Bahasa dan Sarana Retorika 
Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian aspek ini, 
antara lain : 

 

1) ketepatan pemilihan kata (diksi), ungkapan,  kalimat, 
dan rima dalam pewujudan gagasan dan pengem-
bangan imajinasi; 

2) kesesuaian dan ketepatan pemakaian majas dan diksi 
spesifik. 
 

c.  Isi 
Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian aspek ini, 
antara lain :  
1) kesesuaian gagasan dengan tema; 
2) kewajaran pengembangan gagasan; 
3) makna dan pesan yang terkandung; 
4) nilai-nilai kehidupan/budaya. 

d. Penyajian dan Kreativitas 
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Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian aspek ini, 
antara lain : 
1) cara pengungkapan gagasan; 
2) kekhasan gagasan (baru) yang ditawarkan; 
3) bentuk (tipografi) dan aspek lain yang memperlihatkan 

inovasi. 
 

8. Persyaratan dewan juri : 
a. minimal sarjana (pendidikan) bahasa/sastra atau 

profesional/ praktisi yang berkompeten; 
b. pernah menjadi juri lomba sekurang-kurangnya sesuai 

tingkatan lomba. 
c. mampu bersikap adil (independen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Milik Negara Tidak Diperdagangkan  

Panduan FLS2N SMP Tahun 2015 84 
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LAMPIRAN  1  
 
 

SAMPUL DEPAN  LOMBA CIPTA  PUISI 
 

 
  Sampul karangan memuat: 

1. Judul karangan 

2. Nama siswa 

3. Jenis kelamin 

4. Tempat dan tanggal lahir 

5. Kelas 

6. Sekolah 

7. Alamat sekolah, kode pos, e-mail, dan telepon 

8. Alamat rumah, kode pos, e-mail, dan telepon  

9. Cap sekolah  

10. Nama dan tanda tangan kepala sekolah 
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LAMPIRAN 2 
 
 

LEMBAR PENILAIAN 
LOMBA CIPTA PUISI SISWA SMP TAHUN  2015 

 
 

No. Aspek yang Dinilai 
Nilai 

10-100 
Bobot Jumlah 

1. 
Kesesuaian Judul dengan Tema 
atau Isi  

 1  

2. Bahasa  dan Sarana Retorika 
 

4 
 

3. Isi  
 

3 
 

4. Penyajian dan Kreativitas  
 

2  

T o t a l  

 
Catatan:      
 
                                                                       ............, ..................... 2015 

 
                                                                        Penilai   
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BAB III 
PENUTUP 

 
 

Buku Paduan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Sekolah 
Menengah Pertama Tahun 2015 ini memuat berbagai  aspek 
operasional yang akan dijadikan tuntunan bagi panitia penyelenggara, 
dewan, juri, dan  peserta lomba di setiap jenjang, baik di tingkat 
sekolah, kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional.  Dengan 
memperhatikan dan menerapkan   secara tertib aturan yang tertuang 
dalam panduan ini serta disiplin, disertai tanggung jawab yang tinggi 
diharapkan akan tercapai hasil yang optimal sesuai dengan yang 
diharapkan. 
 
Segala sesuatu yang belum tercantum dalam buku panduan festival 
dan lomba ini akan ditentukan kemudian oleh panitia penyelenggara, 
seperti surat keputusan, adendum, dan/atau aturan tambahan yang 
diperlukan. Dalam hal ini, untuk mendukung keberhasilan kegiatan 
FLS2N ini,  panitia penyelenggara di tingkat sekolah, kabupaten/kota, 
atau provinsi dapat menyempurnakan teknis pelaksanaannya 
sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Panitia Pusat, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
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