PETUNJUK TEKNIS

GEBYAR BULAN BAHASA
MANSA 2021
"Dengan Semangat Sumpah Pemuda Kita Wujudkan
Santri Madrasah Mandiri Berprestasi"

TIMELINE KEGIATAN
Pendaftaran Lomba Eksternal

11-15 Oktober 2021

Lomba Internal dan Eksternal 16-23 Oktober 2021

Penjurian

Pengumuman

Pembagian Hadiah

24-26 Oktober 2021

28 Oktober 2021

30 Oktober 2021

MUSIKALISASI PUISI
Syarat dan Ketentuan:
1. Siswa/i SMP/MTs di Kabupaten Kebumen.
2. Satu tim terdiri dari 2-5 anak.
3. Memilih salah satu puisi yang ditentukan yaitu:
Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono
Di Beranda karya R.Giryadi
Cermin Retak Seribu, Mustofa W Hasyim
4. Diiringi dengan instrumen tradisional dan/atau modern (elektrik
dan/atau akustik.
5. Kostum bebas, sopan dan rapi.
6. Video belum pernah atau sedang diikutkan dalam lomba lainnya atau
kompetisi serupa.
7. Video yang dikirimkan sepenuhnya menjadi hak milik panitia.
8. Video yang dikirimkan akan diupload di akun youtube MAN 1 Kebumen.
9. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
10. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan
ketentuan lomba, panitia berhak melakukan diskualifikasi dan membuat
ketentuan lebih lanjut.
11. Ketentuan video:
Durasi maksimal 7 menit;
Video merupakan rekaman audio-visual utuh, tampak tubuh dari
depan secara utuh (full-shot), dan posisi kamera landscape.
Video tidak menyinggung suku, agama, ras, dan golongan (SARA),
serta tidak melanggar hak cipta.
Video dikumpulkan melalui Google Drive yang disediakan panitia.
Kriteria Penilaian:
1. Ekspresi
2. Komposisi Musikalisasi
3. Keselarasan
4. Vokal
5. Penampilan

GERAK DANN LAGU DOLANAN
Syarat dan Ketentuan:
1. Siswa/i SMP/MTs di Kabupaten Kebumen.
2. Satu tim terdiri dari maksimal 5 anak.
3. Lagu dolanan yang digunakan adalah lagu tradisional.
4. Kostum bebas, sopan dan rapi menyesuaikan dengan lagu yang dipilih.
5. Video belum pernah atau sedang diikutkan dalam lomba lainnya atau
kompetisi serupa.
6. Video yang dikirimkan sepenuhnya menjadi hak milik panitia.
7. Video yang dikirimkan akan diupload di akun youtube MAN 1 Kebumen.
8. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
9. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan
ketentuan lomba, panitia berhak melakukan diskualifikasi dan membuat
ketentuan lebih lanjut.
10. Ketentuan video:
Durasi maksimal 7 menit;
Bentuk video landscape dan full body;
Diperbolehkan melakukan editing tanpa watermark;
Video tidak menyinggung suku, agama, ras, dan golongan (SARA),
serta tidak melanggar hak cipta;
Video dikumpulkan melalui Google Drive yang disediakan panitia.
Kriteria Penilaian:
1. Kekompakan
2. Kreativitas
3. Estetika
4. Kesesuaian gerak dan lagu

POSTER
Syarat dan Ketentuan:
1. Siswa/i SMP/MTs di Kabupaten Kebumen.
2. Karya belum pernah atau sedang diikutkan dalam lomba lainnya atau
kompetisi serupa.
3. Karya yang dikirimkan sepenuhnya menjadi hak milik panitia.
4. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan
ketentuan lomba, panitia berhak melakukan diskualifikasi dan membuat
ketentuan lebih lanjut.
6. Karya dikumpulkan melalui Google Drive yang disediakan panitia.
7. Poster dibuat secara manual dengan ukuran kertas A3.
8. Tema:
Literasi di Madrasah
Adiwiyata di Madrasah
Ayo sekolah di MAN 1 Kebumen
Kriteria Penilaian:
1. Orisinalitas karya.
2. Kesesuaian tema dan unsur teknis.
3. Kedalaman eksplorasi tema serta komunikasi dalam menyampaikan
pesan.
4. Inovasi dan sisi artistik penyajian visual.

DA'I MUDA
Syarat dan Ketentuan:
1. Siswa/i SMP/MTs di Kabupaten Kebumen.
2. Berpakian muslim/muslimah.
3. Setiap sekolah bisa mengirimkan maksimal 2 peserta.
4. Peserta tidak membawa teks.
5. Peserta mennyampaikan materi sesuai dengan tema “Moderasi
Beragama”
6. Peserta mangirimkan hasil lomba dengan durasi 7 menit.
7. Karya belum pernah atau sedang diikutkan dalam lomba lainnya atau
kompetisi serupa.
8. Karya yang dikirimkan sepenuhnya menjadi hak milik panitia.
9. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
10. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan
ketentuan lomba, panitia berhak melakukan diskualifikasi dan membuat
ketentuan lebih lanjut.
11. Video dikumpulkan melalui Google Drive yang disediakan panitia.
12. Video yang dikirimkan akan diupload di akun youtube MAN 1 Kebumen.
Kriteria Penilaian:
1. Penampilan (Kesesuaina dengan tema,gaya dan komunikatif)
2. Vocal ( vocal,intonasi dan kefasihan )
3. Adab ( sikap dan pakian)

STORY TELLING
Syarat dan Ketentuan:
1. Siswa/i SMP/MTs di Kabupaten Kebumen.
2. Tema: Cerita Islami
3. Kostum bebas dan sopan disesuaikan dengan tema.
4. Lomba bersifat perorangan.
5. Durasi waktu maksimal 7 menit.
6. Karya belum pernah atau sedang diikutkan dalam lomba lainnya atau
kompetisi serupa.
7. Karya yang dikirimkan sepenuhnya menjadi hak milik panitia.
8. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
9. Video dikumpulkan melalui Google Drive yang disediakan panitia.
10. Video lomba menggunakan format landscape dan tanpa watermark.
11. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan
ketentuan lomba, panitia berhak melakukan diskualifikasi dan membuat
ketentuan lebih lanjut.
12. Video dikumpulkan melalui Google Drive yang disediakan panitia.
13. Video yang dikirimkan akan diupload di akun youtube MAN 1 Kebumen.
Kriteria Penilaian:
1. Pronounciation
2. Intonation
3. Expression
4. Performance (costum and property)

FILM PENDEK
Syarat dan Ketentuan:
1. Siswa/i SMP/MTs di Kabupaten Kebumen.
2. Satu satu tim terdiri dari maksimal 5 anak.
3. Peserta memilih salah satu tema berikut:
Penyakit Menular
Peduli Lingkungan
Siaga Becana
Norma
4. Kostum bebas dan sopan disesuaikan dengan tema.
5. Karya belum pernah atau sedang diikutkan dalam lomba lainnya atau
kompetisi serupa.
6. Karya yang dikirimkan sepenuhnya menjadi hak milik panitia.
7. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
8. Ketentuan video:
Durasi video 3-5 menit.
Bentuk video landscape dan full body;
Diperbolehkan melakukan editing tanpa watermark;
Videotidak menyinggung suku, agama, ras, dan golongan (SARA), serta
tidak melanggar hak cipta;
Video dikumpulkan melalui Google Drive yang disediakan panitia.
9. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan
ketentuan lomba, panitia berhak melakukan diskualifikasi dan membuat
ketentuan lebih lanjut.
10. Video yang dikirimkan akan diupload di akun youtube MAN 1 Kebumen.
Kriteria Penilaian:
1. Kreativitas dalam membuat film pendek.
2. Kemampuan dalam mengembangkan sebuah tema.
3. Penyampaian pesan tersirat.
4. Orisinilitas karya.

VLOG
Syarat dan Ketentuan:
1. Siswa/i SMP/MTs di Kabupaten Kebumen.
2. Setiap sekolah hanya diperbolehkan mengirim 1 peserta.
3. Tema: Santri Berprestasi
4. Karya bersifat orisinil dan terbaru, tidak melanggar hak kekayaan
intelektual pihak manapun dan belum pernah dipublikasikan
sebelumnya.
5. Karya yang dikirim akan menjadi hak milik panitia.
6. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Video yang dikirimkan akan diupload di akun youtube MAN 1 Kebumen.
8. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan
ketentuan lomba, panitia berhak melakukan diskualifikasi dan membuat
ketentuan lebih lanjut.
9. Ketentuan video:
Durasi video minimal 1 menit dan maksimal 5 menit.
Pengambilan video tidak dibatasi dengan menggunakan alat apapun.
Video tidak mengandung SARA, pornografi, dan tidak melanggar
hukum/aturan yang berlaku.
Video dikumpulkan melalui Google Drive yang disediakan panitia.
Kriteria Penilaian:
1. Kesesuaian konten dengan tema.
2. Kualitas sinema tografi, kesesuaian musik dan suara, serta politing atau
penentuan alur cerita yang jelas.
3. Isi konten video dan pesan moral.

KOMPETISI SAINS
Syarat dan Ketentuan:
1. Siswa/i SMP/MTs kelas IX di Kabupaten Kebumen.
2. Kompetisi terdiri dari 3 mapel yaitu :
Matematika
IPA
IPS
3. Masing – masing sekolah bebas mengirim jumlah peserta, dengan
ketentuan masing – masing peserta diperkenankan hanya mengikuti 1
mapel.
4. Kompetisi diadakan secara daring melalui media google form dan untuk
pengawasan saat pelaksanaan menggunakan zoom.
5. Soal berupa pilihan ganda dengan jumlah 50 soal dan waktu pengerjaan
120 menit
6. Peserta mengerjakan tanpa bantuan, baik dari pendamping atau guru
maupun mencari jawaban di media cetak atau media elektronik.
*Ketentuan : Peserta menyediakan dua media digital baik berupa
Handphone, laptop/komputer untuk mengerjakan soal olimpiade dan
sebagai media pengawas Apabila peserta melebihi satu orang dalam 1
lokasi, media pengawas bisa menggunakan 1 perangkat saja).

