PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
OLIMPIADE IPS TINGKAT SMP SE-JAWA TIMUR
PROGRESIF FESTIVAL (PROFEST) 2016
SMP PROGRESIF BUMI SHALAWAT

I.

OLIMPIADE IPS

A. KETENTUAN PENDAFTARAN
1. SYARAT PESERTA
Peserta OLIMPIADE IPS PROFEST 2016 harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Peserta merupakan siswa/i SMP sederajat kelas 7, 8, atau 9 baik negeri maupun

swasta se-JAWA TIMUR dan masih terdaftar sebagai siswa/i pada saat
OLIMPIADE IPS PROFEST 2016 berlangsung dengan menunjukkan Kartu
Pelajar.
b. Mengikuti tata tertib dan peraturan yang berlaku dalam lomba.
1) Peserta memenuhi syarat pendaftaran yang telah ditentukan oleh panitia:
Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia dengan
lengkap dan benar.
2) Membayar biaya pendaftaran yang telah ditentukan panitia
3) Menyerahkan bukti transfer pada saat registrasi di tiap-tiap rayon jika
mendaftar via online
B. RINCIAN KEGIATAN
BABAK PENYISIHAN. Minggu, 04 Desember 2016, bertempat di tiap-tiap rayon:
Rayon Sidoarjo
Rayon Jombang
Rayon Lamongan
Rayon Probolinggo
 Peserta wajib datang 30 menit sebelum acara dimulai.
 jika ada peserta yang terlambat diperbolehkan masuk namun tanpa adanya
penambahan waktu.
 Peserta dilarang bekerja sama dengan peserta dari tim lain, jika peserta ketahuan
bekerja sama dengan tim lain atau berbuat curang dalam bentuk apapun maka
panita akan mendiskualifikasi peserta.
 Segala bentuk alat elektronik (gadget, kalkulator) peserta harus dinon-aktifkan dan
dimasukkan ke dalam tas selama proses olimpiade berlangsung.
 Terdapat 60 soal IPS (15 soal Sejarah, 15 soal Geografi, dan 15 soal ekonomi
dan 15 soal sosiologi) bentuk multiple choice, dengan ketentuan:
a.

Jawaban benar

: skor 4

b.

Jawaban salah

: skor -1

c.

Tidak diisi

: skor 0

 Peserta lolos babak penyisihan sebanyak 10 % + 10 peserta yang memiliki nilai
tertinggi se-jawa timur yang kemudian maju ke babak semifinal.
 jika ada peserta dengan nilai sama maka peserta yang memiliki jawaban benar
paling banyak yang akan maju ke babak selanjutnya
 Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
 Dilaksanakan pada masing-masing rayon yang telah terdaftar.

WAKTU

TEMPAT

KETERANGAN
Registrasi

Peserta, dan pembagian

07.00-08.00

Meja Registrasi

08.00-08.15

Ruang kelas peserta

Pembacaan tata tertib

08.15-08.30

Ruang kelas peserta

Persiapan peserta

08.30-10.00

Ruang kelas peserta

Pengerjaan soal dan Pengisian LJK

Olimpiade Kit (ID card penyisihan)

BABAK SEMIFINAL Kamis, 15 Desember 2016, bertempat di SMA Progresif Bumi
Shalawat, Lebo, Sidoarjo
 Peserta wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum acara dimulai.
 Jika ada peserta yang terlambat diperbolehkan masuk namun tanpa adanya
penambahan waktu.
 Peserta dilarang bekerja sama dengan peserta lain, jika peserta didapati bekerja
sama dengan peserta lain atau berbuat curang dalam bentuk apapun maka panita
akan mendiskualifikasi peserta.
 Segala bentuk alat elektronik (gadget, kalkulator) peserta harus dinon-aktifkan dan
dimasukkan ke dalam tas selama proses olimpiade berlangsung.
 Terdapat 1 sesi, yaitu :
a. Tes tulis yang berisi 50 soal multiple choice, true-false test, dan sebabakibat, dalam waktu 60 menit.
 Dari sesi tersebut nantinya akan diambil 5 besar peserta yang akan masuk ke
dalam babak final.
 Jika ada peserta dengan nilai sama maka peserta yang memiliki jawaban benar
paling banyak yang akan maju ke babak selanjutnya.
 Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Waktu

Tempat

07.00-08.00

Meja Registrasi
Halaman Sekolah Progresif

08.00-08.30

Ruang kelas

09.00-10.00
10.00-11.00

Acara
Pembagian Olimpiade Kit (ID card
Semifinal)
Pembukaan
Tes Tulis Semifinal

Koridor SMPSIF

Pengumuman Peserta Final

BABAK FINAL. Kamis, 15 Desember 2016 bertempat di SMA Progresif Bumi
Shalawat, Lebo, Sidoarjo.
 Dilaksanakan pada hari Kamis, 15 2016, dan diikuti oleh 5 finalis yang telah
dinyatakan lolos.
 Peserta wajib hadir paling lambat 30 menit sebelum acara dimulai.
 Babak final disebut dengan ‘Babak Cerdas Tangkas’, dengan ketentuan:
a. Babak Cerdas Tangkas dilaksanakan di Ruangan.
b. Babak Cerdas Tangkas merupakan tes kecepatan, adu wawasan dan adu
ketangkasan tiap tim yang dilakukan di hadapan juri.
c. Terdapat 20 soal yang akan diberikan oleh panitia yang harus dijawab oleh
tiap tim secara rebutan
d. Tiap soal yang diberikan memiliki ketentuan:


Jawaban benar

: skor 4



Jawaban salah

: skor -1

Waktu
11.00-11.30
11.30-12.30

Tempat
Ruang Kelas Peserta
Halaman Sekolah Progresif

12.30-Selesai

Ruang

Acara
Technical Meeting
Isoma
Final
(Babak
Cerdas
Tangkas)

C. KETENTUAN TEKNIS
1. Lomba diadakan untuk siswa SMP atau sederajat baik negeri maupun swasta seJawa Timur
2. Tiap sekolah dapat mengirimkan lebih dari 1 delegasi, tetapi hanya 1 pembina .
Peserta lomba olimpiade IPS adalah individu.
3. Setiap peserta wajib menggunakan ID selama pelaksanaan kegiatan.
4. ID dan olimpiade kit akan diberikan pada saat registrasi peserta.
5. Mengikuti jalannya kegiatan olimpiade sesuai peraturan yang akan diberikan oleh
panitia olimpiade

D. PENDAFTARAN
1. Pendaftaran olimpiade dibuka mulai tanggal 18 Juni 2016 sampai tanggal 27
November 2016
2. Setiap peserta wajib mengisi formulir pendaftaran.
3. Tiap peserta dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,- . Pembayaran melalui rekening
Tiap peserta wajib menyerahkan alamat email dan nomer telepon yang bisa
dihubungi kepada contact person pada saat registrasi pada babak penyisihan
4. Pendaftaran peserta olimpiade dilakukan dengan menyerahkan :
-

Formulir pendaftaran yang telah diisi

-

Tanda slip/bukti pembayaran dari Bank

-

Fotokopi kartu pelajar

-

Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 1 lembar

-

Surat pengantar dari kepala sekolah

5. Arsip pendaftaran diserahkan pada panitia olimpiade pada saat registrasi babak
penyisihan pada masing-masing rayon.
E. PENILAIAN
1. Penilaian :
a. Babak Penyisihan

: Berdasarkan hasil Tes Tulis

b. Babak Semifinal

: Berdasarkan hasil Tes Tulis

c. Babak Final

: Berdasarkan hasil Tes Babak Cerdas Tangkas

F. PENGUMUMAN PEMENANG
Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah dilaksanakan pada hari Kamis, 15
Desember 2016

G. LAIN-LAIN
-

Panitia tidak membuka pendaftaran di hari pelaksanaan kegiatan

-

Peserta yang mengikuti Olimpiade IPS akan mendapatkan sertifikat, dan stiker

-

Saat babak penyisihan, peserta mendapatkan fasilitas snack dan minuman.

-

Saat babak semifinal, peserta mendapatkan fasilitas snack, dan minuman.

-

Saat babak final, peserta mendapatkan fasilitas snack, lunch, dan minuman.

KISI – KISI
1. Vulkanisme/Kegunungapian
2. Pedologi ( persebaran tanah di Indonesia )
3. Jenis Angin
4. Iklim Matahari
5. Jenis Danau
6. Pembagian Zona Laut
7. Persebaran Flora Fauna di Indonesia
8. Komposisi penduduk
9. Negara Maju dan Berkembang
10. Kartografi/Tentang Peta
11. Pra Aksara
12. Masa Kerajaan-kerajaan Hindu-Budha
13. Masa Kerajaan-kerajaan Islam
14. Masa Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia
15. Masa Kemerdekaan
16. Kebutuhan Manusia
17. Kegiatan Ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi)
18. Interaksi Manusia dengan Lingkungan Ekonomi
19. Badan Hukum
20. Kerjasama Internasional
21. Perdagangan Internasional

