JUKNIS “PIDATO BAHASA INDONESIA”
“PROFEST (PROGRESIF FESTIVAL)”
SEKOLAH PROGRESIF BUMI SHALAWAT
I.

PESERTA
Kegiatan ini akan diikuti oleh siswa – siswi SMP/MTS sederajat se-Jawa Timur.

II.

TATA TERTIB PERLOMBAAN
1. Peserta wajib berpakaian rapi an bersepatu
2. Selama mengikuti kegiatan ini peserta wajib memakai tanda peserta (id card/name tag)
dari panitia
3. Setiap peserta harus hadir minimal 30 menit sebelum acara dimulai untuk registrasi
dan mengambil nomor urut peserta
4. Peserta tidak diperbolehkan membawa naskah pidato atau catatan dalam bentuk
apapun saat tampil
5. Peserta menyerahkan tiga (rangkap) salinan naskah pidato kepada dewan Juri
6. Peserta dimohon tidak meninggalkan tempat saat lomba berlangsung kecuali atas izin
panitia
7. Sistem penilaian adalah skor

III.

TEKNIS PELAKSAAN LOMBA
 Babak Kualifikasi
a) Babak kualifikasi “Pidato Bahasa Indonesia” dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 15
Desember 2016 mulai pukul: 07.00—selesai di gedung SMA PROGRESIF BUMI
SHALAWAT (Jl. Kiai Dasuki No. 1 Lebo, Sidoarjo)
b) Peserta menyampaikan pidato sesuai dengan naskah :
INTEGRASI KETERAMPILAN ABAD 21 DUNIA PENDIDIKAN DALAM PEMBENTUKAN
AKHLAK DAN BUDI BANGSA”
c) Durasi waktu pidato maksimal 7 menit
d) Peserta harus memperhatikan aba-aba dari panitia sebagai time keeper

Kartu Hijau
: memulai pidato

Kartu Kuning
: memasuki menit ke 5

Kartu Merah
: waktu habis
e) Jika peserta menyampaikan pidato lebih dari waktu yang ditentukan maka akan ada
pengurangan poin.
f) Jika dalam panggilan ke-3, peserta masih belum hadir, maka peserta akan
didiskualifikasi

 Babak Final
a) Finalis akan dipilih 5 penampil terbaik
b) Finalis menyampaikan pidato secara spontan sesuai dengan tema yang diberikan oleh
dewan Juri pada saat babak final
c) Peserta akan diberikan waktu 30 menit untuk mempersiapkan diri
d) Durasi waktu pidato maksimal 5-7 menit
e) Peserta harus memperhatikan aba-aba (kartu) dari panitia seperti pada babak
kualifikasi

 Kriteria Penilaian
Penilaian pada babak kualifikasi dan final berdasarkan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sesuai dengan tema
Ekspresi (Mimik Wajah/Gerakan Peserta)
Lafal/Intonasi (Tinggi rendahnya suara)
Teknik Vokal (Kelancaran berbicara)
Isi pidato (isi/Pembahasan Tema)
Ketepatan Waktu

FORMAT PENILAIAN LOMBA PIDATO
Rentang Penilaian

No.

: Point (Minimal 50 – Maximal 100 per itemnya)

Nama
Asal
Sesuai Ekspresi
Lengkap Sekolah dengan (Mimik
Tema
Wajah/Gerakan
Peserta)

IV.

Lafal/Intonasi
(Tinggi
rendahnya
suara)

Teknik
Isi pidato
Ketepatan
Vokal
(isi/Pembahasan Waktu
(Kelancaran Tema)
berbicara)

KETENTUAN NASKAH
a. Naskah pidato diketik rapi dengan font Times New Roman, ukuran 12pt, spasi 1.5, kertas
ukuran A4.
b. Naskah belum pernah digunakan dan dipublikasikan sebelumnya.
c. Naskah orisinal dan bukan hasil plagiat.
d. Naskah diserahkan kepada panitia paling lambat pada saat technical meeting dengan
menuliskan (NAMA TERANG PESERTA)_(NAMA SEKOLAH) di pojok kiri atas.

