
 

Nomor  :        Palangka Raya, 13 Januari 2020 

Perihal  : UndanganLomba 

         Kepada : 

Yth………………………… 

di- 

                Palangka Raya 

 

Assalamu’alaikum, Wr.Wb 

 Teriring doa semoga kita selalu mendapat Rahmat, Ridho dan Hidayah dari Allah SWT. Aamin 

ya Rabbal ‘Alamin 

 Dalam rangka memperingati hari berdirinya Lembaga Pendidikan Al Ghazali yang ke-7, kami 

keluarga besar AL GHAZALI MODERN SCHOOL bermaksud menggelar kegiatan lomba, sebagai 

wadah untuk mengekspresikan serta mengembangkan bakat anak-anak didik, yang akan dilaksanakan 

pada: 

 

Hari   : kamis, jum’at dan sabtu 

Tanggal : 20 Februari sampai 22 Februari 2020 

Waktu  : 07.00 WIB – Selesai 

Tempat  : Kampus II Al Ghazali Modern School ( Jl. Rajawali VII) 

 

Adapun cabang-cabang lomba yang akan dilombakan adalah sebagai berikut: 

1. Drum Band 

2. Vocal Group 

3. Musikalisasi Puisi 

4. Habsy 

5. Melukis 

6. Olimpiade IPA 

7. Olimpiade Matematika 

8. Olimpiade IPS 

9. Fashion Show 

10. Senam 

11. Rangking I  

12. Cerdas Cermat Agama Islam 

 

Adapun mengenai persyaratan pendaftaran dan formulir pendaftaran kami lampirkan bersamaan 

dengan surat undangan ini. 

Demikian surat undangan ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan 

terimakasih. 

Wassalamu’alaikum, Wr.Wb 

 

Ketua Panitia Lomba 

 

 

 

Sunarni, S.Pd 

Sekretaris 

 

 

 

Norhidayah, S.Pd 

 

Mengetahui 

LembagaPendidikan Al Ghazali 

Ketu  

 

 LEMBAGA PENDIDIKAN AL GHAZALI MODERN SCHOOL 
 

KampusI : JL Garuda IV No.51 Kampus II : JL. Rajawali VII 
Telp/Fax 0536-3247986 Palangka Raya Kalimantan Tengah– 73112 

Email : info@alghazali.sch.id 

mailto:info@alghazali.sch.id


PETUNJUK PELAKSANAAN AL GHAZALI CUP KE V 

TINGKAT SEKOLAH DASAR 

TAHUN 2020 

 
A. LATAR BELAKANG 
Dalam rangka HUT Ke 7 Lembaga Al Ghazali Modern School Palangka Raya, kami 

membuka kesempatan bagi siswa/siswi terbaik Sekolah Dasar/sederajat se-Kota 

Palangkaraya untuk mengikuti AL Ghazali CUP ke V yaitu Lomba kreatif siswa dengan 

tema “Kreatif, Inovatif dan Siap Bela Negara”.  

B. TUJUAN 

1. Memberikan wadah untuk berkreasi dengan menampilkan karya kreatif dan 

inovatif siswa/siswi dalam pengembangan diri secara optimal sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. 

2. Menumbuhkembangkan daya kreatifitas serta inovasi siswa/siswi untuk 

mengekspresikan diri melalui kegiatan sesuai dengan minat, bakat, dan 

kemampuannya. 

3. Menumbuhkembangkan sikap kemandirian, sportivitas, dan kompetitif serta 

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bersosialisasi.  

C. TEMA 

Tema lomba kreatif siswa dalam rangka HUT ke 7 Lembaga Al Ghazali Modern 

school Palangka Raya yaitu “Kreatif, Inovatif dan Siap Bela Negara”. 

D. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Lomba kreatif siswa SD Tahun 2020 terdiri atas Dua belas jenis 

bidang lomba yaitu : 

1. Lomba drum band 

2. Lomba vocal group 

3. Lomba musikalisasi puisi 

4. Lomba habsy 

5. Lomba melukis 

6. Lomba olimpiade IPA 

7. Lomba olimpiade Matematika 

8. Lomba olimpiade IPS 

9. Lomba fashion show 

10. Lomba senam 

11. Lomba Rangking I  

12. Lomba Cerdas Cermat Agama Islam 

 

E. KETENTUAN UMUM 

 Peserta terdiri dari siswa/siswi kelas 4, 5 dan 6 yang terdaftar sebagai siswa aktif  

SD/Sederajat se- Kota Palangka Raya tahun pelajaran 2019/2020 dengan 

melampirkan fotocopy kartu pelajar. 

 Peserta boleh mendaftar atas nama pribadi dengan melampirkan fotocopy kartu 

pelajar. 

 Peserta telah melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah di siapkan 
oleh panitia dengan membayar pendaftaran. 

 Peserta harus melakukan pendaftaran ulang maksimal 45 menit sebelum lomba 
dimulai di tempat yang telah ditentukan.  

 Peserta wajib mengikuti Technical Meeting (TM) yang akan dilaksanakan pada 
tanggal 16 Februari 2020 pada pukul 08.00 WIB bertempat di SMP Islam Terpadu 
Al Ghazali Modern School Palangka Raya. 



 Peserta yang tidak mengikuti Technical Meeting (TM) dianggap menyetujui hasil 
TM. 

 Jadwal & Waktu lomba akan diinfokan lebih lanjut saat technical meeting (TM). 
 Apabila peserta mengundurkan diri, maka uang pendaftaran tidak dapat 

dikembalikan. 
 Pengumuman pemenang hasil lomba akan dilaksanakan pada saat penutupan Al 

Ghazali CUP.  

 Keputusan dewan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

F. WAKTU DAN TEKNIS PELAKSANAAN 
1. Pendaftaran lomba dimulai pada tangga 13 Januari 2020 dan akan di ditutup pada 

tanggal 16 Februari 2020. 
2. Tempat pendaftaran di SMP Islam Terpadu Al Ghazali Modern School Palangka 

Raya, jalan Rajawali VII. 
3. Untuk info lebih lengkap mengenai Al Ghazali CUP Ke V dapat menghubungi 

Contact Person masing-masing cabang lomba yang dilampirkan di bawah ini:  
1. Lomba Drum Band, (082151786480, Pak joe) 

2. Lomba Vocal Group, (081545782085, Pak Sa’ban) 

3. Lomba Musikalisasi Puisi, (081522818679, Bu Mardiana) 

4. Lomba Habsy, (085252627432, Bu Bayah) 

5. Lomba Melukis, (085695582901, Bu Aida) 

6. Lomba Olimpiade IPA, (082153484373, Bu Yuni) 

7. Lomba Olimpiade Matematika, (081254492879, Bu Ayu) 

8. Lomba Olimpiade IPS, (085350589913, Bu Yuliana) 

9. Lomba Fashion Show, (08971305008, Bu Jannah) 

10. Lomba Senam, (082297228332, Pak Anwar) 

11. Lomba Rangking, (082341961403, Bu Ita) 

12. Lomba LCC Agama Islam, (082358832573, Pak Rusiman) 

 

G. KETENTUAN KHUSUS PERLOMBAAN 

 

Peraturan dan Ketentuan Lomba Drum band dan Marching Band tingkat SD/MI 

 Peserta telah melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah di siapkan 
oleh panitia dengan membayar pendaftaran sebesar Rp. 150.000 / unit/ti. 

 Peserta wajib hadir 30 menit sebelum perlombaan berlangsung dan melakukan 

daftar ulang. 

 Pengambilan nomor urut peserta dilaksanakan saat pendaftaran ulang. 

 Masing-masing unit/ti  drumband/marching band sudah siap secara lengkap 

ditempat yang ditentukan 15 menit sebelum penampilan. 

 Masing-masing tim drumband/marching band diperbolehkan menggunakan 

proferti, (apabila terjadi insiden didalam lapangan pada saat penampilan 

berlangsung, maka penanganan hanya bisa dilakukan oleh official masing-masing). 

 Setiap peserta memiliki waktu untuk perform display maksimal 12 menit. 

 Perhitungan waktu dimulai pada saat juri menanyakan kesiapan kepada drum 

mayor/mayoret/fielt komandor/gitapati. 

 Lagu Bebas (Tidak dibatasi jenis lagu). 

 Penilaian 

 Perform 

 Harmonisasi 

 Kostum 

 Mayoret 



 Color Guard 

 Ketepatan Waktu (Finalty) 

 Peserta dipanggil 3 kali secara berturut-turut tidak naik ke atas panggung akan 

didiskualifikasi dari perlombaan. 

 Pemenang utama (Juara 1,2,3) akan mendapatkan Piala, Sertifikat, dan Uang 

Pembinaa. 

 

Peraturan dan Ketentuan Lomba  Vocal group tingkat SD/MI 

 Peserta telah melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah di siapkan 

oleh panitia dengan membayar pendaftaran sebesar Rp. 75.000/grup. 
 Setiap peserta mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia. 

Peserta wajib hadir 30 menit sebelum perlombaan berlangsung dan melakukan 

daftar ulang. 

 Pengambilan nomor urut peserta dilaksanakan saat pendaftaran ulang. 

 Peserta vokal grup: 

 Setiap sekolah minimal mengirimkan 1 (satu) group 

 Jumlah peserta 7-10 orang (terdiri atas putra dan putri) 

  Peserta menyiapkan instrument masing masing 

 Peserta vocal group menyanyikan 1 (satu) lagu wajib dan 1(satu ) lagu pilihan yang 

telah ditetapkan panitia. 

 Tidak diperkenankan membawa pengiring musik dari luar. 

 Pakaian peserta ditentukan kelompok/ masing-masing peserta. 

 Semua keperluan pementasan Vokal grup yang bersifat teknis selama kegiatan 

berlangsung seperti rias busana, konsumsi peserta, transportasi dan lain-lain 

menjadi tangggungjawab masing-masing peserta lomba. 

 Kelengkapan pentas yang bersifat umum seperti sound system  menjadi tanggung 

jawab panitia. 

 Kriteria Penilaian Vokal grup, yang akan diamati oleh dewan juri sebagai berikut: 

 Teknik (meliputi intonasi, diksi, artikulasi, pengkalimatan, harmonisasi, 

balance/keseimbangan suara dan lain-lain) 

 Pembawaan (meliputi ekspresi dan interpretasi, termasuk penapsiran tempo, 

dinamik dan karakteristik lagu) 

 Penampilan ( meliputi keindahan dan keserasian dalam bunyi, gerak dan segi 

visual lainnya) 

 Materi Lomba: 

 Lagu Wajib Vokal Grup 

 Judul: Ibu Pertiwi 

 Lagu Pilihan Vokal Grup 

 Judul : Rayuan pulau kelapa 

 Judul : Bendera 

 Judul : Tanah airku 

 Judul :Indonesia pusaka 

 Judul : Gugur Bunga 

 Peserta dipanggil 3 kali secara berturut-turut tidak naik ke atas panggung akan 

didiskualifikasi dari perlombaan. 

 Pemenang utama (Juara 1,2,3) akan mendapatkan Piala, Sertifikat, dan Uang 

Pembinaan. 

 Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. 
 



Peraturan dan Ketentuan Lomba  Musikalisasi Puisi tingkat SD/MI 

 Peserta telah melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah di siapkan 

oleh panitia dengan membayar pendaftaran sebesar Rp. 50.000/grup. 

 Setiap sekolah mengirimkan minimal satu kelompok terdiri dari 5 orang peserta. 

 Peserta wajib hadir 30 menit sebelum perlombaan berlangsung dan melakukan 

daftar ulang. 

 Pengambilan nomor urut peserta dilaksanakan saat pendaftaran ulang. 

 Tema Musikalisasi Puisi “Kreatif, Inovatif, dan Siap Bela Negara”. 

 Selama perlombaan tidak diperkenankan untuk melakukan pergantian peserta 

lomba sesuai dengan daftar yang diserahkan atau registrasi ulang. 

 Apabila hingga acara dimulai peserta tidak melakukan daftar ulang maka dianggap 

mengundurkan diri. 

 Ketentuan penilaian: 

1. Penafsiran atau pemaknaan puisi 

2. Penjiwaan 

3. Vokal 

4. Penampilan 
5. Harmonisasi 

 Peserta dipanggil 3 kali secara berturut-turut tidak naik ke atas panggung akan 

didiskualifikasi dari perlombaan. 

 Pemenang utama (Juara 1,2,3) akan mendapatkan Piala, Sertifikat, dan Uang 

Pembinaan. 

 Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. 

Peraturan dan Ketentuan Lomba Habsy  tingkat SD/MI 

 Peserta telah melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah di siapkan 

oleh panitia dengan membayar pendaftaran sebesar Rp. 150.000/grup. 

 Peserta wajib hadir 30 menit sebelum perlombaan berlangsung dan melakukan 

daftar ulang. 

 Pengambilan nomor urut peserta dilaksanakan saat pendaftaran ulang. 

 Jumlah anggota dalam satu grup minimal 6 – dan maksimal 14 siswa/siswi. 

 Membawakan 2 syair( bebas ) 
 Panitia menyediakan sound system yang reperesentatif, peserta diperkenankan membawa 

aksesoris sesuai dengan kebutuhannya. 

 Peserta membawa alat habsyi masing-masing. 

 Peserta diperkenankan tampil dengan menggunakan pakaian khas sesuai dengan sekolah 

masing-masing atau Memakai pakaian muslimah bebas rapi. 
 Peserta diperkenankan membuat aransemen sendiri. 

 Masing masing peserta diberikan waktu untuk tampil maksimal 10 menit dengan 2 syair, 

waktu dimulai setelah mengucap salam. 

 Peserta dipanggil 3 kali secara berturut-turut tidak naik ke atas panggung akan 

didiskualifikasi dari perlombaan. 

 Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang ditunjuk oleh panitia. 

 Penilaian meliputi: kreativitas, aransemen, teknik bermain,  kekompakan, dan  

penampilan. 

 Pemenang utama (Juara 1,2,3) akan mendapatkan Piala, Sertifikat, dan Uang 

Pembinaan. 

 Keputusan Dewan Juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

 

 

 

 



 

Peraturan dan Ketentuan Lomba  Melukis tingkat SD/MI 

 Setiap peserta telah melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah di 

siapkan oleh panitia dengan membayar pendaftaran sebesar Rp. 25.000/anak. 

 Peserta wajib hadir 30 menit sebelum perlombaan berlangsung dan melakukan 

daftar ulang. 

 Pengambilan nomor urut peserta dilaksanakan saat pendaftaran ulang. 

 Peserta diharuskan melukis sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh pihak 

Panitia, yaitu “Kreatif, Inovatif dan Siap Bela Negara”. 

 Peserta wajib lapor diri pada hari perlombaan kepada Panitia Pelaksana. 

 Perlengkapan melukis seperti: kertas lukis/kertas karton (ukuran disesuaikan), 

pensil warna, pastel, crayon, cat air, kuas, wadah pencampur cat dan atau meja kecil, 

wajib disediakan oleh masing-masing peserta lomba sesuai dengan kebutuhan. 

 Peserta wajib mengenakan nomor peserta sehingga dapat dilihat jelas oleh Dewan 

Juri; 

 Peserta diberi waktu untuk melukis dengan durasi 120 menit (2 jam). 

 Guru/Pendamping hanya boleh mendampingi tanpa mencampuri kreativitas 

peserta lomba. 

 Apabila guru/pendamping terlihat mencampuri kreativitas peserta lomba maka 

akan didiskualifikasi. 

 Peserta tidak diperkenankan mengobrol dengn peserta lain atau melakukan hal-hal 

yang bersifat mengganggu jalannya acara lomba dan akan didiskualifikasi jika 

bersikap indisipliner selama perlombaan. 

 Kriteria penilaian yaitu: 

1. Orisinil Karya 

2. Kesesuaian Tema 

3. Warna dan Bentuk (kreatifitas dan estetika) 

4. Kebersihan dan Kerapian  

 Pemenang utama (Juara 1,2,3) akan mendapatkan Piala, Sertifikat, dan Uang 

Pembinaan. 

 Keputusan Dewan Juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

 

Peraturan dan Ketentuan Lomba  Oimpiade  tingkat SD/MI 

Peraturan Umum Peserta Lomba Olimpiade Mipa Dan Ips 

 Setiap peserta telah melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah di 

siapkan oleh panitia dengan membayar pendaftaran sebesar Rp. 25.000/orang 

 Setiap sekolah mengirimkan perwakilan untuk masing-masing bidang olimpiade. 

 Peserta wajib hadir 30 menit sebelum perlombaan berlangsung dan melakukan 

daftar ulang. 

 Pengambilan nomor urut peserta dilaksanakan saat pendaftaran ulang. 

 Peserta wajib memakai seragam sekolah masing-masing. 

 Peserta wajib membawa alat tulis masing-masing. 

 Pada saat Olimpiade berlangsung, peserta tidak diperkenankan membawa alat 

komunikasi, gadget, catatan dalam bentuk apapun, kalkulator, tabel matematika, 

atau alat bantu lainnya. 

 Peserta menjawab soal secara individu tanpa bantuan dari guru pembimbing atau 

dari pihak luar. 

 Peserta dilarang bekerjasama dalam bentuk apapun. 



 Peserta dilarang membuat kegaduhan dan mencontek dalam bentuk apapun, 

apabila hal tersebut di lakukan maka akan diberi peringatan selama dua kali, jika 

lebih dari itu maka peserta akan didiskualifikasi. 

 Peserta yang izin keluar ruangan dihimbau agar melapor pada panitia. 

 

Ketentuan Khusus Olimpiade Mipa Dan Ips 

 Peserta akan menjawab 40 soal untuk Matematika dan IPA serta 60 soal untuk IPS. 

 Waktu pengerjaannya adalah 120 menit. 

 Tipe soal adalah multiple choice (pilihan ganda) dengan 4 opsi. 

 Bobot nilai +4 jika benar, -1 jika salah, dan 0 jika tidak di isi. 

 Peserta yang memiliki nilai tertinggi pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut 

akan mendapatkan penghargaan Juara I, Juara II, dan Juara III. 

 Pemenang utama (Juara 1,2,3) akan mendapatkan Piala, Sertifikat, dan Uang 

Pembinaan. 

 Keputusan Dewan Juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

 

Peraturan dan Ketentuan Lomba Fashion Show tingkat SD/MI 

 Peserta telah melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah di siapkan 

oleh panitia dengan membayar pendaftaran sebesar Rp. 50.000/anak. 

 Peserta wajib hadir 30 menit sebelum perlombaan berlangsung dan melakukan 

daftar ulang. 

 Pengambilan nomor urut peserta dilaksanakan saat pendaftaran ulang. 

 Setiap sekolah minimal mendelegasikan 2 peserta. 
 Peserta boleh laki-laki dan perempuan. 
 Tema dari fashion show adalah casual creative, inovatif. 
 Peserta wajib menggunakan nomor urut yang telah dibagikan. 
 Pakaian yang digunakan harus sopan dan relevan dengan tema. 
 Peserta Cat walk di atas panggung maksimal 3 menit. 
 Peserta dipanggil 3 kali secara berturut-turut tidak naik ke atas panggung akan 

didiskualifikasi dari perlombaan. 

 Penilain dibagi menjadi 3 aspek yaitu: 

1. Kesesuaian kostum dan tema. 
2. Expresi. 
3. Penguasaan panggung. 

 Pemenang utama (Juara 1,2,3) akan mendapatkan Piala, Sertifikat, dan Uang 

Pembinaan. 

 Keputusan Dewan Juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

 

Peraturan dan Ketentuan Lomba Senam tingkat SD/MI 

 Peserta telah melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah di siapkan 

oleh panitia dengan membayar pendaftaran sebesar Rp. 75.000/regu. 

 Peserta wajib hadir 30 menit sebelum perlombaan berlangsung dan melakukan 

daftar ulang. 

 Pengambilan nomor urut peserta dilaksanakan saat pendaftaran ulang. 

 Satu regu terdiri dari  5 - 7 orang . 

 Komposisi peserta dalam 1 (satu) regu terdiri 5-7 pemain inti dan 2 (dua) 

cadangan, 1 regu inti terdiri dari kombinasi putra dan putri, Ada pengurangan nilai 

sebesar 50 point bagi  yang tidak sesuai dengan ketentuan, minimal 1 dari yang 

mayoritas. 



 Lomba Senam Kreasi : Senam reasi adalah senam POCO POCO OLAHRAGA 2016 (bisa 

di akses di youtube) dengan durasi waktu 9:38 menit. 

 Kostum Lomba :  

 Peserta diwajibkan menggunakan pakaian olahraga yang baik dan benar. 

 Gerakan tidak boleh fulgar. 

 Peserta diperbolehkan menggunakan aksesoris. 

 Lagu di sediakan oleh panitia. 

 Peserta harap hadir 1 (satu) jam sebelum lomba berlangsung dan mendaftar ulang 

untuk mengambil nomor urut tampil. 

 Nomor dada wajib dikenakan pada bagian dada sesuai dengan nomor urut tampil. 

 Peserta yang akan tampil berikutnya, harus siap di arena tunggu sebelum Peserta 

yang  tampil selesai. 

 Setiap peserta wajib mengikuti lomba sampai selesai. 

 Peserta dipanggil 3 kali secara berturut-turut tidak naik ke atas panggung akan 

didiskualifikasi dari perlombaan. 

 Penilaian Pemenang: 

Penilaian Inti gerak :        

 a. Nilai Gerakan Pemanasan        b. Nilai Gerakan Inti         c. Nilai Gerakan  

Pendinginan  

 

Penilaian Tambahan :    

 a. Kreatfitas        b. kekompakan        c. Fisik        d. Penampilan  

 Pemenang utama (Juara 1,2,3) akan mendapatkan Piala, Sertifikat, dan Uang 

Pembinaan. 

 Keputusan Dewan Juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

 

 

Peraturan dan Ketentuan Lomba LCC PAI tingkat SD/MI 

 Peserta telah melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah di siapkan 

oleh panitia dengan membayar pendaftaran sebesar Rp. 50.000/regu. 

 Peserta wajib hadir 30 menit sebelum perlombaan berlangsung dan melakukan 

daftar ulang. 

 Pengambilan nomor urut peserta dilaksanakan saat pendaftaran ulang. 

 Peserta maksimal 3 orang dalam 1 regu. Boleh putra dan putri atau campuran. 

 Setiap peserta dan pendamping harus mengikuti seluruh kegiatan lomba sesuai 

jadwal dan ketentuan yang ditetapkan. 

 Selama penyelenggaraan lomba berlangsung semua peserta dan pendamping harus 

berpakaian rapih, bersih, Islami, dan mengenakan tanda pengenal dan/atau nomor 

undian yang diberikan oleh panitia. 

 Pada saat lomba berlangsung, peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut dan 

tidak hadir, maka peserta tersebut akan didisklualifikasi. 

 Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama lomba berlangsung, 

kecuali atas izin panitia; 

 Keputusan dewan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

 
 
 
 
 



 
MEKANISME LOMBA CERDAS CERMAT PAI SD 
 Babak Penyisihan 

Soal pada babak penyisihan terdiri dari soal wajib, soal lemparan dan soal rebutan. 
(dilengkapi dengan: 1 soal menulis ayat al-Qur’an untuk semua regu dalam satu 
grup) 

 Soal wajib 
1. Setiap regu mendapatkan 5 soal. 
2. Waktu menjawab hanya 90 detik (dihitung mulai dari soal pertama dibacakan). 
3. Soal wajib harus dijawab oleh juru bicara dan tidak dilempar kepada regu lain. 
4. Katakan PASS bila tidak bisa menjawab, dan akan dilanjutkan soal berikutnya, 

dan akan diulang apabila masih ada waktu. 
5. Apabila soal dijawab tetapi jawabannya salah, maka soal tidak diulang. 
6. Jawaban benar nilainya 100, jawaban salah nilainya 0. 

Catatan: 
 Setelah soal wajib diberikan kepada setiap regu selanjutnya akan diberikan 1 

soal menulis ayat al-Qur’an yang berlaku untuk semua regu, dikerjakan secara 
bersamaan dalam waktu 2 menit. 

 Jawaban ditulis pada yang akan ditempel di papan tulis. Peserta berhenti 
mengerjakan tugas jika waktunya telah habis. 

 Semua regu diberi modal nilai 100. Hasil tulisan akan dinilai dengan menghitung 
jumlah kesalahan tulisan tiap karakter, baik huruf maupun tanda baca. Tiap 
kesalahan dikurangi 5 

 Soal lemparan 
1. Setiap regu mendapatkan 10 soal. 
2. Soal harus dijawab oleh juru bicara. 
3. Jawaban benar nilainya 100, jawaban salah nilainya 0. 
4. Jawaban tidak diulang. 
5. Setiap soal, jeda waktu menjawab 10 detik setelah soal dibacakan. 
6. Jika setelah 10 detik soal tidak terjawab atau jawabannya kurang sempurna atau 

salah, maka dilempar ke regu lain yang lebih dahulu menekan tombol bel dan 
dipersilakan oleh juri, dengan pengaturan skor sebagai berikut: 

 Jawaban benar : 100 
 Melengkapi jawaban regu lain : disesuaikan dengan porsi jawaban 
 Jawaban salah : dikurangi 50 

7. Sebelum waktu 10 detik habis (yang ditandai dengan tanda bel oleh juri), regu 
lain dilarang menekan tombol bel, jika hal ini dilakukan maka dikurangi 10 point 
dan regu yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menjawab. 

8. Soal dilempar hanya satu kali. 
9. Jika regu yang merebut soal menekan tombol bel, tetapi tidak menjawab dalam 

waktu 5 detik maka dikurangi 50. 
 Soal rebutan 

1. Jumlah soal sebanyak 10. 
2. Regu yang berhak menjawab adalah regu yang paling dahulu menekan tombol 

(bel) setelah dipersilahkan oleh dewan juri. 
3. Setiap soal, jeda waktu menjawab 10 detik setelah soal dibacakan, apabila semua 

regu tidak menjawab maka juri akan melanjutkan soal berikutnya. 
4. Soal dijawab tidak hanya oleh juru bicara saja, boleh oleh anggotanya. 
5. Jika soal rebutan belum selesai dibacakan dan sudah ada regu yang menekan 

tombol (bel) maka pembacaan soal dihentikan, dan regu tersebut dipersilahkan 
untuk menjawab. 

6. Apabila jawaban benar mendapatkan nilai 100, dan jika salah dikurangi 100. 
7. Apabila menekan bel paling dahulu tetapi tidak menjawab, maka dikurangi 100. 
8. Jika soal rebutan sudah dijawab dan jawabannya salah, maka tidak 

dilempar/direbut lagi oleh regu lain. 



9. Jika terdapat nilai akhir yang sama pada perolehan nilai tertinggi maka akan 
diberikan 3 soal rebutan untuk menentukan regu yang berhak melanjutkan ke 
babak semi final. 

 
 Babak Final 

Soal pada babak final terdiri dari soal wajib, soal lemparan dan soal rebutan. 
Dilengkapi dengan: 

 1 soal memasangkan ayat al-Qur’an dengan terjemahnya untuk semua regu dalam 
satu grup. 

 1 soal game untuk semua regu dalam satu grup. 
 1 soal ICT (audio) tentang hukum tajwid (jika memungkinkan tersedianya media). 

 
 Soal wajib 
1. Setiap regu mendapatkan 10 soal. 
2. Waktu menjawab hanya 180 detik (dihitung mulai dari soal pertama dibacakan). 
3. Soal wajib harus dijawab oleh juru bicara dan tidak dilempar kepada regu lain. 
4. Katakan PASS bila tidak bisa menjawab, dan akan dilanjutkan soal berikutnya, dan 

akan diulang apabila masih ada waktu. 
5. Apabila soal dijawab tetapi jawabannya salah, maka soal tidak diulang. 
6. Jawaban benar nilainya 100, jawaban salah nilainya 0. 

 
Catatan: 
Setelah soal wajib diberikan kepada masing-masing regu selanjutnya akan diberikan: 
 1 soal memasangkan ayat al-Qur’an dengan terjemahnya secara berurutan yang 

berlaku untuk semua regu, dikerjakan secara bersamaan dalam waktu 60 detik. 
 Jawaban pada kertas plano yang ditempel di papan tulis. Peserta berhenti 

mengerjakan tugas jika waktunya telah habis. 
 Semua regu diberi modal nilai 100. Hasil pekerjaan akan dinilai dengan menghitung 

jumlah kesalahan pasangan dan urutan. Tiap kesalahan dikurangi 5 
 
 Soal lemparan 
1. Setiap regu mendapatkan 10 soal 
2. Soal harus dijawab oleh juru bicara. 
3. Jawaban benar nilainya 100, jawaban salah nilainya 0. 
4. Jawaban tidak diulang. 
5. Setiap soal, jeda waktu menjawab 10 detik setelah soal dibacakan. 
6. Jika setelah 10 detik soal tidak terjawab atau jawabannya kurang sempurna atau 

salah, maka dilempar ke regu lain yang lebih dahulu menekan tombol bel dan 
dipersilakan oleh juri, dengan pengaturan skor sebagai berikut: 
Jawaban benar : 100 
Melengkapi jawaban regu lain : disesuaikan dengan porsi jawaban 
Jawaban salah : dikurangi 50 

7. Sebelum waktu 10 detik habis (yang ditandai dengan tanda bel oleh juri), regu lain 
dilarang menekan tombol bel, jika hal ini dilakukan maka dikurangi 10 point dan 
regu yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menjawab. 

8. Pelemparan soal hanya terjadi satu kali lemparan. 
9. Jika regu yang merebut soal menekan tombol bel, tetapi tidak menjawab maka 

dikurangi 50. 
Catatan: 
Setelah soal lemparan diberikan kepada masing-masing regu selanjutnya akan 
diberikan: 1 
soal game dan 1 soal ICT/audio 
Ketentuan soal game 
 1 soal game yang berlaku untuk semua regu, dikerjakan secara bersamaan dalam 

waktu 30 detik. 



 Jawaban pada kertas plano yang ditempel di papan tulis. Peserta berhenti 
mengerjakan tugas jika waktunya telah habis. 

 Semua regu diberi modal nilai 100. Hasil pekerjaan akan dinilai dengan menghitung 
jumlah kesalahan pasangan. Tiap kesalahan dikurangi 10 

Ketentuan soal ICT/audio 
 1 soal ICT (audio) tentang hukum tajwid yang berlaku untuk semua regu. 
 Jawaban harus selesai ditulis dan diserahkan kepada juri dalam waktu 30 detik 

dimulai setelah soal audio selesai diperdengarkan. 
 Jawaban ditulis dengan spidol besar pada kertas HVS yang disediakan. 
 Jawaban harus diperlihatkan kepada juri secara bersamaan. 
 Jawaban benar nilainya 100, jawaban salah nilainya 0. 

 
 Soal rebutan 
1. Jumlah soal sebanyak 15. 
2. Regu yang berhak menjawab adalah regu yang paling dahulu menekan tombol (bel) 

setelah dipersilahkan oleh dewan juri. 
3. Soal dijawab tidak hanya oleh juru bicara saja, boleh oleh anggotanya. 
4. Setiap soal, jeda waktu menjawab 10 detik setelah soal dibacakan, apabila semua 

regu tidak menjawab maka juri akan melanjutkan soal berikutnya. 
5. Jika soal rebutan belum selesai dibacakan dan sudah ada regu yang menekan 

tombol (bel) maka pembacaan soal dihentikan, dan regu tersebut dipersilahkan 
untuk menjawab. 

6. Apabila jawaban benar mendapatkan nilai 100, dan jika salah dikurangi 100. 
7. Apabila menekan bel paling dahulu tetapi tidak menjawab, maka dikurangi 100. 
8. Apabila soal rebutan sudah dijawab dan jawabannya salah, maka tidak 

dilempar/direbut lagi oleh regu lain. 
9. Jika terdapat nilai akhir yang sama maka akan diberikan 5 soal rebutan untuk 

menentukan peringkat. 
 

Peraturan dan Ketentuan Lomba Rangking I tingkat SD/MI 

 Peserta telah melakukan pendaftaran dan mengisi formulir yang telah di siapkan 

oleh panitia dengan membayar pendaftaran sebesar Rp. 15.000/orang. 

 Peserta wajib hadir 30 menit sebelum perlombaan berlangsung dan melakukan 

daftar ulang. 

 Pengambilan nomor urut peserta dilaksanakan saat pendaftaran ulang. 

 Peserta dilarang menyontek. 

 Peserta wajib mengikuti instruksi pembawa acara. 

 Peserta tidak boleh terlambat mengangkat papan jawaban. 

 Dilarang meminta atau menerima jawaban dalam bentuk apapun dari peserta lain 

maupun supporter. 

 Peserta yang menjawab salah wajib meninggalkan area. 

 Dilarang menghapus jawaban sebelum diperintahkan oleh pembawa acara. 

 Penulisan jawaban harus jelas atau bisa dibaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULIR PENDAFTARAN AL GHAZALI CUP KE V 

LOMBA MARCHING BAND 

 

Nama Unit  : 

Asal Sekolah  : 

No Hp Pendamping : 

Daftar Anggota 

No Nama  TTL Alat yang dimainkan 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    

 

Palangka Raya,    Februari 2020 

 Pelatih, 

 

 

 

     ….…………………………. 

Lampiran : 

1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 150.000,- 
2. Fotocopy Kartu Pelajar atau Surat Keterangan 

 

NB : 

- Penulisan formulir menggunakan huruf kapital 
- Formulir boleh di gandakan 



FORMULIR PENDAFTARAN AL GHAZALI CUP KE V 

LOMBA MUSIKALISASI PUISI 

 

Nama Peserta  : 

No Nama TTL 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Asal Sekolah   : 

No. Telp/HP Pendamping : 

 

Palangka Raya,     Februari 2020 

             Pendaftar, 

 

 

                                  ….……………………….. 

         (TTD & Nama Lengkap) 

 

 

 

 

 

Lampiran : 

1. Biaya Pendaftaran sebesarRp. 50.000,- 
2. Fotocopy Kartu Pelajar atau Surat Keterangan 

 
 

NB : 

- Penulisan formulir menggunakan huruf kapital 
- Formulir boleh di gandakan 



FORMULIR PENDAFTARAN AL GHAZALI CUP KE V 

OLIMPIADE MATEMATIKA 2020 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa : 

Nama Peserta  : 

Kelas   : 

Jenis Kelamin  : 

Asal Sekolah  : 

Alamat Sekolah : 

Telp/HP Pendamping : 

 

Dengan ini menyatakan kesediaan sebagai peserta Olimpiade Matematika Al Ghazali Cup ke – V 

Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Palangka Raya,     Februari 2020 

             Pendaftar, 

 

 

 

                                  ….……………………….. 

         (TTD & Nama Lengkap) 

 

 

 

Lampiran : 

1. Biaya Pendaftaran sebesarRp. 25.000,- 
2. Fotocopy Kartu Pelajar atau Surat Keterangan 

 
 

NB : 

- Penulisan formulir menggunakan huruf kapital 
- Formulir boleh di gandakan 

 



FORMULIR PENDAFTARAN AL GHAZALI CUP KE V 

OLIMPIADE IPS 2020 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa : 

Nama Peserta  : 

Kelas   : 

Jenis Kelamin  : 

Asal Sekolah  : 

Alamat Sekolah : 

Telp/HP Pendamping : 

 

Dengan ini menyatakan kesediaan sebagai peserta Olimpiade Matematika Al Ghazali Cup ke – V 

Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Palangka Raya,     Februari 2020 

             Pendaftar, 

 

 

 

 

                                  ….……………………….. 

         (TTD & Nama Lengkap) 

 

 

Lampiran : 

1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 25.000,- 
2. Fotocopy Kartu Pelajar atau Surat Keterangan 

 
 

NB : 

- Penulisan formulir menggunakan huruf kapital 
- Formulir boleh di gandakan 

 



FORMULIR PENDAFTARAN AL GHAZALI CUP KE V 

OLIMPIADE IPA 2020 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa : 

Nama Peserta  : 

Kelas   : 

Jenis Kelamin  : 

Asal Sekolah  : 

Alamat Sekolah : 

Telp/Hp Pendamping : 

 

Dengan ini menyatakan kesediaan sebagai peserta Olimpiade Matematika Al Ghazali Cup ke – V 

Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Palangka Raya,     Februari 2020 

             Pendaftar, 

 

 

                                  ….……………………….. 

         (TTD & Nama Lengkap) 

 

 

 

 

Lampiran : 

1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 25.000,- 
2. Fotocopy Kartu Pelajar atau Surat Keterangan 

 
 

NB : 

- Penulisan formulir menggunakan huruf kapital 
- Formulir boleh di gandaka 



FORMULIR PENDAFTARAN AL GHAZALI CUP KE V 

LOMBA RANGKING 1 

 

Dengan ini kami mendelegasikan Siswa/i: 

SD/MI    :            

ALAMAT SEKOLAH  : 

NO. TLP/HP   : 

NAMA PESERTA  : 1. ............................................. 

      2............................................... 

       3............................................... 

       4............................................... 

       5...............................................   

 

KELAS    : 

 

 

Palangka Raya,     Februari 2020 

             Pendaftar, 

 

 

                                  ….……………………….. 

         (TTD & Nama Lengkap) 

 

 

Lampiran : 

1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 15.000,- 
2. Fotocopy Kartu Pelajar atau Surat Keterangan 

 
 

NB : 

- Penulisan formulir menggunakan huruf kapital 
- Formulir boleh di gandakan 



FORMULIR PENDAFTARAN AL GHAZALI CUP KE V 

LOMBA CERDAS CERMAT PAI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa : 

Nama Peserta  : 1. 

    2. 

    3.  

Asal Sekolah  : 

Alamat Sekolah : 

Nama Pendamping : 

Telp/Hp Pendamping : 

 

Dengan ini menyatakan kesediaan sebagai peserta lomba Cerdas Cermat PAI Al Ghazali Cup ke – V 

Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Palangka Raya,     Februari 2020 

             Pendaftar, 

 

 

                                  ….……………………….. 

         (TTD & Nama Lengkap) 

 

 

 

Lampiran : 

1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- 
2. Fotocopy Kartu Pelajar atau Surat Keterangan 

 
 

NB : 

- Penulisan formulir menggunakan huruf kapital 
- Formulir boleh di gandakan 



FORMULIR PENDAFTARAN AL GHAZALI CUP KE V 

LOMBA FASHION SHOW 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa : 

Nama Peserta  : 

Kelas   : 

Jenis Kelamin  : 

Telp/HP Pendamping : 

Asal Sekolah  : 

Alamat Sekolah : 

 

Dengan ini menyatakan kesediaan sebagai peserta lomba Fashion show Al Ghazali Cup ke – V 

Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Palangka Raya,     Februari 2020 

             Pendaftar, 

 

 

                                  ….……………………….. 

         (TTD & Nama Lengkap) 

 

 

 

 

Lampiran : 

1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- 
2. Fotocopy Kartu Pelajar atau Surat Keterangan 

 
 

NB : 

- Penulisan formulir menggunakan huruf kapital 
- Formulir boleh di gandakan 



FORMULIR PENDAFTARAN AL GHAZALI CUP KE V 

LOMBA SENAM 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa : 

Nama Peserta  : 1. 

    2. 

    3. 

    4. 

    5. 

    6. 

    7. 

    8. 

    9 

Asal Sekolah  : 

Alamat Sekolah : 

Nama Pendamping : 

Telp/HP Pendamping : 

Dengan ini menyatakan kesediaan sebagai peserta Lomba Senam Al Ghazali Cup ke – V Tahun 

2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Palangka Raya,     Februari 2020 

             Pendaftar, 

 

 

                                  ….……………………….. 

         (TTD & Nama Lengkap) 

 

 

Lampiran : 

1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 75.000,- 
2. Fotocopy Kartu Pelajar atau Surat Keterangan 

 

NB : 

- Penulisan formulir menggunakan huruf kapital 
- Formulir boleh di gandakan 



FORMULIR PENDAFTARAN AL GHAZALI CUP KE V 

LOMBA VOCAL GROUP 

 

Daftar nama peserta: 

 

No Nama TTL 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Lagu Wajib  :  

Lagu Pilihan  : 

Nama Pendamping  : 

No Telp./Hp  : 

 

Dengan ini menyatakan kesediaan sebagai peserta lomba Vocal group Al Ghazali Cup ke – V Tahun 

2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Palangka Raya,     Februari 2020 

             Pendaftar, 

 

 

                                  ….……………………….. 

         (TTD & Nama Lengkap) 

Lampiran : 

1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 75.000,- 
2. Fotocopy Kartu Pelajar atau Surat Keterangan 

 

NB : 

- Penulisan formulir menggunakan huruf kapital 
- Formulir boleh di gandakan 

 



FORMULIR PENDAFTARAN AL GHAZALI CUP KE V 

LOMBA MELUKIS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa : 

Nama Peserta  : 

Kelas   : 

Jenis Kelamin  : 

Asal Sekolah  : 

Alamat Sekolah : 

Nama pendamping : 

Telp/HP Pendamping : 

Dengan ini menyatakan kesediaan sebagai peserta lomba Melukis Al Ghazali Cup ke – V Tahun 

2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Palangka Raya,     Februari 2020 

             Pendaftar, 

 

 

                                  ….……………………….. 

         (TTD & Nama Lengkap) 

 

 

 

 

Lampiran : 

1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 25.000,- 
2. Fotocopy Kartu Pelajar atau Surat Keterangan 

 

NB : 

- Penulisan formulir menggunakan huruf kapital 
- Formulir boleh di gandakan 

 



FORMULIR PENDAFTARAN AL GHAZALI CUP KE V 

LOMBA HABSY 

 

Nama grup    : 

Asal Sekolah   : 

No. Telp/HP Pendamping : 

Nama peserta   : 

 

No Nama TTL 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

Palangka Raya,     Februari 2020 

             Pendaftar, 

 

 

                                  ….……………………….. 

         (TTD & Nama Lengkap 

 

 

 

Lampiran : 

1. Biaya Pendaftaran sebesarRp. 150.000,- 
2. Fotocopy Kartu Pelajar atau Surat Keterangan 

 

NB : 

- Penulisan formulir menggunakan huruf kapital 
- Formulir boleh di gandakan 


