BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Raya Juanda No. 26 Sidoarjo, Telp./Fax (031) 8686019

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan
bertanggungjawab.
Salah satu faktor kunci untuk mengembangkan potensi peserta didik baik pada bidang
pengetahuan, teknologi, olahraga, seni, bahasa, dan kecakapan, hidup lainnya, perlu ada upaya
maksimal baik melalui proses pembelajaran yang bermutu maupun latihan-latihan yang kontinu
dan komprehensif. Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA) Jenjang MTs ini
diharapkan dapat dijadikan ajang untuk mengembangkan potensi peserta didik pada bidang
olahraga dan seni sebagai instrumen untuk mengukur kompetensi siswa dan mutu madrasah.
Pedoman pelaksanaan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan semua pihak agar
setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara jujur, transparan dan sportif, sehingga tujuan
dilaksanakan AKSIOMA ini sesuai dengan tema kegiatan ini yaitu “Menumbuhkembangkan sikap
sportif, kreatif, profesional dalam mewujudkan madrasah berprestasi dan bermartabat”.
Akhirnya kami haturkan terima kasih atas perhatian, bantuan dan partisipasi semua pihak,
semoga AKSIOMA Jenjang MTs Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dapat berjalan dengan
baik dan sukses.

Surabaya,
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Pendidikan
Madrasah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah,
khususnya dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan, kepribadian, seni, dan olahraga.
Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA) Jenjang Madrasah Tsanawiyah
(MTs) Tingkat Provinsi Tahun 2015 merupakan salah satu kegiatan yang memberikan
perhatian pada kekuatan jiwa, otot dan otak siswa madrasah dalam mengembangkan
kreatifitas dan prestasi serta prestasi madrasah. Kompetisi ini juga merupakan salah satu dari
proses pembelajaran dan untuk berekspresi, bertindak sportif serta beraktualisasi diri.
Kompetisi atau lomba ini akan memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada
semua siswa madrasah untuk berkompetisi pada berbagai bidang terutama bidang seni dan
olahraga, selain itu kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam
memberikan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan siswa,
sebagaimana tertuang pada pasal 12 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2003.

B. DASAR HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan
Kesiswaan;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Kementerian Agama.

C. TUJUAN KEGIATAN
Secara umum kegiatan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Jenjang
Madrasah Tsanawiyah (MTs) bertujuan memberikan wadah bagi peserta didik pada jenjang
MTs yang memiliki bakat dalam bidang seni dan olahraga untuk dapat mengikuti perlombaan
dan pertandingan secara sportif sehingga dapat menyalurkan minat dan bakatnya dengan
harapan akan meraih prestasi yang optimal.
Secara khusus kegiatan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Jenjang MTs
bertujuan :
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1. Meningkatkan prestasi dan prestise dalam bidang seni dan olahraga antar Madrasah
Tsanawiyah yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur di Provinsi Jawa Timur;
2. Menumbuhkembangkan budaya kompetisi secara sehat, fair, dan sportif di kalangan
siswa madrasah;
3. Memberi kesempatan dan penghargaan bagi siswa yang berprestasi sesuai dengan minat
dan bakatnya untuk dapat beraktualisasi diri;
4. Meningkatkan motivasi pelaksanaan program pembinaan peningkatan prestasi siswa
sekaligus sebagai sarana apresiasi dan evaluasi terhadap kegiatan ekstrakurikuler
khususnya di bidang seni dan olahraga;
5. Meletakan dasar karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung
di dalam pendidikan seni, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
6. Menanamkan ukhuwah Islamiyah, solidaritas, dan sportivitas antar keluarga besar
Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur;
7. Melahirkan bibit-bibit atlit seni dan olahraga potensial yang dapat dibanggakan untuk
mewakili Provinsi Jawa Timur pada Aksioma Tingkat Nasional Tahun 2015;

D. TEMA KEGIATAN
1. Tema
: “Menumbuhkembangkan sikap sportif, kreatif, profesional dalam
mewujudkan madrasah berprestasi dan bermartabat”.
2. Sub Tema
: “Siswa MTs Jawa Timur Sehat, Cerdas, Kreatif, Sportif, berprestasi, dan
berakhlakul karimah”

E. LOGO
Logo berikut ini adalah logo utama Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Adapun panitia daerah
diperbolehkan melakukan modifikasi dengan tidak meninggalkan logo utama tersebut.
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Makna Logo :
Api
: Semangat berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dan mencapai cita-cita
Obor
: Satu kesatuan utuh untuk memperkuat semangat untuk menggapai cita-cita
Dua Siswa Memegang Obor Api : Menjunjung tinggi semangat berkompetisi secara sehat dan
sportif
Warna Merah : Mempresentasikam siswa Madrasah Ibtidaiyah
Warna Biru
: Mempresentasikan siswa Madrasah Tsanawiyah
Warna Abu-abu : Mempresentasikam siswa Madrasah Aliyah

F. SASARAN
Sasaran kegiatan ini adalah siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs), baik negeri maupun swasta
yang memiliki prestasi terbaik di bidang seni dan olahraga sebagai hasil seleksi di tingkat
sebelumnya.

G. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
Kegiatan AKSIOMA Jenjang MTs Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ini akan dilaksanakan
pada tanggal 22 sd. 24 Pebruari 2015 di Kota Batu.

H. CABANG LOMBA, PESERTA, DAN OFFICIAL
No.

Bidang/Cabang Kompetisi

I

Olahraga
1. Atletik Lari 100 m *)
2. Atletik Lari 400 m *)
3. Tenis Meja *)
4. Bulu Tangkis *)
5. Lompat Jauh
6. Tolak Peluru
7. Lari 5000 m
8. Catur
9. Futsal
10. Bola Volly
Seni
1. MTQ (Tilawatil Qur’an) *)
2. Pidato Bahasa Arab *)
3. Pidato Bahasa Indonesia
4. Pidato Bahasa Inggris
5. Kaligrafi
6. Nasyid
7. Band
Jumlah Total

II

Kategori

Peserta
Putra
Putri

Official Jumlah

Perorangan
Perorangan
Tunggal/Ganda
Tunggal/Ganda
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Tim
Tim

3
3
4
4
3
3
3
2
10
12

3
3
4
4
3
3
3
2
12

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

8
8
10
10
8
8
8
6
11
26

Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Perorangan
Grup
Grup **)

1
1
1
1
1
7

1
1
1
1
1
-

59

42

1
1
1
1
1
1
1
26

3
3
3
3
3
8
1
127
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Keterangan:
*) Bidang/Cabang Kompetisi yang dilombakan sampai ke tingkat nasional
**) Grup Band terdiri dari 7 siswa/siswi.

I. KETENTUAN UMUM PESERTA KOMPETISI
1. Persyaratan Umum
Peserta kegiatan Aksioma MTs Tahun 2015 adalah peserta didik Madrasah Tsanawiyah di
Jawa Timur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Siswa Madrasah Tsanawiyah di Jawa Timur yang sedang duduk di Kelas VII (tujuh)
dan VIII (delapan) pada tahun pelajaran 2014/2015, yang dinyatakan dengan
pernyataan Kepala Madrasah dan dilegalisir oleh Kankemenag setempat dan disertai
bukti dengan fotokopi raport semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015;

b. Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan; kelahiran tanggal 1
Januari 2000 dan sesudahnya yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran asli dan
fotokopi yg dilegalisir.
c. Bebas dari penyalahgunaan narkoba.
d. Peserta belum pernah meraih emas pada event yang sama sebelumnya
(porseni/KEMNAS).
e. Bukan atlet yang berasal dari sekolah binaan PPLP.
f. Peserta tidak sedang mengikuti pelatnas.
g. Utusan/pemenang dari cabang lomba/pertandingan di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Persyaratan Administratif (akan diverifikasi dan divalidasi)
a.
b.
c.
d.

Ijazah/STTB SD/MI asli dan fotokopi;
Raport terakhir (semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015) asli dan foto kopi;
Akte kelahiran asli dan foto kopi;
Menyerahkan pas photo (terbaru) berukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar; dan ukuran 3
R sebanyak 1 lembar (khusus bagi wanita memakai jilbab).
(Pada Dokumen asli tidak boleh terdapat coretan ataupun penghapusan data dan
semua foto kopi dilegalisir kepala madrasah).

3. Persyaratan Teknis.
Peserta wajib membawa perlengkapan/peralatan lomba/pertandingan sesuai dengan
cabang
lomba/pertandingan
yang
diikuti,
kecuali
perlengkapan/peralatan
lomba/pertandingan yang telah disediakan oleh panitia.

4. Keabsahan Peserta
Keabsahan peserta dibuktikan dengan penerbitan ID Card yang dikeluarkan dan disahkan
oleh panitia.
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BAB II
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN
LOMBA/PERTANDINGAN
A. CABANG OLAH RAGA :
1. Cabang Atletik
a. Waktu Perlombaan
Hari
: 3 hari
Tanggal
: 22 sd 24 Pebruari 2015
Pukul
: 06.00 - selesai
b. Technical Meeting
Hari
: Sabtu
Tanggal
: 21 Pebruari 2015
Pukul
: 10.00 - selesai
Tempat
: MTsN Batu
c. Tempat Perlombaan
Tempat perlombaan Atletik AKSIOMA MTs Jawa Timur Tahun 2015 dilaksanakan
di STADION GELORA BRANTAS BATU dengan kondisi lapangan terbuat dari gravel
dengan 7 lintasan.
d. Peraturan Perlombaan
1) Perlombaan atletik mengacu pada Peraturan Perlombaan Persatuan Atletik
Seluruh Indonesia (PASI) tahun 2009.
2) Semua peserta perlombaan dianggap telah mengetahui dan mengerti isi
peraturan tersebut.
3) Lomba tolak peluru menggunakan peluru 5 kg (putra) dan 3 kg (puteri)
e. Nomor yang dilombakan
AKSIOMA MTs Jatim Tahun 2015, memperlombakan :
No.
Putra
No.
Putri
1
Lari 100 meter
1
Lari 100 meter
2
Lari 400 meter
2
Lari 400 meter
3
Lompat Jauh
3
Lompat Jauh
4
Tolak Peluru
4
Tolak Peluru
5
Lari 5000 meter
5
Lari 5000 meter
Keterangan :
Nomor lomba dapat dilombakan dan diperhitungkan dalam perolehan medali dan
urutan juara apabila diikuti minimal 3 orang atlet dari daerah yang berbeda.
f. Jadwal Perlombaan Tentatif (Menyusul)
g. Peserta
1) Usia atlet maksimal 15 th 2 bulan; kelahiran 1 Januari 2000 dan sesudahnya.
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2)
3)
4)

Atlet yang bertanding bukan siswa kelas 9 tahun pelajaran 2014/2015.
Peserta adalah perwakilan dari tim kabupaten atau kota se Jawa Timur.
Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim
verifikasi.
5) Peserta perlombaan atletik adalah sebagaimana yang telah diatur dalam
juklak dan juknis AKSIOMA MTs 2015.
6) Setiap atlet paling banyak mengikuti 1 (satu) nomor lomba.
7) Setiap nomor lomba paling banyak diikuti 2(dua) atlet dari daerah yang
sama.
h. Roll call untuk peserta
1) Nomor lintasan (lari), dilakukan pemanggilan :
a. Pertama kurang 30 menit.
b. Kedua kurang 20 menit ( Kumpul di roll call ).
c. Atlet diantar masuk arena kurang 15 menit.
2) Untuk nomor Tolak Peluru dan Lompat jauh setiap atlit diberi kesempatan 3
(tiga) kali giliran dan 8 (delapan) atlit dengan prestasi sah terbaik diberi
kesempatan 3 (tiga) kali kesempatan lagi untuk memperebutkan Juara I, II
dan III.
i. Penentuan Lintasan
Penentuan lintasan diatur oleh panitia.
j. Ketentuan lain
1) Start menggunakan peraturan lama dengan ketentuan kesalahan yang
pertama tidak keluar (mendapatkan peringatan) sedangkan kesalahan yang
kedua dan seterusnya keluar.
2) Semua atlet wajib menggunakan BIB (dada dan punggung ) terpasang baik
dan benar.
3) Atlit perempuan menggunakan training panjang, kaos lengan lengan
panjang/dekker dan berjilbab.
4) Semua atlet dianjurkan menggunakan sepatu spike.
5) Semua atlet wajib menunjukan ID card saat memasuki roll call.
6) Setiap atlit harus masuk melalui roll call.
7) Atlit yang dipanggil (di naucer ) harus berdiri maju satu langkah dan
melambaikan tangan.
8) Protes menyangkut hasil perlombaan dapat diajukan paling lambat 30 menit
setelah perlombaan diumumkan secara resmi.
9) Untuk nomor perorangan, pemenang I, II dan III setiap nomor akan
mendapat medali dan piagam.
10) Untuk pelaksanaan UPP atlet harus menggunakan seragam kontingen yang
sopan dan bersepatu.
11) Hal – hal yang belum tercantum didalam ketentuan ini dan masih dianggap
perlu akan ditetapkan kemudian.
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2. Bola Volly
a. Waktu Perlombaan
Hari
: Minggu - Selasa
Tanggal
: 22 sd 24 Pebruari 2015
Pukul
: 07.00 - selesai
b. Technical Meeting
Hari
: Sabtu
Tanggal
: 21 Pebruari 2015
Pukul
: 10.00 - selesai
Tempat
: MTsN KOTA BATU
c. Tempat Pertandingan
Tempat pertandingan Bola Volly Aksioma MTs Jawa Timur tahun 2015
dilaksanakan di Lapangan desa TEMAS KOTA BATU ( GELORA PERDAMAIAN ),
lapangan rumput.
d. Peraturan Pertandingan
1) Peraturan permainan yang digunakan adalah peraturan permainan bola voli
terbaru yang disahkan oleh PP PBVSI tahun 2009.
2) Semua tata tertib dan peraturan pertandingan ini berlaku untuk semua regu.
e. Peserta
1) Usia atlet maksimal 15 th 2 bulan; kelahiran 1 Januari 2000
2) Peserta adalah perwakilan dari tim kabupaten atau kota se Jawa Timur.
3) Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim
verifikasi/keabsahan.
4) Bila terjadi regu yang menggunakan pemain tidak sah, regu tersebut
dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak
dibenarkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya, selanjutnya hasil
pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan.
5) Sebelum pertandingan dimulai pemain diadakan cross ceck ID Card dengan
data oleh panitia.
6) Pemain yang mengikuti Porseni MTs Jawa Timur 2015 belum menjadi
kontingen daerah lain.
f. Ketentuan Pertandingan
1) Semua Tim harus sanggup bertanding 3 kali dalam sehari (hari pertama/ hari
kedua).
2) Sistem Pertandingan
Sistem yang digunakan adalah sistem gugur dengan menggunakan :
a) Babak penyisihan sampai dengan semi final menggunakan 2 kali
kemenanagan( two winning set).
b) Babak Final menggunakan 3 kali kemenangan (three winning set).
3) Perlengkapan pemain.
a) Perlengkapan pemain terdiri dari kaos, celana pendek/training, kaos kaki
(seragam) dan sepatu olah raga.
b) Kaos pemain harus bernomor dada dan punggung (no. 1 s/d 18).
4) Bola
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a) Bola yang dipakai dalam pertandingan adalah bola dari panitia.
b) Bola yang dipakai pemanasan tim adalah bola dari tim yang
bersangkutan.
5) Mulainya Pertandingan
a) Bila waktu yang lebih telah ditentukan (dalam jadwal pertandingan) telah
tiba dan semua sarana dan regu yang akan bertanding telah siap,
pertandingan harus segera dimulai.
b) Bila sebelum waktu yang telah ditentukan semua sarana telah siap,
pertandingan dapat dimulai atas persetujuan kedua belah pihak yang
akan bertanding.
c) Bila waktu telah ditentukan telah tiba tetapi sarana pertandingan masih
dipakai maka regu-regu bersangkutan harus menunggu (jam kedua atau
berikutnya).
6) Datang terlambat
Regu yang atas kesalahannya sendiri terlambat datang di lapangan lebih dari
30 menit setelah waktu pertandingan bagi timnya harus dimulai maka regu
tersebut dinyatakan W.O. (Walk Over).
7) Protes
a) Tiap regu dapat mengajukan protes kepada dewan hakim mengenai
suatu pertandingan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan ini.
b) Mengenai teknik peraturan pertandingan/permainan, waktu pengajuan
protes paling lambat 5 menit setelah pertandingan selesai dengan
tembusan regu yang protes.
c) Mengenai status pemain dan seragam tim, protes dilaksanakan sebelum
pertandingan.
d) Protes diajukan secara tertulis oleh official dengan mengajukan protes
disertai uang Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
e) Penolakan / penerimaan protes yang diajukan, disampaikan secara lisan
atau tertulis oleh dewan hakim kepada official yang mengajukan, dan
uang administrasi protes tidak dikembalikan.
8) Dewan Hakim
a) Dewan Hakim dan SRC terdiri dari :
 Panitia
: 1 orang
 Wasit Senior
: 1 orang
 Kedinasan / KONI :1 orang
b) Mengenai jalannya pertandingan , agar dapat berlangsung dengan
lancar.
c) Dewan hakim mempunyai hak untuk menyampaikan saran-saran
perbaikan secara lisan maupun tulisan kepada :
 Pimpinan pertandingan
 Wasit dan petugas pertandingan
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d) Keputusan dewan hakim adalah merupakan hasil musyawarah antara
anggotanya dan tidak dapat diganggu gugat.
9) Special Referee Comition (SRC)
Untuk melaksanakan pertandingan bola voly maka dibentuk SRC untuk
membantu panitia penyelenggara pertandingan .
Tugas SRC :
a) Mengatur penugasan wasit dan pengendalian pelaksanaan pertandingan
agar dapat berlangsung lancar , wajar dan bermutu.
b) Memutuskan segala sesuatu yang tidak dapat diselesaikan wasit.
c) Melaksanakan evaluasi terhadap wasit, hakim garis dan para scorer yang
bertugas.
10) Memperpanjang penghentian karena gangguan teknis (hujan,dll)
Bila terjadi satu atau beberapa penghentian, secara keseluruhan tidak
melebihi 4 jam (pasal 17.3.2) maka :
a) Jika pertandingan dilanjutkan pada lapangan yang sama set yang
berhenti harus dilanjutkan seperti biasa dengan angka , pemain dan
posisi yang sama, set yang telah dimainkan tetap dengan score yang
telah diperoleh ( pasal 17.3.2.1).
b) Jika pertandingan dilanjutkan pada lapangan yang lain set yang berhenti
dibatalkan dan permainan diulangi dengan anggota regu dan posisi
pertama yang sama, set yang telah dimainkan tetap dengan score yang
telah diperoleh ( pasal 17.3.2.2).
Jika terjadi penghentian secara keseluruhan melebihi 4 jam, seluruh
pertandingan harus diulangi .
11) Lain-Lain
Hal-hal yang belum atau tidak tercantum dalam peraturan ini bila dianggap
perlu akan ditentukan panitia penyelenggara.

3. Bulu Tangkis
a. Peraturan Pertandingan
Peraturan Pertandingan Yang digunakan adalah peraturan Pertandingan
PBSI/IBF yaitu :
1) Score system menggunakan rally point game 21.
2) Setiap pertandingan berlaku prinsip best of three games.
3) Barang-barang yang boleh diletakkan dekat lapangan pertandingan hanya
air minum dan perlengkapan cadangan.
4) Pemain yang gilirannya bertanding tetapi tidak bertanding harus sudah
berada di tempat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelumnya.
5) Pemain yang gilirannya bertanding tetapi tidak hadir di lapangan beberapa
kali dipanggil (3x) dalam waktu lima menit dinyatakan kalah.
6) Selama pemain melakukan pertandingan tidak diizinkan meninggalkan
lapangan kecuali seizin wasit yang bertugas.
7) Setiap pemain diwajibkan berpakaian olah raga.
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8)
9)

Khusus pemain putri wajib berjilbab dan training.
Pemain yang cidera di lapangan apabila apabila tidak dapat melanjutkan
pertandingan dinyatakan kalah.
10) Pemain dan official bertanggungjawab untuk mengetahui sendiri kapan dan
dimana harus bertanding.
11) Pemain dilarang menggunakan doping.
12) Pemain yang belum tiba gilirannya atau belum dipanggil oleh panitia tidak
diperkenankan memasuki lapangan pertandingan.
b. Nomor-nomor yang dipertandingkan
Untuk tiap-tiap daerah diwakili :

Perorangan Tunggal Putra (Maximal 2)

Perorangan Ganda Putra (Maximal 1)

Perorangan Tunggal Putri (Maximal 2)

Perorangan Ganda Putri (Maximal 1)
c. Ketentuan Peserta
1) Usia atlet maksimal 15 th 2 bulan; kelahiran 1 Januari 2000 dan sesudahnya.
2) Peserta adalah perwakilan dari tim di wilayah kabupaten atau kota se Jawa
Timur.
3) Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh tim
verifikasi/keabsahan.
4) Bila terjadi regu yang menggunakan pemain tidak sah, regu tersebut
dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan tidak
dibenarkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya, selanjutnya hasil
pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan.
5) Sebelum pertandingan dimulai pemain diadakan cross ceck ID Card dengan
data oleh panitia.
d. Ketentuan Lain
1) Undian dilakukan pada saat Technical Meeting.
2) SHUTTLE COCK dipergunakan Merk Nasional Super Deluxe disediakan
Panpel.
3) Partai yang dipertandingkan
 Tunggal dan ganda (2 tunggal dan 1 ganda) dan boleh merangkap.
 Jumlah peserta daerah diwakili maksimal 4 orang putra dan 4 orang
putri.
e. Protes / Complain
1) Yang sifatnya teknis akan diputuskan refere dan bersifat Final.
2) Protes yang sifatnya non teknis diputuskan refere, Tim Keabsahan Atlet dan
bersifat Final.
3) Protes diajukan paling lambat 5 menit setelah kasus yang diproses berakhir
/ pertandinagan yang diprotes berakhir.
4) Protes harus diajukan secara tertulis kepada Refere dengan disertai uang
protes untuk administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
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f.

Hal-hal yang belum atau tidak tercantum dalam peraturan ini bila dianggap
perlu akan ditentukan panitia penyelenggara.

4. Tenis Meja
a.

b.

c.

Peraturan Pertandingan
1) Peraturan pertandingan yang digunakan adalah peraturan yang
dikeluarkan oleh Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia
(PB. PTMSI).
2) Seluruh peserta dianggap sudah mengerti tentang peraturan yang berlaku
secara nasional.
Ketentuan Peserta
1) Usia atlet maksimal 15 th 2 bulan; kelahiran 1 Januari 2000 dan
sesudahnya.
2) Peserta bukan siswa kelas IX
3) Peserta adalah perwakilan dari tim kabupaten atau kota se Jawa Timur.
4) Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan oleh
tim. verifikasi/keabsahan.
5) Tiap kabupaten/kota diwakili oleh maksimal 4 orang putra dan 4 orang
putri.
Ketentuan Pertandingan
1) Nomor Peserta
a) 2 Tunggal putra dan 2 tunggal putri
b) 1 ganda putra dan 1 ganda putri
2) Peralatan Pertandingan
a) Meja Pertandingan
: Lokal
b) Bola
: DHS ( warna orange)
3) Sistem Pertandingan
a) Menggunakan sistem gugur
b) Service dilakukan 2 kesempatan
c) Sistem score Rally Point
d) Score sampai 11, jika terjadi 10-10 dilanjutkan tambahan angka selisih
2 dengan 1x pindah
e) Sistem permainan score sampai 3x kemenangan apabila terjadi 2-1 /
2-2 ditambah 1 set
f) Apabila bet menyentuh meja, maka dinyatakan score pindah ke lawan
g) Time out dilakukan pada setiap akhir set dengan waktu 2 menit
h) Ketentuan lain ditentukan pada pelaksanaan technical meeting .
4) Service
a) Service dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
Dilambungkan setinggi 16cm diatas telapak tangan; posisi bola di atas
belakang perpanjangan meja.
b) Saat service , posisi bet harus tetap di atas permukaan perpanjangan
belakang meja.
c) Setelah bola dilambungkan hingga turun dan dipukul bola tidak boleh
dihalangi/terhalang oleh bagian tubuh dan tangan bebas, pelaku
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service (sekitar badan mulai dari bahu hingga pinggang antara badan
pelaku dan kedua ujung net). Sehingga penerima dengan jelas melihat
bola turun dan dipukul.
5) Sanksi
a) Pemain yang tidak hadir bertanding setelah lewat 15 menit dari waktu
yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan WO untuk
pertandingan tersebut.
b) Pemberi nasihat (Choaching) hanya boleh dilakukan oleh satu orang
tiap satu pertandingan.
c) Apabila nasihat (kode) yang dilakukan oleh pelatih tidak pada saatnya
(pergantian game/set/time-out) maka :
(1) teguran pertama
: kartu kuning
(2) teguran kedua
: kartu merah
6) Protes
Protes yang sehubungan dengan teknis pertandingan diselesaikan sesuai
dengan peraturan tenis meja yang berlaku.
7) Ketentuan Lain
a) Peserta diwajibkan memakai pakaian yang sesuai, dengan peraturan
yang berlaku.
b) Pakaian tidak boleh tembus pandang meskipun dalam keadaan basah.
c) Pakaian/kaos bertanding tidak berwarna dasar Oranye atau Kuning
dan tidak oblong.
d) Pada nomor ganda setiap pasangan harus berseragam; minimal
atasan.
e) Peserta wanita tidak diperkenankan memakai celana pendek.
f) Peserta diwajibkan memakai sepatu olahraga sesuai saat bertanding.
g) Karet Raket/Bat yang digunakan harus berwarna merah di satu sisi
dan hitam di sisi lain. Apabila Raket/Bat hanya dilapisi satu karet,
maka sisi yang tidak dilapisi harus diwarnai berbeda dari warna karet.
h) Peserta tidak dibenarkan menggunakan karet yang oplos (diproses).
Permukaan karet harus rata dan harus ada logo ITT.
i) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan dan peraturan
ini, akan dilengkapi pada saat pertemuan teknik/technical meeting.

5. Catur
a. Ketentuan Pertandingan
1) Sistem yang digunakan adalah system Swiss 7 Babak. Sistem ini adalah
system dimana menang atau kalah terus main 7 kali.
2) Pemain bermain dengan jam catur dengan lama waktu berfikir 1 menit
dengan lama waktu bertanding adalah 40 menit. Jika dalam 1 menit
berfikir pemain tidak menjalankan bidak maka pemain dinyatakan kalah.
3) Apabila waktu habis dan pertandingan belum selesai, maka penentuan
pemenang berdasar nilai buah catur yang masih ada yaitu :
1. Pion atau tidak : 1
2. Kuda
:3
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3. Gajah
:3
4. Benteng
:5
5. Patih
:9
4) Penentuan Juara :
a) Peringkat pemain berdasarkan point hasil pertandingan.
Dengan Ketentuan :
(a) Menang
:1
(b) Seri/Remis
: ½ (satu per dua)
(c) Kalah
:0
b) Jika Total point sama, pemenang ditentukan dengan pertandingan
tambahan.
5) Pemain Putih wajib menyediakan catur.
6) Dilarang menyentuh papan dan bidak lawan saat pertandingan.
7) Dilarang menghina pemain lawan.
8) Jika HP bunyi, maka pemain diskualifikasi.
9) Maksimal menunggu pemain lawan setelah keluar pairing adalah 5
menit. Jika lebih dari batas waktu maka pemain yang menunggu
dinyatakan menang WO.
10) Dilarang merokok.
11) Dilarang berisik saat pertandingan.
12) Peraturan masih dapat berubah.
13) Peserta diwajibkan membawa 1 papan catur.
b. Nomor-nomor yang dipertandingkan :
1) Tunggal putra
2) Tunggal putri
c. Peserta

1) Usia atlet maksimal kelahiran 1 Januari 2000.
Peserta adalah perwakilan dari tim di wilayah kabupaten atau kota se
Jawa Timur
3) Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID card yang sudah disahkan oleh
tim verifikasi/keabsahan.
4) Tiap kab/ kota diwakili oleh 1 orang putra dan 1 orang putri
5) Peserta diwajibkan memakai pakaian yang sopan.
6) Peserta bertanding sesuai gender
d. Ketentuan Lain
1. Jika ada konflik hanya boleh diselesaikan oleh wasit saja. Pihak pemain
putih maupun hitam dilarang ikut campur.
2. Pemenang diambil 3 terbaik dari ranking point.
3. Penonton tidak boleh didekat pemain
4. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan dan peraturan ini,
akan dilengkapi pada saat pertemuan teknik/technical meeting.
2)

6. Futsal
a. Peraturan Pertandingan

Pedoman Pelaksanaan Aksioma MTs Jawa Timur 2015

13

1) Peraturan permainan yang akan di gunakan adalah peraturan permainan
Futsal Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia PSSI).
2) Semua peserta di anggap telah memahami dan mengerti isi dari
peraturan tersebut.
3) Pakaian dan Sepatu (Para peserta diwajibkan memakai sepatu futsal,
Deck kaki dan kostum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
cabang Olahraga Futsal).
4) Peraturan Permainan
Pada prinsipnya peraturan permainan yang di pergunakan sama dengan
peraturan permainan Futsal yang terbaru, dan ada beberapa ketentuan
khusus, antara lain :
a) Lama bermain : 2 X 15 menit (15 menit setiap babak terdiri dari
waktu bersih, yang tidak menghitung waktu saat boal mati)
b) Bola
: Bola yang di pergunakan ukuran no. 4.
c) Ukuran Lapangan dan Gawang
Lapangan yang digunakan berukuran minimal 25 m X 15 m.
Gawang yang di gunakan berukuran minimal 3 m X 2 m.
d) Jumlah Pemain
Setiap Tim terdiri dari 5 pemain inti dan 5 pemain cadangan.
e) Seragam Pemain
 Setiap pemain harus memakai kostum seragam (atas/bawah)
yang sesuai dengan ketentuan PSSI.
 Kaos harus bernomor Punggung.
f) Pergantian Pemain
 Pergantian pemain dapat dilakukan sewaktu-waktu selama
pertandingan berlangsung
 Jumlah Pergantian pemain tidak di batasi selama pertandingan
berlangsung
 Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja, baik bola di
dalam atau di luar permainan
5) Ketentuan Peserta
a) Usia atlet maksimal 15 th 2 bulan; kelahiran 1 Januari 2000 dan
sesudahnya.
b) Peserta adalah perwakilan dari tim di wilayah kabupaten atau kota
se Jawa Timur
c) Keabsahan pemain dibuktikan dengan ID Card yang sudah disahkan
oleh tim verifikasi/keabsahan.
d) Bila terjadi regu yang menggunakan pemain tidak sah, regu tersebut
dinyatakan kalah (diskualifikasi) pada pertandingan tersebut dan
tidak dibenarkan untuk mengikuti pertandingan berikutnya,
selanjutnya hasil pertandingan sebelumnya tidak diperhitungkan.
e) Sebelum pertandingan dimulai pemain diadakan cross ceck ID Card
dengan data oleh panitia.
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f)

Pemaian yang mengikuti AKSIOMA MTs Jawa Timur 2015 belum
menjadi kontingen daerah lain.
6) Ketentuan Lain
a) Peserta
Beregu putra Tingkat Madrasah Tsanawiyah.
b) Sistem Pertandingan
Pertandingan menggunakan sistem gugur
c) Mulainya Pertandingan
 Bila waktu dalam jadwal pertandingan telah tiba, serta sarana
dan tim-tim yang akan bertanding juga telah siap, maka
pertandingan harus segera di mulai.
 Bila waktu dalam jadwal pertandingan belum tiba, tetapi semua
sarana dan ke-2 tim yang akan bertanding telah siap, maka
pertandingan dapat segera di mulai.
 Bila waktu dalam jadwal pertandingan telah tiba, tetapi sarana
belum siap, maka tim-tim yang akan bertanding harus
menunggu sampai selesainya sarana di persiapkan.
d) Walk Over (WO)
 Tim yang terlambat datang pertandingan atas kesalahan
sendiri 15 menit dari jadwal pertandingan.
 Tim yang menolak bertanding, padahal wasit serta sarana
pertandingan telah siap.
e) Protes
 Protes dilakukan oleh kapten tim atau pelatih resmi dari cabang
Futsal yang dipertandingkan.
 Protes yang dilakukan oleh selain kapten tim dan pelatih resmi,
tidak akan di perhatikan.
 Protes hanya untuk hal-hal di luar peraturan permainan dan
diajukan paling lambat 15 menit sesudah seleseinya
pertandingan.
 Sekali mengajukan protes di kenakan biaya Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah). Menang /kalah protes, uang protes milik
Panpel.
f) Dewan Hakim
 Dewan hakim merupakan badan tertinggi yang akan
memutuskan penyeleseian masalah-masalah yang muncul.
 Keputusan dewan hakim adalah mutlak.
 Dewan Hakim terdiri dari Unsur PSSI dan PanPel ( panitia
pelaksana)
g) Special Referecing Comitte (SRC)
SRC bertugas:
 Mengatur penugasan wasit
 Mengawasi wasit dan petugan pertandingan yang lain
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Memutuskan segala sesuatu yang tidak dapat di seleseikan
oleh wasit yang bertugas
 SRC terdiri dari Komite Perwasitan PSSI dan Wasit Senior yang
di tunjuk oleh Pengcab PSSI Kab./Kota.
Lain-lain
Jadwal pelaksanaan pertandingan akan di tentukan kemudian.


h)

B. CABANG SENI
1. Pidato Tiga Bahasa (Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa
Inggris)
Tema pidato 3 (tiga) bahasa adalah sebagai berikut:
1) Peran dunia pendidikan dalam menghadapi tantangan zaman dan krisis
global.
2) Peran madrasah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
3) Peran serta generasi muda dalam menjaga kelestarian lingkungan.
4) Dengan semangat AKSIOMA MTs kita kokohkan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa.
5) Mewujudkan generasi muda yang cerdas, sehat, berkarakter dan
berakhlakul karimah
2. Naskah Materi Pidato
1) Peserta wajib memilih salah satu dari lima tema pidato sesuai cabang
bahasa.
2) Naskah Pidato diserahkan kepada panitia 30 menit sebelum
pelaksanaan lomba (pada saat daftar ulang)
3. Ketentuan Lomba
1) Peserta terdiri dari 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri perwakilan
kabupaten/kota untuk masing-masing cabang bahasa.
2) Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 30
menit (sebelum pelaksanaan lomba).
3) Nomor urut penampilan berdasarkan undian yang dilakukan sebelum
lomba.
4) Setiap peserta lomba menyampaikan pidato dalam waktu maksimal 7
menit.
5) Peserta yang menyampaikan pidato melebihi waktu yang telah
ditentukan akan dikenakan pengurangan nilai.
6) Pemanggilan peserta sesuai nomor undian dan nama peserta tanpa
menyebutkan asal kontingen.
7) Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri.
8) Pemanggilan peserta dilaksanakan max 3 kali, apabila 3x panggilan,
belum hadir maka dinyatakan diskualifikasi, kecuali ada alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan, peserta lomba dapat tampil diurutan
terakhir.
9) Peserta lomba wajib menyerahkan naskah pidato sesuai tema yang
dipilih dalam bentuk sudah diketik rapi kepada panitia lomba pada

1.
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saat lomba sebanyak 4 rangkap tanpa identitas asal kontingen.
Identitas naskah berdasarkan nomor undian dan nama peserta.
10) Peserta tidak diperkenankan menggunakan teks.
11) Pengeras suara hanya digunakan untuk pengumuman dan
pemanggilan peserta.
12) Indikator lampu : Hijau: mulai, Kuning : waktu kurang 3 menit, dan
Merah : waktu habis (peserta mengakhiri lomba)
13) Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan.
14) Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia.
15) Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba.
16) Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki
ruang lomba kecuali ada kepentingan mendesak dan atas izin panitia
.
17) Tim juri menentukan Juara I,II,III putera dan I,II,III puteri. Apabila
terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang
berdasarkan nilai tertinggi dalam penguasaan materi.
18) Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat
diganggu gugat.
4. Kriteria Penilaian
Penilaian diberikan terhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut:
1) Penguasaan materi
2) Sistematika dan isi
3) Kaidah dan gaya bahasa
4) Vokal/intonasi/aksentuasi
5) Keserasian/kesopanan

2. MTQ
a. Ketentuan Lomba
1) Peserta terdiri dari 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri perwakilan
kabupaten/kota.
2) Perlombaan dilaksanakan 2 (dua) hari. Hari pertama MTQ Putri dan Hari
Kedua MTQ Putra.
3) Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 60 menit
sebelum pelaksanaan lomba.
4) Pemanggilan peserta sesuai nomor undian
5) Pemanggilan peserta dilaksanakan maksimal 3 kali, apabila 3 kali
pemanggilan berturut turut tidak hadir, dinyatakan gugur, kecuali dengan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
6) Maqro’ yang dibaca oleh peserta bebas (pilihan sendiri)
7) Tanpa mengucapkan salam
8) Durasi lomba MTQ maksimal 7 menit.
9) Indikator lampu : Kuning Pertama: persiapan baca, Hijau: mulai membaca,
Kuning Kedua: Persiapan untuk mengahiri bacaan dan Merah : waktu habis
(peserta mengakhiri bacaan)
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10) Peserta lomba berbusana muslim, rapi dan sopan.
11) Kejuaraan diambil JUARAI, II, III putera dan JUARA I, II, III puteri .
12) Keputusan dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.
b. Kriteria Penilaian
Penilaian diberikan terhadap 3 (tiga) aspek sebagai berikut:
1) Lagu dan suara
2) Tajwid
3) Fashohah dan Adab

3. Kaligrafi
a.

Ketentuan Lomba
1) Peserta terdiri dari 1 (satu) putra dan 1 (satu) putri perwakilan
kabupaten/kota.
2. Peserta melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 45 menit
sebelum pelaksanaan lomba.
3. Penentuan nomor dan tempat duduk tiap peserta melalui undian sebelum
lomba dimulai.
4. Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri.
5. Materi (lafadz) berupa ayat-ayat al Quran atau Hadits yang terdiri dari 4
macam (terlampir);
6. Seluruh peserta mendapatkan materi sesuai hasil undian/kesepakatan pada
saat Technical Meeting.
7. Setiap peserta menempati tempat duduk tersendiri sesuai dengan nomor
yang diperoleh
8. Lukis kaligrafi dibuat pada kanvas berukuran 50cm x 60 cm yang disediakan
panitia.
9. Peserta membawa sendiri cat dan seluruh peralatan lukis kaligrafi yang
diperlukan
10. Peserta melukis dengan cat acrylic merk “MARIES”
11. Peserta dilarang membawa mal/patrun berbentuk apapun ke dalam lokasi
lomba.
12. Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan.
13. Peserta dilarang membawa HP ke dalam ruangan lomba.
14. Official atau Peserta dilarang mengambil gambar/foto karya peserta sebelum
acara lomba selesai.
15. Peserta dilarang melihat-lihat hasil karya peserta lain selama acara lomba
berlangsung
16. Peserta dilarang keluar masuk ruangan tanpa ada izin dari panitia.
17. Para official dan atau pendamping tidak diperkenankan memasuki ruang
lomba.
18. Karya dibuat pada saat lomba berlangsung di tempat yang telah ditentukan
19. Waktu berkarya pukul 08.00 sd 16.00 (maksimal 8 jam)
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b.

20. Peserta yang terlambat diperbolehkan mengikuti lomba tanpa mendapatkan
tambahan waktu
21. Bagi peserta yang belum dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam batasan
waktu yang ditentukan, diberi toleransi tambahan waktu 10 (sepuluh) menit.
22. Tim juri menentukan Juara I,II,III putera dan Juara I,II,III puteri. Apabila
terjadi nilai yang sama, maka Tim Juri akan menentukan pemenang
berdasarkan nilai tertinggi dalam kekayaan imajinasi atau kreatifitas
23. Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat diganggu
gugat.
Materi

َو َﺳﺎرِﻋ ُْﻮ ٓ َاﱃ َﻣﻐ َ ةٍْﻔِﺮ ﻣِﻦْ َر ُّ ِْﲂ
2) اب
ُ ﺟَ ِﺎت َﺪْ نٍ ُﻣ َﻔ َﺔً ﻟ َ ﻬ ُُﻢ اْ ﺑ َْﻮ
3) ُﺮءانَ َو َﻠ ﻤَ ُﻪ
َ ْْ َُﲑ ُْﰼ ﻣَﻦْ ﺗَﻌَﲅ َ اْﻟﻘ
4) ٍَﺖ ﻟِ ﻐَﺪ
ْ َوﻟ ْ َﺘﻨْﻈُ ْﺮ ﻧَﻔ ٌْﺲ ﻣَﺎ ﻗ َﺪﻣ
1)

c.

Kriteria Penilaian
Penilaian diberikan berhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut :
1) Kebenaran tulisan dan bacaan
2) Kekayaan imajinasi atau kreatifitas
3) Tata Warna
4) Komposisi
5) Kebersihan

4. Nasyid
a.

Ketentuan Lomba
1) Peserta terdiri dari 1 (satu) grup nasyid putra perwakilan kabupaten/kota.
2) Peserta/grup melakukan daftar ulang dan pengambilan nomor undian 30
menit sebelum pelaksanaan lomba.
3) Penentuan nomor peserta melalui undian sebelum lomba dimulai.
4) Nomor undian peserta dikenakan pada dada sebelah kiri (vokal utama).
5) Peserta lomba berbusana muslim, rapi, dan sopan.
6) Peserta yang terlambat diperbolehkan mengikuti lomba dan mendapat
giliran terakhir.
7) Jumlah personil dalam 1 grup nasyid minimal 5 orang dan maksimal 7
8) Personil grup nasyid adalah peserta laki laki semua (tidak boleh campuran)
9) Semua grup membawakan lagu wajib dan 1 lagu pilihan.
10) Waktu penampilan setiap grup maksimal 15 (lima belas) menit untuk
membawakan lagu wajib dan lagu pilihan
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11) Setiap grup menyampaikan aransemen sendiri untuk lagu wajib dan pilihan
yang diserahkan kepada panitia pada saat technical meeting.
12) Materi Lagu yang dilombakan :
 Lagu Wajib judul
: Hanya PadaMu (SNADA)
 Lagu pilihan terdiri dari 10 lagu yaitu :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
13)
14)
a)
b)
c)
15)
16)

Nasyid Memang Asyik; dari Tim Nasyid THE FATIH
Cinta Illahi; dari Tim Nasyid SNADA
Merah Saga; dari Tim Nasyid SHOUTUL HAROQAH
Demi Matahari; dari Tim Nasyid SNADA
Wahai Sahabat; dari Tim Nasyid RIHAM (DIY)
Sang Murobbi; dari Tim Nasyid IZZATUL ISLAM
Indahnya Ukhuwah; dari Tim Nasyid ALVEOLI
Ashabul Kahfi; dari Tim Nasyid RAIHAN
Our happy Days; dari Tim Nasyid JUSTICE VOICE
Kudendangkan Shalawat; dari Tim Nasyid LAUNUN
Aransemen lagu: aransemen vocal minimal 2 suara
Musik
Nasyid, dibawakan tanpa iringan music
Sound-sistem disediakan oleh panitia
Setiap orang menggunakan 1 buah microphone
Tim juri menentukan Juara I,II dan III
Keputusan dewan juri akan hasil lomba bersifat mutlak tidak dapat
diganggu gugat.

b. Kriteria Penilaian
Penilaian diberikan terhadap 5 (lima) unsur nilai sebagai berikut:
1. Materi suara
2. Teknik; memulai dan mengakhiri lagu, ketepatan nada, pengkalimatan
lagu, pernapasan dan pengucapan, keterpaduan suara, keseimbangan
antara suara satu, dua, tiga, dan empat.
3. Ekspresi
4. Kreatifitas
5. Kekompakan

6. Musik Modern / Band
No
1

Kategori Lagu
Lagu wajib

2

Lagu Pilihan

Judul
Surgamu
1.Tobat
2.Sang Pemimpi
3.Tuhan
4.Nyaman
5.Jangan Menyerah
6.Hilang
7.Penghuni Surga
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UNGU
WALI
GIGI
GIGI
D’MASIVE
D’MASIVE
D’MASIVE
KILLING ME INSIDE
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a. K
e
t
e

8.Diatas Awan
9.Sahabat
10.Hijrah Kelondon
11.Rumah Kita
12.Terbang

THE ROCK
PADI
THE CANGCUTERS
GOD BLESS
KOTAK

a. Ketentuan Lomba
1) Panitia menyediakan alat musik lengkap sesuai dengan instrumen yang
ditentukan tetapi peserta diperkenankan membawa alat musik sendiri.
2) Panitia menyediakan sound system yang reperesentatif, peserta
diperkenankan membawa aksesoris sesuai dengan kebutuhannya.
3) Peserta tampil dengan menggunakan pakaian khas sesuai dengan
sekolah atau Madrasah masing-masing.
4) Peserta wajib membawakan lagu wajib dan lagu pilihan

5)

Peserta diperkenankan membuat aransemen sendiri dan wajib
menyerahkan aransemen/partitur pada waktu pendaftaran ulang.
6) Masing masing group diberikan waktu untuk tampil maksimal 15 menit.
7) Pada waktu melakukan pementasan, guru pendamping tidak
diperkenankan membantu peserta dalam bentuk apapun.
8) Peserta wajib mengikuti technical meeting pada tanggal ...Februari 2014,
pukul 09.00 Wib, di Sekretariat lomba, bagi peserta yang tidak dapat
mengikuti technical meeting dianggap sudah menerima ketentuan teknis
dari panitia, hasil technical meeting di informasikan langsung pada saat
technical meeting.
9) Tim juri menentukan juara I, II, III, Harapan I dan Harapan II
10) Tim Juri menentukan The best gitar, The best Bass, The best Drum dan
grup penampilan paling atraktif
11) Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
b. Kriteria Penilaian
Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari praktisi, dunia industri,
dan akademisi yang profesional dalam bidangnya. Aspek penilaian meliputi :
1) Kreativitas,
2) Aransemen,
3) Teknik bermain,
4) Materi, kekompakan, dan
5) Penampilan
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BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN
A. PENDAFTARAN
1. Sekretariat

: Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Batu
Jl. Pronoyudo Kelurahan Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu
www.mtsnegeribatu.sch.id
E-mail: aksiomamtsjatim15@gmail.com

2. Pendaftaran dilaksanakan dalam 2 tahap
- Tahap I
: Pendaftaran Atlit melalui email (waktu menyusul)
- Tahap II
: Sejak mendapat edaran sampai dengan paling lambat pada saat
verifikasi atlit sesuai jadwal. (Waktu menyusul)
3. Alamat E-mail : aksiomamtsjatim15@gmail.com

B. JUMLAH MEDALI /PIALA YANG DIPEREBUTKAN
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cabor/seni
Lari 100m
Lari 400m
Lari 5000m
Tolak peluru
Lompat Jauh
Catur
Tenis Meja
Bulu Tangkis
Bola Volly
Futsal
MTQ
Kaligrafi
Pidato Bhs Inggris
Pidato Bhs Indonesia
Pidato Bhs Arab
Nasyid
Musik Modern/Band
Jumlah

Emas
2
2
2
2
2
2
4
4
2
1
2
2
2
2
2
1
1
35
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Medali
Perak Perunggu
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
8
4
8
2
4
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
35
46
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C. KEJUARAAN
Juara Umum ditentukan berdasarkan perolehan medali.

D. SUMBER DANA
1. Konstribusi Peserta
2. Subsidi/bantuan dari Kantor Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur
3. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat

E. KEPANITIAAN
Panitia Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) Jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 adalah Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil
Kementerian Agama Prov. Jawa Timur bekerjasama dengan KKM-MTsN Provinsi Jawa Timur
berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sebagaimana
terlampir.

F. LAIN-LAIN
Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Panduan kegiatan ini akan dimusyawarahkan kemudian
dan diatur sesuai dengan hasil kesepakatan yang ditetapkan.
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BAB IV
PENUTUP
Demikian Pedoman Pelaksanaan Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (AKSIOMA)
Jenjang MTs Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan
dimusyawarahkan kemudian dan diatur sesuai dengan hasil kesepakatan yang ditetapkan.

Surabaya,

Pedoman Pelaksanaan Aksioma MTs Jawa Timur 2015

Desember 2014

24

