
 
Anak didik atau siswa adalah generasi penerus bangsa, penerus perjuangan, penerus pembangunan, 
dan penerus kemanusiaan. Oleh karenanya, pembinaan dan pengembangannya harus ditingkatkan. 
Bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan zaman dampaknya sungguh dratis 
terutama kaum remaja, anak usia dini dan anak usia sekolah dasar, yang mengakibatkan problem sosial 
dan menurunnya etika dan moral Agama. 

Bismillaahirrohmaanirrohiim, dalam upaya meningkatkan dan memberi ruang kreasi dan apresiasi pada 
siswa siswi SMP Muhammadiyah 11 Kedawung mengadakan Festival Pelajar Kedawung dengan 
jangkauan peserta tingkat Kabupaten Sragen dan sekitarnya. 

 



 

PETUNJUK TEKNIS 

FESTIVAL PELAJAR KEDAWUNG (FESPAKU) 2022 

TINGKAT SRAGEN 
 

TEMA : 
 

“Pelajar Berkemajuan, Berakhlaqul Karimah dan Berprestasi” 
 

WAKTU : 
 

- Pendaftaran KOMPETISI MIPA 14 Maret – 08 April 2022 
- Pendaftaran & Pengiriman video dan foto : 14 Maret 2022 – 20 Mei 2022 (via WA/Drive) 

- Publikasi dan Pemberian Dukungan video dan foto : 14 Mei 2022 – 20 Mei 2022 (via YouTube/Instagram) 

- Penilaian Tim Juri : 19 – 20 Mei 2022 

- Pengumuman Juara : 21 Mei 2022 pukul 09.00 WIB 

LOMBA : 

1. KOMPETISI MIPA (Khusus Kelas 6 SD/MI) 

a. Mata Pelajaran Matematika dan IPA 

b. Pendaftaran sampai tanggal 30 Maret 2022 

Melalui link bit.ly/Fespaku2022 dan konfirmasi ke 0857 1313 4810 / 0823 2222 9544. 

c. Simulasi diadakan pada tanggal 30 Maret 2022 

d. Pelaksanaan Kompetisi dilaksanakan pada Kamis, 31 Maret 2022 

e. Penilaian  diambil dengan nilai tertinggi dan waktu tercepat penyelesaian 
 

2. KHITHOBAH / DA`I CILIK (Kelas 4-6 SD/MI) 

a. Waktu : maksimal 7 menit 

b. Tema : 

1) Mencintai Sesama 

2) Cinta kepada Rasul 

3) Hormat dan patuh pada guru 

4) Berbakti kepada kedua orang tua 
 

5) Menuntut Ilmu 

6) Belajar pada kondisi wabah 

7) Menjaga Lingkungan 

8) Rajin Berinfaq 

c. Kriteria penilaian juri : 

Isi Materi : 40, Ekspresi : 30 dan Pelafalan : 20 

 
3. MACAPAT (Kelas 4-6 SD/MI) 

a. Pilihan : Pucung, Gambuh dan Maskumambang. 

(teks bisa diunduh klik : disini) 
b. Kriteria penilaian juri : 

1) Vokal : ketepatan nadas / laras : 20 

2) Teknik dan dasar suara : 30 

3) Penghayatan : ketepatan dan penekanan rasa / emosi : 40 

 
4. PUISI (Kelas 4-6 SD/MI) 

a. Judul Pilihan : Tahajjud Cintaku karya Emha Ainun Najib 

         (teks bisa diunduh klik : disini) 
b. Kriteria penilaian juri : 

Ekspresi : 25, Intonasi : 25, Mimik Wajah : 20 dan Artikulasi : 20 

 
5. TARTIL QURAN (Kelas 4-6 SD/MI) 

a. Surat Pilihan : 

1) QS. Asy-Syams 

2) QS. Al-Bayyinah 

b. Kriteria penilaian juri : 

Adab : 20, Kefasihan : 40 dan Tata Baca Tajwid : 30 

 



6. Konten IG (Kelas 1-6 SD/MI) 

a. Peserta wajib follow akun @smpmuhammadiyahkedawung  

b. Foto atau video yang dikirim wajib mencantumkan logo SMP Muhammadiyah 11 Kedawung 

c. Foto atau yang dikirim menggunakan pakaian sopan, rapi dan menutup aurat. 

d. Lokasi foto atau boleh dimana saja dengan tema :  

1. menyambut Ramadhan  

2. Hari Rayaku  

e. Foto atau video yang dilombakan diunggah/diupload ke akun instagram masing-masing peserta dengan 
kewajiban tak akun instagram @smpmuhammadiyahkedawung serta mencamtumkan hashtag 
#JepretMuhLas 

f. Akun instagram tidak boleh dikunci (private) selama lomba hingga pengumuman pemenang, dan wajib 
mencamtukan user instagram pada kolom caption foto atau video yang dilombakan seperti contoh di 
bawah ini : 

Ini karya @ZZZ(AkunInstagramPeserta) 

Untuk #JepretMuhLas dalam #Fespaku2022 menyambut #Milad40.  
................ caption bebeas yang menguatkan karya foto atau video 

g. Olah digital atas foto-foto yang dilombakan diperbolehkan sebatas pengaturan brightness, contrast, 
sharpness, saturation, cropping dalam batas wajar. 

h. Kriteria penilaian juri : 

--- Babak penyisihan : diambil 10 terbaik dengan like terbanyak 

--- Babak penilaian : 

1. Kesesuaian tema : 30 

2. Keaslian ide : 30  

3. Kreativitas : 30 

 
PERSYARATAN PESERTA & TEKNIS LOMBA : 

 

- Siswa Kelas 1 – 6 SD/MI sederajat di wilayah Sragen dan Sekitarnya 

- Peserta tidak dipungut biaya atau gratis. 

- Peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 kategori lomba. 

- Peserta hanya boleh mengirimkan foto dan video rekamannya sebanyak 1 buah, pada 1 
macam/kategori lomba. 

- Video rekaman yang dikirimkan merupakan hasil rekaman yang terbaru, belum diikutkan pada 

lomba yang lainnya dan belum diedit apapun (kecuali mengecilkan ukuran hasil rekaman). 

- Semua video hasil tersebut dikirimkan menuju WhatsApp ke nomor 0857 1313 4810 / 0823 2222 9544 

dengan format : 
a. Dibuka dengan pesan pendaftaran : 

NAMA LENGKAP_TTL_KELAS_SD/MI_JENIS LOMBA_JUDUL VIDEO 

b. Kemudian diikuti dengan video hasil rekaman melalui lampiran documen pada 

WhatsApp agar video dapat terkirim utuh dan tidak terpotong. 

Atau bisa dikirimkan melalui google drive (dengan setting berbagi) pada email : 

smpmuh11kdw@gmail.com kemudian konfirmasi kepada nomor 0857 1313 4810 / 0823 2222 9544. 

 
- Kejuaraan akan diambil kejuaraan 1, 2, 3 : 

a. Penentuan Kejuaraan 1, 2 dan 3 ditentukan 80 % hasil penilaian dewan juri yang ditunjuk oleh 

panitia, 10 % likes dan 10 % viewers. 

b. Keseluruhan video akan diupload oleh admin pondok pada channel Youtube : 

SMP Muhammadiyah Kedawung atau cek link : bit.ly/SMPM11KedawungChannel 

c. Masing-masing peserta akan dikirimi link video-nya masing-masing tersebut untuk 

dikampanyekan meminta dukungan. 

d. Keseluruhan peserta wajib subscribe channel tersebut (menjadi syarat masuk kriteria). 

e. Pengumuman kejuaraan akan dilaksanakan secara virtual atau tatapmuka pada Sabtu, 21 Mei 

2022 bersamaan pula akan dengan agenda Motivasi & Ngaji Bareng Pelajar. (apabila daring 

melalui live Zoom dan Live Youtube dengan link akan disampaikan kemudian.) 

f. Masing-masing juara akan mendapatkan piala kejuaraan, uang pembinaan dan piagam 

penghargaan. 
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g. Setiap peserta akan mendapatkan : Sertifikat Softkopi (yang dikirimkan secara Online atau 

WhatsApp masing-masing). 

h. Seluruh apresiasi hadiah akan diserahkan secara langsung atau diantarkan (jika jarak lokasi dan 

situasi-kondisi memungkinkan) atau akan dipaketkan/dikirimkan melalui pos. 

i. Seluruh informasi lengkapnya dapat dilihat dalam website : smpmuh11kedawung.sch.id. 

j. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 
 

HADIAH : 

- Pemenang Kejuaraan akan mendapatkan : Uang Pembinaan dan Piagam Penghargaan 

- Seluruh Peserta berhak mendapatkan E-Sertifikat dan Cinderamata. 
 

KONTAK PERSONS : 

0823 2222 9544 (Ustadz Shandhy Kurniawan) 

0857 1313 4810 (Ustadzah Nur Wiwit) 

 
MEDIA SOSIAL :  IG : @smpmuhammadiyahkedawung  FB : SMPMuhammadiyah Kedawung 
                               Twitter : @11Kedawung    Telegram : te.me/muhlaskedawung 
                               Email : smpmuh11kdw@gmail.com  Website : smpmuh11kedawung.sch.id  
 
 
Lampiran Macapat : 
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Lampiran Puisi : 
 

TAHAJJUD CINTAKU 

Karya: Emha Ainun Nadjib 

Mahaanggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan 

Mahaagung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan 

Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya 

Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya takditerima 

Kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita 

Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara 

Katakan kepadaku adakah neraka itu kufur dan durhaka 

Sedang bagi keadilan hukum ia menyediakan dirinya 

Ke mana pun memandang yang tampak ialah kebenaran 

Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang 

Mahaanggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan 

Suapi ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan 

Tuhan kekasihku tak mengajari apa pun kecuali cinta 

Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai hatinya 

1988 


