
 

 

Lomba Cerdas Cermat 

Petunjuk Pelaksanaan : 

1. Peserta merupakan siswa kelas 4-6 SD/sederajat negeri atau swasta di lingkungan 

JABODETABEK yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang 

bersangkutan. 

2. Setiap sekolah mengirimkan maksimal 2 regu. 

3. Setiap regu beranggotakan 3 siswa. 

4. Setiap siswa hanya mewakili 1 regu. 

5. Setiap regu diperkenankan didampingi guru dan membawa peserta cadangan. 

6. Materi lomba meliputi pelajaran matematika, IPS, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan 

PPKn kelas 4-6. 

7. Biaya pendaftaran sebesar 120.000/regu. 

8. Perlombaan terdiri atas tiga babak yaitu : 

a. Babak penyisihan pada Sabtu, 19 Oktober 2019 

b. Babak final dan semifinal pada Sabtu, 26 Oktober 2019 

9. Technical Meeting dilaksanakan pada :  

- Hari/tgl : Kamis, 10 Oktober 2019 

- Waktu : 08.00 – 10.00 WIB 

- Tempat : Mushola SDIT Aliya 

10. Para pemenang akan mendapatkan tropi tetap dan piagam penghargaan. 

11. Peserta wajib datang tepat waktu. 

12. Peserta wajib mengenakan seragam dengan ciri khas sekolah masing-masing. 

13. Peserta tidak diperkenankan membawa alat bantu hitung dan semacamnya. 

14. Peserta yang tidak memenuhi syarat akan didiskualifikasi. 

15. Pemenang cerdas cermat terdiri dari juara 1, 2 , 3 dan juara harapan (apabila yang masuk semi 

final ada 4 regu). Pemenang akan mendapat tropi tetap dan piagam penghargaan. 

Petunjuk Teknis Babak Semifinal dan Final : 

1. Lomba terdiri dari dua babak yaitu :  

a. Babak pertama (babak penyisihan/tes tertulis) 

- Setiap regu menjawab 1 set soal tertulis yang berisi 100 soal isian singkat yang 

disediakan panitia. 



 

 

- Hasil babak penyisihan langsung diumumkan setelah tes tulis dilaksanakan. 

- 16 regu peraih nilai tertinggi berhak mengikuti babak selanjutnya. 

- 16 regu yang dinyatakan lolos ke babak selanjutnya diwajibkan mengikuti drawing 

grup. 

b. Babak kedua  

- Pada babak kedua menggunakan sistem bel pada setiap regu. 

- Babak semifinal dan final dilakukan dalam format cerdas cermat. 

- Teknis cerdas cermat disampaikan saat Technical Meeting. 

2. Soal hanya dibacakan sekali oleh pembaca soal. 

3. Waktu berrpikir atau pengerjaan untuk menjawab dihitung setelah soal selesai dibacakan 

4. Petugas timer akan menekan rombol bel atau memberi tahu secara lisan sebagai tanda waktu 

pengerjaan/berpikir habis. 

5. Setiap regu hanya diperbolehkan menjawab soal setelah dipersilahkan oleh juri. 

6. Apabila ada penonton yan gmemberitahu jawaban maka soal dianulir dan diganti dengan soal 

lainnya yang ditentukan juri. 

7. Apabila ada penonton atau guru pendamping regu yang melakukan kecurangan maka juri 

berhak untuk mendiskualifikasi regu atas persetujuan panitia. 

8. Apabila ada dua regu atau lebih yang memperoleh nilai akhir sama maka akan diberikan soal 

tambahan yang ditentukan juri dengan cara merebut jawaban. 

9. Guru pendamping regu atau peserta (atas persetujuan dewan juri) diperbolehkan untuk 

mempertanyakan jawaban juri apabila jawaban dirasa kurang tepat. 

10. Tahapan cerdas cermat (Babak Semifinal dan Babak Final) 

a. Sesi 1 

- Setiap regu menjawab 8 soal dalam amplop yang telah dipilih 

- Apabila soal dijawab benar bernilai 100 dan apabila salah bernilai 0 untuk regu 

tersebut. 

- Apabila soal dijawab salah maka regu lainnya diperbolehkan merebut pertanyaan 

dengan menekan tombol bel terlebih dahulu. 

- Apabila soal yang diperebutkan dijawab benar maka regu yang merebut soal 

mendapat nilai 100, apabila salah maka nilai dikurangi 50. 

- Pertanyaan akan diperebutkan sekali. 

 

 



 

 

b. Sesi 2 (babak rebutan) 

- Setiap regu menjawab 10 soal rebutan (babak semifinal) atau 15 soal rebutan 

(babak final) yang dibacakan pembaca soal dengan terlebih dahulu menekan 

tombol bel  

- Apabila soal dijawab benar maka regu yang menjawab mendapat nilai 100, apabila 

salah nilai regu tersebut dikurangi 100. Soal hanya diperebutkan sekali. 

 


