
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA TEMBANG MACAPAT TINGKAT 

SD/MI SE-KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2020 

Dalam Rangka Hari Jadi MTs Negeri 2 Ponorogo ke-40 

 

1. POKOK-POKOK PEMIKIRAN 

a. Macapat merupakan salah satu jenis tembang Jawa. Kehidupannya di tengah-tengah masyarakat 

sangat perlu dikembangkan untuk diangkat kembali menurut fungsinya guna menangkal 

pengaruh derasnya arus globalisasi dan modernisasi. 

b. Penggarapan macapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas para pelaku seni di tengah-tengah 

masyarakat sehingga dapat menambah kemampuan penampilannya. 

c. Guna menggali potensi serta mendorong tumbuh kembangnya seni suara Macapat dikalangan 

masyarakat terutama pada generasi muda. 

 

2. PELAKSANAAN LOMBA 

a. Pelaksanaan Lomba Macapat : 

Hari/tanggal : Kamis, 13 Februari 2020 

Jam   : 07.00 WIB - selesai 

Tempat  : MTsN 2 Ponorogo 

    Jalan Ki Ageng Mirah no 79 Japan - Babadan - Ponorogo 

 

b. Tata Tertib Peserta Lomba : 

- Peserta tampil menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan. 

- Peserta tampil berdasarkan nomor undian yang akan diundi sebelum pelaksanaan lomba 

- Tiap peserta menampilkan satu tembang wajib untuk babak penyisihan, dilanjutkan tembang 

pilihan (Bagi peserta yang lolos babak penyisihan) 

- Peserta pada waktu tampil posisi berdiri 

- Peserta tampil menggunakan suara vokal asli (tanpa menggunakan pengeras suara) 

- Peserta yang dipanggil sebanyak tiga kali, tetapi tidak menampilkan diri tanpa keterangan yang 

jelas dianggap gugur. 

- Peserta hadir sebelum pukul 07.00 WIB di MTsN 2 Ponorogo untuk daftar ulang dan persiapan 

lomba dengan menunjukkan bukti pembayaran. 

 

3. PENDAFTARAN 

Pendaftaran peserta dimulai sejak diedarkanya JukNis ini sampai dengan hari tanggal, 

bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo, jalan Ki Ageng Mirah No 79 Japan – 

Babadan – Ponorogo. 

Pendaftaran sewaktu-waktu dapat ditutup bila kuota pendaftar sudah memenuhi 30 siswa 

dan 30 siswi. 

Contact person :  

Dita Yusi Pratiwi, S.Sn  : 085 229 262 574     

 

4. PERSYARATAN PENDAFTARAN 

- Menunjukkan identitas masih aktif sekolah (FC Kartu Pelajar, dll) 

- Tiap peserta membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 25.000,- 

- Mengisi blanko pendaftaran yang disediakan panitia. 

-  

5. PESERTA 

Peserta lomba adalah siswa/siswi kelas 4, 5, dan 6 SD/MI sederajat diwilayah se-Kabupaten 

Ponorogo dan sekitarnya yang merupakan wakil dari tiap sekolah, tiap sekolah boleh mengirimkan 

lebih dari 1 putra dan atau putri, dan 1 Guru pembimbing. 

 

http://hima-jawa-unnes.blogspot.co.id/2009/02/petunjuk-teknis-pelaksanaan-lomba.html
http://hima-jawa-unnes.blogspot.co.id/2009/02/petunjuk-teknis-pelaksanaan-lomba.html


6. FASILITAS PESERTA 

- Setiap peserta dan guru pendamping berhak mendapatkan sertifikat 

- Snack dan air minum kemasan 

7. MATERI LOMBA 

- Wajib Putra dan Putri : Pocung laras Slendro pathet Manyura 

- Pilihan putra/putri : 1. Gambuh laras pelog pathet 6 

2. Maskumambang laras pelog pathet 6 

- Notasi terlampir 

8. PENILAIAN 

1. Kriteria Penilaian Lomba 

a. Vokal  : Ketepatan nada/laras, teknik dan dasar suara.  

b. Penampilan : Totalitas dan ekspresi 

c. Penghayatan : Ketepatan/penekanan rasa dan ketepatan emosi 

- Penentuan juara akhir diambil dari Total nilai dari babak penyisihan ditambah nilai 

babak final dibagi dua. 

2. JURI 

Juri dalam lomba ini adalah tiga orang yang berasal dari kalangan profesional/praktisi 

yang berkompeten di bidangnya. Juri bertindak adil, profesional, dan jujur tidak 

memihak kepada siapapun. Penilaian dewan juri bersifat mutlak, dan tidak dapat 

diganggu gugat. Hasil penilaian akan disampaikan pada akhir lomba. 

 

9. KEJUARAAN DAN PENGHARGAAN 

a. Juara I  mendapatkan Piala dan uang pembinaan Rp 350.000,- 

b. Juara II mendapatkan Piala dan uang pembinaan Rp 250.000,- 

c. Juara III mendapatkan Piala dan uang pembinaan Rp 150.000,- 

 

 

 

Koordinator Lomba 

 

 

 

Dita Yusi Pratiwi, S.Sn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERI LOMBA 

 

Tembang Wajib 

 
Tembang Pilihan 1 

 
 

Tembang Pilihan 2 

 
 



FORMULIR PENDAFTARAN LOMBA TEMBANG MACAPAT 

TINGKAT SD/MI SEDERAJAT SE-KABUPATEN PONOROGO 

TAHUN 2020 

 

      No.Pendaftaran :  (diisi panitia) 

Nama Peserta : .............................................................................................................. 

Jenis Kelamin 

(lingkari salah satu) 

: 1. Putra 

2. Putri 

Asal Sekolah : .............................................................................................................. 

Alamat Sekolah : .............................................................................................................. 

Nama Guru Pembimbing : .............................................................................................................. 

   

 

 

Pendaftar 

 

 

 

………………………………… 

Ponorogo, ………………..2020 

Panitia 

 

 

 

………………………………………. 

• Untuk dibawa peserta 

 

………………………………………………………………………………............………potong disini 

 

FORMULIR PENDAFTARAN LOMBA TEMBANG MACAPAT 

TINGKAT SD/MI SEDERAJAT SE-KABUPATEN PONOROGO 

TAHUN 2020 

 

No.Pendaftaran :  (diisi panitia) 

Nama Peserta : .............................................................................................................. 

Jenis Kelamin 

(lingkari salahsatu) 

: 1. Putra 

2. Putri 

Asal Sekolah : .............................................................................................................. 

Alamat Sekolah : .............................................................................................................. 

Nama Guru Pembimbing : .............................................................................................................. 

No HP yang bisa dihubungi : ……………………………………………………………………….. 

   

 

 

Pendaftar 

 

 

 

………………………………… 

Ponorogo, ………………..2020 

Panitia 

 

 

 

………………………………………. 

• Untuk arsip panitia 

 

 

 

*formulir ini boleh digandakan 


