PERSYARATAN LOMBA
1. Peserta merupakan siswa/i yang terdaftar di SMP/MTs/Sederajat se-Sumatera Selatan.
2. Peserta merupakan regu yang terdiri dari 3 orang siswa/i.
3. Peserta diwajibkan menggunakan seragam sekolah saat Pendaftaran/Technical
Meeting/Pelaksanaan lomba berlangsung.
4. Satu regu di dampingi oleh 1 pembina.
5. Satu sekolah maksimal mengirim 2 regu.

MEKANISME PENDAFTARAN
1. Peserta lomba mengunduh dan mengisi Formulir Pendaftaran Lomba Cerdas Cermat
Biology Show In 2019 bersama guru pembina.
Unduh formulir di website Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Unsri.
Link : http://pbiologi.fkip.unsri.ac.id/
2. Formulir pendaftaran dapat diserahkan langsung di lokasi pendaftaran Biology Show
In 2019. Di Kampus FKIP Unsri Jalan Ogan, Bukit Besar, Palembang. (di Samping
SMA Srijaya Negera).
3. Atau Formulir pendaftaran dapat dikirimkan melalui E-mail.
Dengan subjek; FORM(spasi)LCC(spasi)Asal Sekolah
Contoh : FORM LCC SMP TUNAS NEGARA PALEMBANG
Kirim ke e-mail : dendiwijayapdr@gmail.com
4. Setelah menyerahkan atau mengirim formulir, Guru Pembina harap mengonfirmasi
pendaftaran melalui Pesan Singkat (SMS)/ WhatsApp (WA). Dengan format :
KONFIRM(spasi)LCC(spasi)Asal Sekolah. Kirim ke 081367451235 (Dendi)
Contoh : KONFIRM LCC SMP Tunas Negara Palembang. Kirim ke 081367451235
(Dendi).
5. Pengirim akan menerima balasan apabila formulir sudah di konfirmasi melalui
WhatsApp.
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MEKANISME PERLOMBAAN
TAHAP I
1. Peserta melaksanakan perlombaan di ruang yang telah disediakan.
2. Setiap pembina dari setiap tim dipersilahkan menunggu di ruangan lain yang telah
disediakan.
3. Peserta duduk per- tim di tempat yang telah ditentukan oleh panitia.
4. Setiap tim akan diberi 50 soal pilihan ganda (multiple choice).
5. Setiap tim mengerjakan soal pilihan ganda (multiple choice) dalam waku 50 menit.
6. Setiap jawaban benar bernilai 1, salah berilai 0 dan kosong bernilai 0.
7. Sebelum mengerjakan soal, peserta diwajibkan membaca petunjuk pada lembar soal.
8. Jawaban ditulis menggunakan pena pada lembar jawaban yang telah disediakan.
9. Peserta dilarang mencoret-coret soal.
10. Peserta dilarang bekerja sama dengan peserta dari tim lain.
11. Peserta dilarang menggunakan handphone, jam tangan, dan kalkulator.
12. Jika terdapat hal yang kurang jelas, peserta lomba dipersilahkan bertanya dengan
mengangkat tangan dan berbicara dengan sopan dan santun.
13. Tim yang datang terlambat dipersilahkan untuk menjawab soal tanpa ada penambahan
waktu.
14. Setelah waktu pengerjaan soal selesai, soal beserta lembar jawaban akan di kumpulkan
oleh panitia.
15. Soal akan dikoreksi oleh tim soal dalam waktu yang telah ditentukan.
16. Pengumuman hasil lomba akan ditempel pada tempat yang telah ditentukan.
17. Lima belas (15) tim dengan nilai tertinggi akan masuk ke perlombaan tahap II.
18. Peraturan ini tidak dapat diganggu gugat dan bagi peserta lomba yang melanggar maka
akan didiskualifikasi.
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MEKANISME PERLOMBAAN
TAHAP II
1. Peserta yang masuk ke perlombaan tahap II adalah lima belas tim dengan nilai tertinggi
hasil seleksi perlombaan tahap I.
2. Peserta melaksanakan perlombaan di ruang yang telah disediakan.
3. Setiap pembina dari setiap tim dipersilahkan menunggu di ruangan lain yang telah
disediakan.
4. Peserta duduk per tim di tempat yang telah ditentukan oleh panitia.
5. Setiap tim akan diberi 15 soal isian singkat.
6. Setiap tim mengerjakan soal dalam waku 25 menit.
7. Setiap jawaban benar bernilai 1, salah berilai 0 dan kosong bernilai 0.
8. Sebelum mengerjakan soal, peserta diwajibkan membaca petunjuk pada lembar soal.
9. Jawaban ditulis menggunakan pena pada lembar jawaban yang telah disediakan.
10.

Peserta dilarang mencoret-coret soal.

11.

Peserta dilarang bekerja sama dengan peserta dari tim lain.

12.

Peserta dilarang menggunakan handphone, jam tangan, dan kalkulator.

13.

Jika terdapat hal yang kurang jelas, peserta dipersilahkan bertanya dengan mengangkat
tangan dan berbicara dengan sopan dan santun.

14.

Tim yang datang terlambat dipersilahkan untuk menjawab soal tanpa ada penambahan
waktu.

15.

Setelah waktu pengerjaan soal selesai, soal beserta lembar jawaban akan di kumpulkan
oleh panitia.

16.

Soal akan dikoreksi oleh tim soal dalam waktu yang telah ditentukan.

17.

Pengumuman hasil lomba akan dipajangkan di tempat yang telah ditentukan.

18.

Enam (6) regu dengan nilai tertiggi akan masuk ke perlombaan tahap III yaitu
praktikum.

19.

Peraturan ini tidak dapat diganggu gugat dan bagi peserta yang melanggar maka akan
didiskualifikasi.
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MEKANISME PERLOMBAAN
TAHAP III (PRAKTIKUM)
1. Peserta yang masuk ke perlombaan tahap III adalah enam tim dengan nilai tertinggi
hasil seleksi perlombaan tahap II.
2. Peserta lomba diarahkan untuk memasuki ruang tahap III (praktikum).
3. Peserta duduk per-tim di tempat yang telah ditentukan oleh panitia.
4. Setiap tim diwajibkan untuk memakai jas lab yang telah disediakan oleh panitia.
5. Setiap tim akan diberikanLembar Kerja Peserta Didik (LKPD).
6. Waktu praktikum yaitu 60 menit.
7. Peserta lomba dilarang bekerja sama dengan peserta dari tim lain.
8. Peserta dilarang menggunakan handphone, jam tangan, dan kalkulator.
9. Jika terdapat hal yang kurang jelas, peserta dipersilahkan bertanya kepada panitia
dengan mengangkat tangan.
10.

Tim yang datang terlambat dipersilahkan untuk mengikuti jalannya perlombaan sesuai
dengan tahapan yang sedang dilakukan.

11.

Tiga tim dengan nilai tertinggi akan masuk ke perlombaan tahap IV yaitu cepat tepat.

12.

Peraturan ini tidak dapat diganggu gugat dan bagi peserta lomba yang melanggar maka
akan dikenakan sanksi yang tegas bahkan didiskualifikasi.
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MEKANISME PERLOMBAAN
TAHAP IV (CEPAT TEPAT)
1. Tim yang masuk ke perlombaan tahap IV adalah 3 tim dengan nilai tertinggi dari tiap
kelompok yang mengikuti tahap III
2. Setiap tim melaksanakan perlombaan di ruang yang telah disediakan
3. Setiap pembina dari setiap tim dipersilahkan masuk dalam ruangan perlombaan
4. Peserta duduk per-tim di tempat yang telah ditentukan oleh panitia
5. Setiap tim memilih satu orang sebagai juru bicara yang akan menjawab hasil diskusi
jawaban
6. Setiap tim akan diberi soal sebagai berikut:
a. Pertanyaan wajib sebanyak 10 soal untuk setiap tim
•

Setiap tim memilih 1 dari 3 amplop yang berisi 10 soal wajib

•

Soal akan dibacakan oleh pembaca soal sebanyak dua kali

•

Setiap tim diberikan waktu menjawab selama 10 detik setelah pembacaan
soal selesai

•

Juru bicara dipersilahkan untuk langsung menjawab setelah pembacaan soal
selesai

•

Setiap jawaban benar mendapatkan 100 poin, salah 0 poin dan tidak
menjawab 0 poin.

•

Soal ini tidak dapat direbutkan oleh tim lain.

b. Pertanyaan lemparan sebanyak 5 soal untuk setiap tim
•

Setiap tim memilih 1 dari 3 amplop yang berisi 5 soal lemparan

•

Soal akan dibacakan oleh pembaca soal sebanyak satu kali

•

Setiap tim diberikan waktu untuk menjawab selama 5 detik setelah
pembacaan soal selesai

•

Juru bicara dipersilahkan untuk langsung menjawab setelah pembacaan soal
selesai
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•

Setiap jawaban benar mendapat 100 poin, salah 0 poin dan tidak menjawab
0 poin.

•

Jika tim yang ditentukan untuk menjawab tidak dapat menjawab pertanyaan
maka soal ini akan dilempar ke tim lain dengan waktu menjawabselama 5
detik. Jawaban benar mendapatkan 100 poin, jawaban salah mendapat -50
poin dan tidak menjawab -50 poin.

•

Soal hanya dilemparsatu sekali

c. Pertanyaan rebutan sebanyak 10 soal untuk semua tim
•

Soal akan dibacakan oleh pembaca soal sebanyak satu kali

•

Setiap timdipersilahkan menekan bel yang telah disediakan setelah
pembacaan soal selesai

•

Tim yang menekan bel tercepat dan ditentukan oleh panitia (pengamat bel)
untuk menjawab akan diberi waktu selama 5 detik

•

Jika pembaca soal belum selesai membacakan soal dan sudah ada tim yang
menekan bel, maka tim itu dipersilahkan menjawab pertanyaan dan soal
tidak dibacakan ulang sampai selesai

•

Setiap jawaban benar mendapatkan 100 poin, jawaban salah-50 poin dan
tidak menjawab -50 poin

•

Soal hanya direbutkan satu kali

d. Peserta lomba dilarang bekerja sama dengan peserta dari tim lain
e. Peserta lomba dilarang menggunakan handphone, jam tangan, dan kalkulator
f. Jika terdapat hal yang kurang jelas, peserta lomba dipersilahkan bertanya pada
panitian dengan mengangkat tangan
g. Tim yang datang terlambat dipersilahkan untuk mengikuti jalannya perlombaan
sesuai dengan tahapan yang sedang dilakukan
h. Tim dengan nilai tertinggi pertama akan menjadi juara I, tim dengan nilai tertinggi
kedua akan menjadi juara II dan tim dengan nilai tertinggi ketiga akan menjadi juara
III
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i. Peraturan ini tidak dapat diganggu gugat dan bagi peserta yang melanggar maka akan
dikenakan sanksi yang tegas bahkan diskualifikasi
NOTE:
1.
2.
3.
4.

Alat tulis dibawa oleh masing-masing peserta
Peserta harus tiba di lokasi pukul 06.30 WIB untuk melakukan registrasi ulang
Satu regu hanya didampingi oleh satu orang pembina
Untuk info lebih lanjut hubungi (Whatsapp) 081367451235 (Dendi)
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