
 

 

PETUNJUK TEKNIS ( JUKNIS ) 

MAHKOTA SAINS & SOCIAL COMPETITION ONLINE  

TINGKAT KARESIDENAN TAHUN 2022 
 

A. SYARAT PESERTA 

1. Peserta merupakan siswa/siswi SMP/MTs sederajat 

2. Peserta melakukan mekanisme pendaftaran online yang tersedia 

 

B. TIMELINE 

1. Registrasi   : 11 – 25 Februari 2022 

2. Pembagian link ujian : 3 Maret 2022 

3. Pelaksanaan  : 3 Maret 2022 

4. Pengumuman  : 7 Maret 2022 

 

C. MEKANISME PENDAFTARAN 

1. Masuk link https://mankotategal.sch.id/lomba-hut-ke-26/ 

 

2. Isi form dengan benar dan teliti 

3. Pastikan form sudah terkirim 

4. Peserta akan mendapatkan link ujian H-1 melalui grup whatsapp 

 

D. PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Dalam ujian  ini akan ada 3 mapel yang digabungkan yaitu matematika, ipa, dan ips 

2. Dilaksanakan pada pukul 08.30 – 10.00 WIB 

3. Tempat pelaksanaan di rumah masing – masing (daring) 

4. Durasi waktu : 90 menit 

5. Proses pelaksanaan ujian Mahkota Sains & Social Competition 2022 : 

a. Menyiapkan Laptop/Hp yang akan digunakan 

b. Masuk link yang telah dibagikan melalui grup whatsapp 

c. Masukkan identitas sesuai dengan data saat pendaftaran 

d. Klik mulai ujian 

e. Mari mengerjakan ujian dengan jujur dan teliti 

f. Klik selesai ujian 

g. Hasil skor ujian akan diumumkan pada saat pengumuman pemenang 

h. Sertifikat akan menyusul setelah pengumuman perlombaan 

 

 

 

 

 

https://mankotategal.sch.id/lomba-hut-ke-26/


E. KRITERIA PENILAIAN JUARA 

1. JUARA SATU adalah peserta yang mendapatkan nilai tertinggi dari keseluruhan poin 

2. JUARA DUA adalah peserta yang mendapatkan nilai tertinggi kedua dari keseluruhan poin 

3. JUARA TIGA adalah peserta yang mendapatkan nilai tertinggi ketiga dari keseluruhan poin 

(Jika ada nilai tertinggi yang sama maka juara satu akan ditentukan yang mengerjakan paling 

cepat) 

 

F. HADIAH 

Adapun hadiah juara di Mahkota Sains & Social Competition 2022 adalah sebagai berikut : 

a. Juara 1 : Trophy + piagam + uang pembinaan 

b. Juara 2 : Trophy + piagam + uang pembinaan 

c. Juara 3 : Trophy + piagam + uang pembinaan 

(Jika ada nilai tertinggi yang sama maka juara satu akan ditentukan yang mengerjakan 

paling cepat) 

 

G. FASILITAS PESERTA 

a. Setiap peserta akan mendapatkan E-sertifikat 

b. Ongkir hadiah ditanggung oleh pemenang perlombaan 

 

H. LAIN-LAIN 

1. Peserta harus siap di depan Laptop/Hp 10 menit sebelum ujian dimulai (Peserta yang terlambat, 

tidak ada tambahan waktu pengerjaan soal) 

2. Peserta yang sudah terdaftar tidak dapat digantikan 

3. Peserta yang sudah registrasi online kami anggap sudah membaca dan setuju pada juknis yang 

dibuat oleh panitia 

4. Keputusan panitia berlaku mutlak dan tidak bisa di ganggu gugat 

 

I.  LINK GRUB WHATSAPP 

 https://chat.whatsapp.com/JTJ6RSmS2kIIa2z7JWXDuq 

 

            Contact person : 

- +62 857-2607-0108 (Kayla) 

- +62 895-3832-28011 (Idha) 

https://chat.whatsapp.com/JTJ6RSmS2kIIa2z7JWXDuq


 

GUIDEBOOK LOMBA SPEECH CONTEST HUT MAN KE-26 

 

•SYARAT DAN KETENTUAN PESERTA 

1. Peserta merupakan siswa/i SMP/sederajat yang terdaftar di sekolah berdomisili  karesidenan 

Pekalongan  

2. Lomba bersifat individu dan setiap sekolah mengutus 1  peserta  

3. Dilaksanakan secara online melalui link yang akan dibagikan dengan email / whatsapp 

4. Karya yang dikirimkan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi lainnya 

5. Terdiri dari 2 (dua) round, semifinals round and finals round  

6. Tema lomba : The role of today's youth in Covid-19 pandemic  

(peran pemuda saat ini di masa pandemi Covid-19) 

7. Mengikuti tata tertib dan peraturan yang berlaku dalam lomba 

8. Durasi video setiap peserta antara 5 - 7 minutes  

9. Peserta wajib mengumpulkan hardcopy (salinan dokumen) berbentuk print out ke pihak yang 

bersangkutan / panitia  

•TATA TERTIB LOMBA SPEECH CONTEST OFFLINE 

1. Peserta harus mempersiapkan diri 5 (lima) menit sebelum tampil  

2. Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan 

3. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

• KETENTUAN LAIN 

          1. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

          2. Wajib subscribe YouTube MAN KOTA TEGAL dan hastag 

          3. Format video : Durasi video  : 5 - 7 menit  

                                       Resolusi         : minimal 480P 

                                      Video di unggah kedalam bentuk mp4 dengan format  

                                      Tampilan harus terlihat satu badan  

 

 

 

 

 



•TIMELINE 

- 11 Februari – 2 Maret 2022  : Pendaftaran dan pengumpulan link video 

  https://mankotategal.sch.id/lomba-hut-ke-26/ 

 

- 4 Maret 2022  : Pengumuman 10 besar di YouTube MAN Kota Tegal 

- 5 Maret 2022  : 10 besar tampil offline di MAN Kota Tegal 

- 5 Maret 2022  : Pengumuman juara 1, 2, dan 3 

- 7 Maret 2022  : Penyerahan trofi dan uang pembinaan 

•RACE PRIZE  

Gift box and Trophy  

• ASSESSMENT ELEMENT'S 

1. Appearance performance (penampilan peserta)  

2. Pronunciation (kefasihan pengucapan)  

3. Fluency (kelancaran)  

4. Content (isi/pembahasan tema)  

5. Time accuracy (ketepatan waktu) 

 LINK GRUB WHATSAPP 

https://chat.whatsapp.com/Kmdf4dpRDCG39r0FWLF1Yc 

•CONTACT PERSON  

- Safarina (+62 856-9328-4022)  

- Syifa Riani (+62 895-0629-0008) 

- Keysha (+62 813-9202-1486) 

 

 

https://mankotategal.sch.id/lomba-hut-ke-26/
https://chat.whatsapp.com/Kmdf4dpRDCG39r0FWLF1Yc


 

GUIDE BOOK LOMBA KHITOBAH HUT MAN KE – 26 

 

• SYARAT DAN KETENTUAN PESERTA 

SYARAT 

1.  Peserta merupakan siswa/i SMP/sederajat yang terdaftar di sekolah berdomisili  karesidenan 

Pekalongan  

2. Lomba bersifat individu dan setiap sekolah mengutus maksimal 2  peserta  

3. Dilaksanakan secara online melalui link yang akan dibagikan melalui email / whatsapp 

4. Karya yang dikirimkan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi lainnya 

5. Terdiri dari 2 (dua) round, semifinals round and finals round  

6. Tema lomba:   -Keteladanan Rasulullah SAW  

-Konsep Islam Tentang Persaudaraan  

7. Mengikuti tata tertib dan peraturan yang berlaku dalam lomba 

8. Durasi video setiap peserta antara 5 - 7 minutes  

9. Peserta wajib mengumpulkan hardcopy (salinan dokumen) berbentuk print out ke pihak yang 

bersangkutan / panitia. Dengan tulisan format tradisional Arabic dengan font : 18, Menggunakan bahasa 

Arab, Tampilan harus terlihat satu badan, Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan 

 KETENTUAN 

             Format Teks  : Judul youtube yang akan di upload : LOMBA KHITOBAH DALAM 

                                      RANGKA HUT MAN KE 26 - NAMA - ASAL SEKOLAH 

              Untuk Laki - Laki.  ; Menggunakan baju Koko & sarung / celana hitam 

              Untuk perempuan   ; Menggunakan gamis / busana muslim & krudung  

                                                 wajib menutupi dada 

 

 

 

 

 

 



• KETENTUAN LAIN 

          1. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

          2. Wajib subscribe YouTube MAN KOTA TEGAL dan hastag #HUTMANKOTATEGAL 

          3. Format video : Durasi video  : 5 - 7 menit  

                                       Resolusi         : minimal 480P 

                                      Video di unggah kedalam bentuk mp4 dengan format  

                                      Tampilan harus terlihat satu badan 

• TIMELINE 

- 11 Februari – 2 Maret 2022 : Pendaftaran dan pengumpulan link video 

 https://mankotategal.sch.id/lomba-hut-ke-26/ 

 

- 4 Maret 2022   : Pengumuman 10 besar di YouTube MAN Kota Tegal 

- 5 Maret 2022   : 10 besar tampil offline di MAN Kota Tegal dengan materi 

  khitobah yang sama dengan video yang di-upload 

- 5 Maret 2022   : Pengumuman juara 1, 2, 3 dan juara favorit 

- 7 Maret 2022   : Penyerahan trofi dan uang pembinaan 

• HADIAH LOMBA  

             Hadiah utama trophy dan uang pembinaan 

• UNSUR PENILAIAN 

Penampilan peserta, Kefasihan pengucapan, Kelancaran, Isi/pembahasan tema & kesesuaian teks, 

Ketepatan waktu 

 LINK GRUB WHATSAPP 

https://chat.whatsapp.com/D0TL8xOF4al7vgwGXIpZVe 

• KONTAK PERSON 

      - +62882006560385 ( Alya R.A ) 

      - +6281393630400   ( Fahreza R.P ) 

 

https://mankotategal.sch.id/lomba-hut-ke-26/
https://chat.whatsapp.com/D0TL8xOF4al7vgwGXIpZVe


 

GUIDEBOOK LOMBA VIDEOGRAFI HUT MAN KE-26 

 

 SYARAT DAN KETENTUAN PESERTA 

1. Peserta berasal dari siswa atau siswi MAN Kota Tegal 

2. Lomba ini bersifat berkelompok atau beregu dalam setiap perwakilan kelas 

3. Menggunakan pakaian bebas ,sopan dan boleh menggunakan seragam siswa Man kota Tegal 

4. Karya yang dikirimkan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi lainnya 

5. Tema lomba : BERGABUNG BERSAMA KELUARGA MAN KOTA TEGAL 

6. Karya videografi merupakan karya asli, tanpa ada unsur plagiarisme atau duplikasi dan tidak 

menyinggung pihak manapun 

7. Sistematika Videografi 

a. Videografi tidak mengandung SARA dan konten pornografi atau konten provokatif 

b. Durasi video : -  Maximal : 90 detik 

                        -  Minimal  : 45 detik 

c. Resolusi video : 720 HD 

  

 KETENTUAN LAIN  

1. Perwakilan kelas dalam bentuk tim sesuai dengan yang ada di Guidebook lomba 

2. Penentuan juara 1,2,3 berdasarkan keputusan juri dan unsur penilaian 

3. Pengumpulan melalui link yang akan disediakan 

4. Keputusan juri dan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat. 

 

 TIMELINE 

1. 3-13 Februari 2022 : Pendaftaran dan pengumpulan video 

   https://mankotategal.sch.id/lomba-hut-ke-26/ 

  

2. 5 Maret 2022 : Pengumuman juara 1,2,3 

3. 7Maret 2022 : Penyerahan Trophy  

 

 HADIAH LOMBA 

Penyerahan hadiah pada tanggal; 7 Maret 2022 

 Hadiah sebagai berikut Gift box, dan trophy  

 

 UNSUR PENILAIAN 

1. Keindahan 

2. Kesesuaian dengan tema 

3. Kreativitas 

4. Ada unsur mengajak siswa siswi tahun ajaran baru supaya bergabung kedalam keluarga MAN 

kota Tegal 

 

 KONTAK PERSON 

-      +62 895-0629-1200     ( LATIF ) 

             -      +62 859-1313-34572    ( YUDI )  

 

https://mankotategal.sch.id/lomba-hut-ke-26/


GUIDEBOOK LOMBA FOOD FESTIVAL 

   HUT MAN KOTA TEGAL KE-26 TAHUN 2022 

 

•   SYARAT DAN KETENTUAN PESERTA LOMBA FOOD FESTIVAL 2022 

1. Peserta berasal dari siswa atau siswi MAN KOTA TEGAL 

2. Lomba ini bersifat kelompok atau dapat diikuti oleh satu kelas 

3. Tema : MAKANAN KHAS DAERAH 

4. Menggunakan pakaian sesuai dengan hari tersebut 

 

 TIMELINE 

Dilaksanakan pada Sabtu, 5 Maret 2022 bertempat di lapangan MAN Kota Tegal dan stand yang sudah 

disediakan oleh panitia  

 

 HADIAH  LOMBA FOOD FESTIVAL 2022 

Penyerahan hadiah pada tanggal; 7 Maret.  

Hadiah sebagai berikut Gift box, dan trophy 

 

 UNSUR PENILAIAN LOMBA FOOD FESTIVAL 2022 

1. Dekorasi stand 

2. Kesesuaian makanan ataupun minuman dengan tema 

3. Cita rasa 

4. Kreativitas menu 

 

 PENGUMUMAN LOMBA FOOD FESTIVAL 2022 

Pengumuman juara lomba pada Senin, 5 Maret 2022 bertempat di MAN KOTA TEGAL 

 

 KONTAK PERSON 

- 082278887982 (AYUMI) 

- 085213274926 (SABITAH) 

- 082225495208 (RORO) 



GUIDE BOOK LOMBA BOLA VOLLY 

 

Dalam rangka meramaikan kegiatan hut MAN KOTA TEGAL yang ke-26, MAN Kota Tegal mengadakan 

lomba volly antar kelas. berikut waktu, tempat dan ketentuan: 

- WAKTU PELAKSANAAN: 

Tanggal:  3-4 Maret (sabtu- minggu) 

Acara dimulai pukul 07:30 

Tempat: Lapangan MAN KotaTegal 

 

- PERATURAN PERMAINAN 

 Peraturan permainan yang digunakan adalah peraturan permainan Bola Voli system Internasional terbaru yang 

berlaku dan telah di syahkan  oleh Pengurus Pusat PBVSI. 

 

- PERATURAN PERTANDINGAN  

a. Memakai seragam Olahraga MAN Kota Tegal 

b. Waktu setiap babak adalah 10 menit (10menit x 2) 

c. Pemain menyentuh net atau menyentuh dan melewati garis batas tengah lapangan maka, dinyatakan mati dan 

point di berikan untuk tim lawan.  

d. Tidak boleh melempar ataupun menangkap bola, bola volley harus dipantulkan tanpa mengenai dasar 

lapangan.  

e. Bola yang dipantulkan keluar dari lapangan belum dihitung sebagai out sebelum menyentuh permukaan tanah.  

f. Setiap kelas mengirimkan 7 perwakilan ( 6 pemain dan beberapa cadangan) 

 

- PERATURAN PERLOMBAAN 

1.      Peserta dilarang menghina, mengejek, berkata kotor,memprovokasi, dan memicu amarah tim lawan 

2.      Peserta dilarang membawa  atau memakai aksesoris berbahaya 

3.      Peserta dilarang memakai pakaian yang ketat 

4.      Urutan pertandingan akan ditentukan dari hasil undian pada technical meeting 

5.      Peserta yang  tidak hadir dalam panggilan ke 3 maka akan didiskualifikasi 

 
 
 



- TEKNIKAL MEETING 

Hari/ Tanggal:  Rabu, 2 maret 2022 

Waktu: sepulang sekolah - selesai 

 

CONTACT PERSON: 

- 62 889-8018-2623 (Avicenna As-Suyuti) 

- 62 882-8967-5368 (Syifa Dinara) 

- 62 815-7582-2467 (Zhafirania R) 
 
 



 

GUIDEBOOK LOMBA KEBERSIHAN KELAS 

 

SYARAT DAN KETENTUAN : 

1. Perserta Siswa Siswi MAN KOTA TEGAL 

2. Peserta wajib menjaga kebersihan baik dari dalam kelas maupun di luar kelas 

3. Peserta menggunakan seragam sesuai dengan hari tersebut 

 

Pelaksanaan : 

Dilaksanakan pada Senin, 7 Maret 2022 bertempat di MAN KOTA TEGAL  

 

PENILAIAN:  

Kebersihan    : kaca, dinding, papan tulis, meja, kursi, lantai 

Keindahan     : vas bunga, poster education, taplak meja 

Kelengkapan : serbet, tong sampah, jam dinding, jadwal pelajaran, struktur kelas  

 

PENGUMUMAN LOMBA : 

Pengumuman lomba kebersihan pada tanggal 7 Maret 2022 bertempat di MAN KOTA 

TEGAL 

 

CONTACT PERSON : 

- +62 857-1388-4122 (Anin) 

- +62 877-0834-1142 (Abdan) 

 


