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Dasar Pemikiran
Disebut di dalam hadist Nabi “Menuntut ilmu wajib bagi 
kaum muslimin dan muslimat”, “tuntutlah ilmu walau sampai 
ke negeri Cina”, dan hadits ketiga “tuntutlah ilmu dari ayunan 
sampai liang lahat”. Dari beberapa hadits tersebut  jelas 
bahwa Islam sangat menekankan pada umatnya untuk 
belajar dan bekerja keras untuk menguasai ilmu 
pengetahuan baik pengetahuan keagamaan, pengetahuan 
IPTEK, kebahasaan  maupun pengetahuan sosial.
Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) 2 Kudus adalah lembaga 
pendidikan menengah umum di lingkungan Kementerian 
Agama Republik Indonesia, memiliki tekad untuk membekali 
para peserta didiknya untuk menjadi sosok santri yang 
intelek dan intelek yang santri. Upaya yang dilakukan adalah 
mengintegrasikan pewarisan nilai-nilai Islam dengan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan 
demikian akan muncul kepribadian yang Islami tetapi 
menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan.
Untuk itu, madrasah ikut bertanggung jawab atas 
keberhasilan belajar siswa dalam penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Sebagai wujud nyata peran 
madrasah tersebut, MAN 2 Kudus akan melakukan 
penelusuran dan pengujian prestasi melalui kompetisi 
bidang studi MIPA, bahasa Arab dan bahasa Inggris siswa-
siswi SMP/MTs se Karesidenan Pati dan sekitarnya. Dengan 
kegiatan ini diharapkan dapat membantu mempersiapkan 
siswa-siswa SMP/MTs dalam menyongsong sukses Ujian 
Nasional tahun pelajaran 2012/2013 serta meningkatkan 
kompetensi bahasa asing.

Tujuan Kegiatan
Tujuan pelaksanaan Exact and Language Competition ke-5  
tahun 2013 adalah

1. Meningkatkan semangat belajar siswa dengan 
memberikan motivasi kepada Pendidik untuk secara 
terus-menerus meningkatkan mutu dan prestasi 
belajar peserta didik;

2. Untuk melahirkan bibit-bibit unggul dalam bidang 
studi eksak, bahasa Arab dan bahasa Inggris;

3. Meningkatkan apresiasi siswa terhadap bidang studi 
eksak, bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk 
mengembangkan minat, bakat dan prestasi yang 
optimal untuk menyonsong sukses ujian nasional 
2012/2013.

Tema
“Dengan Semangat Exact and Language Competition Kita 
Tingkatkan Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta 
Kemampuan Bahasa Asing”

Pelaksanaan Lomba
Hari :  Ahad
Tanggal : 17 Februari 2013
Jam : 07.30 - selesai
Tempat : MAN 2 Kudus

Jl. Kudus-Jepara, Prambatan Kidul, 
Kaliwungu Kudus
(depan Pom Bensin Prambatan Kidul)

Persyaratan Umum
þ Beragama Islam
þ Siswa kelas IX SMP/MTs se-karesidenan Pati dan 

sekitarnya
þ Exact Competition

î Setiap sekolah hanya dapat mengirimkan 
maksimal 10 siswa

î Setiap maksimal 5 peserta  didampingi oleh 1 guru 
pendamping dan berlaku kelipatan

þ English  Competition
î Setiap sekolah hanya dapat mengirimkan 1 siswa 

dan  1 guru pendamping
þ Arabic Competition

î Setiap sekolah hanya dapat mengirimkan 1 tim    
(3 siswa pa/pi) dan 1 guru pendamping

Persyaratan Lomba
þ Fotokopi kartu pelajar
þ Membawa surat tugas/rekomendasi dari Kepala 

Sekolah/Madrasah
þ Melampirkan fotokopi rapor kelas IX semester gasal
þ Mengumpulkan pasfoto hitam putih ukuran 3x4 

sebanyak 2 lembar

dont miss
the chance

5th



þ Mata pelajaran yang diujikan antara lain fisika, biologi dan 
matematika pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 2013 
dan pengembangannya

þ Penyisihan
Ø Soal berjumlah 75 soal pilihan ganda. 

(25 soal fisika, 25 soal matematika dan 25 soal biologi)
Ø Lembar jawab menggunakan LJK, peserta diwajibkan 

membawa pensil 2B.
Ø Sistem penilaian : benar (4), salah (-1) dan kosong (0).
Ø 40 peserta terbaik akan mengikuti babak final.

þ Final
Ø Soal berjumlah 5 soal essay dan 2 soal demonstrasi.
Ø Peserta diwajibkan membawa ballpoint hitam dan 

penggaris.

competition
Exact

þ PENYISIHAN
Ø Setiap tim (3 orang) menjawab 35 pertanyaan dalam 

bentuk 30 pilihan ganda dan 5 esay, dan dikerjakan 
dalam waktu 45 menit.

Ø Tiga tim terbaik dengan nilai tertinggi berdasarkan 
penilaian dewan juri akan maju ke babak final.

Ø Sistem penilaian soal pilihan ganda : benar (2), salah (-1) 
dan kosong (0)

þ FINAL (terdiri atas 3 babak)
Ö Babak Final Awal
Ø Setiap regu mendapatkan 10 pertanyaan.
Ø Soal yang tidak bisa dijawab oleh regu yang 

bersangkutan akan dilempar pada regu selanjutnya 
sesuai dengan urutan.

Ø Setiap pertanyaan yang dijawab dengan benar akan 
mendapat nilai 100, dan jika salah tidak ada 
pengurangan nilai. Demikian halnya dengan soal 
lemparan.

Ø Waktu berfikir untuk menjawab adalah 10 (sepuluh) detik 
dari soal dibacakan, jika melebihi waktu berfikir maka 
soal akan dilempar ke regu selanjutnya.

Ø Soal hanya dibaca 1 (satu) kali (tidak ada pengulangan).
Ö Babak Final Awal
Ø Babak final kedua dinamakan Ta’bir Fauriy (pidato 

impromptu).
Ø Perwakilan regu menyampaikan pidato dalam durasi 3-5 

menit.
Ø Tema pidato antar regu berbeda.
Ø Pengambilan tema adalah sesaat sebelum penyampaian 

pidato melalui sistem undian.
Ø Aspek penilaian meliputi : kelancaran, kesesuaian isi 

dengan tema, variasi penggunaan mufrodat, gramatika 
Ö Babak Adu Cepat
Ø Pada babak ini juri memberikan 15 pertanyaan.
Ø Regu yang paling cepat memberikan sinyal adalah yang 

diperkenankan menjawab.
Ø Jika jawaban salah, jawaban akan dilempar pada regu 

lain yang memberikan sinyal paling cepat.
Ø Setiap pertanyaan benar mendapat poin 100 (seratus), 

jika salah dikurangi 50 (lima puluh). Adapun poin soal 
lemparan jika benar mendapat poin 75 (tujuh puluh lima), 
dan jika salah dikurangi 25 (dua puluh lima).

Ø Pemenang ditentukan berdasarkan akumulasi poin pada 
babak final.

Ø Pemenang diumumkan di akhir acara.

competition
Arabic

competition
English

þ Bentuk soal berupa retelling story
þ Naskah lomba dapat didownload 1 hari menjelang lomba 

melalui website http://elc.man2kudus.sch.id
þ Durasi presentasi 5 menit.
þ Tema lomba adalah Communication and Education.
þ Aspek penilaian meliputi: content, fluency dan 

performance.
þ Para juara lomba akan diumumkan setelah pelaksanaan 

lomba. 

Juri
þ Exact Competition : Para pengajar MAN 2 Kudus alumni 

pascasarjana ITB, ITS, UGM, UPI dan UNNES
þ English Competition : Native Speaker dari de Javato 

Foundation
þ Arabic Competition : para pengajar MAN 2 Kudus alumni 

Perguruan Tinggi Timur Tengah
þ Segala keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat

Pendaftaran online
î P e n d a f t a r a n  m e l a l u i  w e b s i t e  r e s m i  

î Pendaftar mengisi formulir online yang telah disediakan di 
website.

î Pendaftaran peserta dilaksanakan mulai tanggal 21 Januari 
s.d 12 Februari 2013 pukul 23.59 WIB.

î Validasi persyaratan lomba dilakukan mulai tanggal 11 
Februari 2013 sampai 17 Februari 2013 (maksimal pukul 
07.00) di sekretariat panitia.

î Peserta tidak dipungut biaya (gratis)
Pendaftaran akan ditutup jika sudah memenuhi kuota.

Pendaftaran langsung
î Pendaftaran langsung dilakukan dengan cara datang 

langsung di sekretariat panitia.
î Formulir pendaftaran dapat diunduh di website 

http://elc.man2kudus.sch.id atau di sekretariat panitia.
î Pendaftaran peserta dilaksanakan mulai tanggal 21 Januari 

s.d 12 Februari 2013.
î Peserta tidak dipungut biaya (gratis).
î Pendaftaran akan ditutup jika sudah memenuhi kuota.

http://elc.man2kudus.sch.id

pendaftaran
online/langsung

Fasilitas
þ Sertifikat peserta dan pendamping

« Juara I : Piala Bupati Kudus dan Uang Pembinaan
« Juara II : Piala Kepala Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten  Kudus dan Uang Pembinaan 
« Juara III : Piala Kepala Dinas Dikpora Kabupaten 

Kudus dan Uang Pembinaan 
Untuk juara I, II, dan III Exact dan English Competition serta 1 tim 
Juara I Arabic Competition mendapatkan SPP/syahriah GRATIS 
selama 1 tahun serta bebas infaq pengembangan jika tercatat 
sebagai siswa baru MAN 2 Kudus tahun pelajaran 2013/2014.

Besar harapan kami atas partisipasinya dan semoga kegiatan ini 
dapat berjalan dengan sukses, sehingga sasaran dan tujuan 
dapat tercapai secara maksimal dan dapat bermanfaat bagi 
semua pihak terutama oleh peserta.

Hadiah

Penutup
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