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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji Syukur kami panjatkan kehadlirat Allah SWT,yang telah memberikan 
Rahmat serta karunia-Nya,sehingga kita sebagai hamba-Nya masih dapat menjalankan 
tugas sehari-hari dalam keadaan sehat wal ‘afiah lahir dan bathin.  

Dalam upaya membangun kepribadian serta karakter bangsa Indonesia 
sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang 
Sisdiknas,yaitu mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia,sehat, cakap,kreatif dan 
mandiri,maka sangat  perlu bagi peserta didik Madrasah Ibtidaiyah berperan serta untuk 
mensukseskan pembangunan di bidang pendidikan tersebut. 

Upaya tersebut dapat dicapai diantaranya lewat penyelenggaraan kegiatan Pekan 
Olahraga dan Seni (PORSENI) tingkat Madrasah Ibtidaiyah se Jawa Timur yang akan 
berlangsung mulai tanggal 07 s.d 09  Oktober 2013 di Kabupaten Blitar. Dengan kegiatan 
tersebut diharapkan dapat menggali potensi  peserta didik terutama dalam bidang olah 
raga dan seni. Kegiatan ini nantinya diharapkan juga melahirkan generasi penerus bangsa 
yang sehat,cerdas,terampil serta berakhlaqul  karimah. 
Kementerian Agama yang diantaranya membawahi bidang pendidikan mulai dari RA, 
MI, MTs, MA dan PTAI baik negeri maupun Swasta, berkepentingan untuk ikut 
mensukseskan agenda kegiatan  ini, sehingga kegiatan ini nantinya bisa berjalan dengan 
tertib lancar dan sukses. 

Dukungan dari Stake Holders yang terkait dengan dunia pendidikan sangat 
diharapkan,baik bantuan moril maupun materiil, terutama guru, Kepala Madrasah, 
Pengawas Pendidikan,Dinas  Pendidikan, lapisan masyarakat, orang tua murid,dunia 
usaha - industri dan lain sebagainya. 

Akhirnya,kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 
dan meluangkan tenaga,waktu ,biaya dan pemikirannya demi kesuksesan acara ini. 
Netralitas dewan juri dan panitia sangat diharapkan dalam kegiatan ini,sehingga peserta 
dapat berlomba secara fair play dan hasilnya dapat diterima semua pihak.Selamat 
berlomba dan semoga sukses. 
 

 
 
 
 
 

 
Mengetahui 
Ketua MKK MI Prop.Jatim 
 
 
 
 
H. MUGHNI, M.Pd 
 

 
Ketua 
 
 
 
 
SUTRISNO,S.Ag.MM 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. DASAR PEMIKIRAN 
 

Bahwa tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 
No.20 tahun 2003,adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia 
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak 
mulia,sehat,cakap,kreatif dan mandiri,maka dipandang perlu bagi peserta didik Madrasah 
Ibtidaiyah berperan serta mensukseskan pembangunan di bidang pendidikan. 

Sebagai peserta didik Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana Sekolah Dasar lainnya,perlu 
pencapaian kompetensi baik kademik maupun non akademik melalui Olahraga dan Seni. 

Bahwa cita-cita dan keinginan yang kuat dari keluarga besar MI se Jawa Timur untuk 
menyelenggarakan Porseni tingkat propinsi di Kab.Blitar ditetapkan melalui rapat 
koodinasi Kepala-kepala MI Perwakilan Koordiantor wilayah se Jawa Timur tanggal  21 
Nopember 2012 di  MIN Semampir Kota Kediri. 
 
B. TUJUAN 
 

1. Wadah pembinaan dan unjuk prestasi di bidang Olahraga dan Seni menuju insan 
yang sehat,berbudaya dan berakhlak mulia 

2. Meningkatkan ukhuwah dan da’wah Islamiyah baik dikalangan Madrasah 
Ibtidaiyah dan masyarakat pada umumnya. 

3. Tumbuhnya kesadaran kesadaran dilingkungan pelajar akan penting artinya 
melakukan aktifitas olah raga 

4. Peningkatan kesehatan mental,jasmani dan rohani pelajar Madrasah Ibtidaiyah se 
Jawa Timur. 

5. Terbentuknya watak kepribadian yang baik dengan menjunjung tinggi disiplin dan 
sportivitas untuk mencapai prestasi. 

6. Peningkatan prestasi olahraga dan seni pelajar MI 
7. Diperolehnya bibit atlet pelajar berbakat 
8. Terbentuknya ketahanan fisik dan mental yang sehat dan bugar,serta perilaku yang 

positif. 
 

C. NAMA KEGIATAN 
 

Nama Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ”Pekan Olah Raga dan Seni 
Madrasah Ibtidaiyah Se-Jawa Timur ke-4 Tahun 2013 Dalam Rangka Hari Amal 
Bhakti Kementerian Agama ke 68 Tahun 2013” 

 
D. TEMA 
 

Untuk  mencapai  tujuan dan sasaran pokok tersebut di atas,maka penyelenggaraan 
Pekan olah Raga tingkat MI se Jawa Timur tahun 2013 mengambil tema: ”Dengan 
Pekan Olahraga dan Seni Madrasah Ibtidaiyah,Kita Wujudkan Tali 
Persaudaraan,Prestasi,Sportifitas,Kreatifitas Siswa Madrasah Untuk Menggapai  
Insan Yang sehat,Cerdas,Terampil dan Berakhlakul Karimah” 
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BAB II 
PELAKSANAAN 

 

A. WAKTU PELAKSANAAN 
 

Pekan olah Raga dan Seni  (PORSENI) tingkat Madrasah Ibtidaiyah ke-4 se Jawa Timur 
dilaksanakan pada tanggal 07 s.d 09  Oktober 2013 di Kabupaten Blitar. 
 

B. CABANG OLAH RAGA 
 

Cabang Olah Raga yang dipertandingkan/diperlombakan sebagai berikut: 
1. Bola Volly (putra dan putri) 
2. Tenis Meja (tunggal dan ganda) putra dan utri 
3. Bulu Tangkis (tunggal) putra dan putri 
4. Lari sprint (PI=60 m,PA= 80 m) putra dan putri 
5. Lompat Jauh (putra dan putri) 
6. Tolak Peluru (putra dan putri) 
7. Catur (putra dan putri) 
 

C. CABANG SENI 
 
   Cabang Seni yang dilombakan/dipertandingkan sebagai berikut: 
1. Musabaqoh Tilawatil Qur’an (putra dan putri) 
2. Baca puisi (putra dan Putri) 
3. Melukis  (putra dan putri) 
4. Kaligrafi (putra dan putri) 
5. Pidato Resmi 3 bahasa (bhs.Arab,Bhs.Indonesia,Bhs.Inggris) putra dan putri 
6. Seni Samroh (putra/putri/cam puran) 
7. Paduan Suara (Lagu – lagu Nasional) putra/putri/campuran 
 

D. JUMLAH PESERTA 
 

No  Cabor/seni Pa Pi Off Jumlah 
1 Lari Sprint (60 m,80m) 1 1 1 3 
2 Tolak peluru 1 1 1 3 
3 Lompat Jauh 1 1 1 3 
4 Catur  1 1 1 3 
5 Tenes Meja  3 3 1 7 
6 Bola Volly 6 6 1 13 
7 Bulu Tangkis 1 1 1 3 
8 MTQ 1 1 1 3 
9 Kaligrafi  1 1 1 3 
10 Lukis  1 1 1 3 
11 Pidato Bhs Inggris 1 1 1 3 
12 Pidato Bhs Indonesia 1 1 1 3 
13 Pidato Bhs Arab 1 1 1 3 
14 Baca Puisi 1 1 1 3 
15 Samroh  1 regu 14 anak 1 15 
16 Paduan Suara 13 1 14 

 Jumlah  21+14 21+13 16 85 
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E. KETENTUAN UMUM 
 
Adapun ketentuan umum yang yang harus ditaatipeserta/Official  sebagai berikut: 
 
1. Peserta sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat 
2. Peserta tidak boleh merangkap lebih dari satu pertandingan 
3. Apabila sesuai jadwal pertandingan/Lomba peserta belum hadir dinyatakan gugur. 
4. Pimpinan kontingen menyerahkan daftar peserta dan Official rangkap dua, paling 

lambat 1 bulan sebelum pelaksanaan Porseni pada  04 September 2013                
Pukul 09.00 WIB. s/d 14.00 WIB.  Di Kemenag Kab.Blitar .Hal ini untuk 
mempermudah pengaturan Jadwal pertandingan dan pengaturan penginapan peserta. 

5. Bagi peserta yang telah didaftarkan,kemudian berhalangan dapat digantikan oleh 
pemain lain  satu minggu sebelum pelaksanaan porseni. 

6. Peserta menggunakan pakaian sopan dan rapi sesuai identitas muslim/muslimah serta 
sesuai dengan pertandingan/lomba yang diikuti. 

7. Setiap peserta, official, pembina dan sporter wajib menjaga sopan santun, ketertiban, 
keamanan, dan mematuhi tata tertib yang berlaku. 

8. Peserta sudah harus hadir di tempat pertandingan/lomba dan mengisi daftar hadir 15 
menit sebelum pertandingan/lomba di mulai. 

9. Apabila peserta,official melakukan kecurangan maka akan dikenai diskualifikasi 
percabang lomba yang dicurangi dan ditindaklanjuti ke Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Propinsi Jawa Timur. 

10.   Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 
11. Technical Meeting dilakukan dua  minggu sebelum kegiatan Porseni dimulai, pada 

hari Kamis tanggal 19 September 2013 jam 09.00 WIB di MAN Tlogo Kabupaten 
Blitar. 

12. Protes/Pengajuan keberatan dapat diajukan secara tertulis oleh official kepada Dewan 
juri,dengan disertai membayar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)/cabang olah 
raga/seni. 

13. Apabila protes itu benar adanya,dilakukan sebelum bermain/bertanding maka 
pertandingan dibatalkan dan jika protes setelah bertanding dan yang diprotes menjadi 
pemenang, maka kejuaraan didisk/diberikan pada lawan tandingnya. 

14. Dewan juri adalah pemimpin pertandingan/Lomba yang ditunjuk oleh Panitia 
Penyelenggara. 

15. Apabila peserta dipanggil tiga kali tidak hadir dianggap mengundurkan diri. 
16. Yang berhak untuk melakukan pengecekan peserta hanya panitia. 

 
 
F. PERSYARATAN PESERTA 
 
1. Peserta adalah benar-benar siswa MI yang mewakili kontigen yang menunjukkan dan 

dibuktikan dengan surat keterangan tertulis berupa Akte Kelahiran/ Surat Kenal 
Lahir/Kartu Keluarga, NISN dan Raport Asli 

2. Pada saat Pelaksanaan Usia maksimal peserta adalah lahir 1 Juli 2000. 
3. Apabila terbukti peserta bukan siswa dari MI yang menunjuk untuk diwakili dan 

berusia lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur. 
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G. PERATURAN PERTANDINGAN/PERLOMBAAN   

 
     CABANG OLAH RAGA : 
1. Cabang Bola Volly 
 
a. Menggunakan peraturan PBVSI yang disesuaikan 
b. Setiap kontingen terdiri atas 1 regu putra dan 1 regu putri. 
c. Satu regu terdiri dari 6 anak, yaitu 4 pemain inti dan 2 pemain cadangan. 
d. Setiap pertandingan menggunakan system gugur dengan 2 kali kemenangan (untuk 

babak penyisihan) dan 3 kali kemenangan (untuk semifinal dan Final) dengan system 
rally point. 

e. Rotasi/perputaran pemain sesuai peraturan 
f. Regu yang bertanding harus menggunakan seragam (kaos) yang bernomor atlet 

(punggung + dada) 
g. Menggunakan bola ukuran 4 (bola volley untuk anak-anak) 
h. Ukuran lapangan disesuaikan dengan lapangan bola volley untuk anak-anak (6 m x 12 

m) 
i. Ukuran tinggi net untuk putra 2,10 meter dan putri 2 meter. 
j. Tiap regu membawa bola sendiri untuk latihan ,sedangkan dalam pertandingan bola 

disediakan oleh panitia. 
 
2. Cabang Tenes Meja 

 
 
a. Peraturan pertandingan mengacu  pada peraturan PTMSI terbaru yang disesuaikan. 
b. Setiap kontingen maksimal mengirimkan 1 Pemain tunggal putra dan 1 pemain 

tunggal putri,1 ganda putra dan 1 ganda putri. 
c. Pada saat servis ,badan atau bet tidak boleh menyentuh pada meja dan semua anggota 

badan tidak boleh ke samping lapangan. 
d. Pada saat servis bola harus dilambungkan 
e. Pada saat servis bola dianggap servis gagal dan point untuk lawan(rellay point) 
f. Untuk pemain ganda pada saat servis bola jatuh salah kamar merupakan point lawan. 
g. Setiap peserta membawa bet sendiri-sendiri  berstandar SNI 
h. Bola  disediakan oleh  panitia  (bintang 3,berwarna  orange ukuran 40 mm) 
i. Menggunakan system gugur 3 kali kemenangan  dengan menggunakan pergantian 

service  dua (2). 
j. Warna kaos tidak boleh warna Orange . 
 
 
3. Cabang Catur 
 
a. Menggunakan peraturan PERCASI terbaru yang disesuaikan 
b. Peraturan yang digunakan dengan system swiss 7 babak 
c. Setiap kontingen maksimal mengirimkan 1 pemain putra dan 1 pemain putri. 
d. Masing-masing peserta diwajibkan membawa papan catur sendiri lengkap ( Standart) 
e. Waktu berpikir 1 kali langkah maksimal 5 menit 
f. Pertandingan dilaksanakan minimal ada 4 kontingen. 
g. Setiap peserta wajib membawa jam catur  
h. Di mulai dari  jam ke nol ( Zero Start ) 
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4. Cabang Bulu Tangkis 
a. Peraturan pertandingan mengacu pada peraturan PBSI terbaru yang disesuaikan 
b. Setiap kontingen maksimal mengirimkan satu tunggal putra dan satu tunggal putri. 
c. Menggunakan system gugur 
d. Pergantian suttle cock dibatasi dan dalam wewenang penuh ketua pertandingan/wasit 
e. Menggunakan dua kali set dengan rallay point dengan point 21 baik babak penyisihan 

dan final  
 

5. Cabang atletik 
 
a. Lari Sprint 
1. Setiap kontingen maksimal mengirimkan 1 pelari putra dan 1 pelari putri 
2. Menggunakan peraturan PASI yang disesuaikan,setiap babak (lap) diambil juara 

I,II,III dan 3 pencatat waktu terbaik dari semua babak/lap untuk kebabak selanjutnya 
3. Untuk babak penyisihan dan babak semifinal menggunakan 8 lintasan 
 
b. Tolak Peluru 
 
1. Setiap kontingen mengirimkan 1 atlet putra dan 1 atlet putri 
2. Setiap atlet melakukan 3 kali tolakan saat penyisihan dan 3 kali tolakan saat final 
3. Aturan lapangan sesuai dengan aturan lapangan tolak peluru. 
4. Menggunakan standart bola peluru yang disediakan panitia untuk Pa : 2 kg dan Pi :1kg 
5. Diambil 8 penolak terbaik untuk masuk babak Final  
 
c. Lompat Jauh  
1. Setiap kontingen maksimal mengirimkan 1 atlet  putra dan 1 atlet  putri. 
2. Setiap atlet melakukan tiga kali lompatan baik babak penyisihan dan babak final 
: 

CABANG SENI  
1. MTQ 
a. Setiap peserta lomba bebas memilih surat/ayat yang akan dibaca 
b. Al-Qur’an disediakan oleh Peserta 
c. Peserta lomba berpakaian muslim dan muslimah 
d. Waktu dan lamanya membaca setiap peserta adalah maksimal 5 menit dengan 

ketentuan sebagai berikut : 
1. Lampu kuning pertama  : Persiapan memulai 
2. Lampu Hijau    : Mulai 
3. Lampu kuning kedua   : Persiapan mengakhiri 
4. Lampu Merah   : Mengakhiri bacaan 

e. Kriteria penilaian ,meliputi: 
� Bidang tajwid (makhrajul huruf,ahkamul huruf dan mad walqoshr) 
� Bidang suara atau lagu 
� Bidang fasokhah dan adab 
f. Tanpa diawali dan diakhiri salam 
g. Jumlah lagu minimal 3 macam dimulai dengan lagu Bayati Qoror 
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2. Lukis  
 
Batasan Pengertian 

Lomba lukis adalah penuangan/pengungkapan ide imajinasi pribadinya melaui media 
kertas dan cat air dengan teknik yang dikuasai sehingga menjadi suatu karya seni. 

a. Peserta 
1. Peserta lomba lukis dikerjakan oleh 1 siswa 
2. Peserta lomba lukis terdiri dari 2 siswa,yaitu 1 pa dan 1 pi 
b. Persyaratan tehnis 
1. Bentuk lukisan/aliran lukisan bebas 
2. Tema : 1. Duniaku 

      2. Indahnya alam Indonesia 
      3. Indahnya kebersamaan 

3. Waktu pengerjaan 3 jam 
4. Proses pembuatan dikerjakan sendiri 
5. Bahan ( kertas ukuran A3 di sediakan panitia) dan alat disediakan sendiri oleh peserta. 
6. Kriteria Penilaian: 100 % untuk nilai lukis  mulai dari proses hingga akhir 

,diantaranya: 
� Originalitas 
� Kreatifitas 
� Kemampuan daya ungkap tema/visualisasi tema kedalam bentuk gambar 
� Nilai artistic/keindahan 
� Nilai komposisi warna/bentuk. 

 
3. Pidato 3 Jenis pidato 

Pidato (Pidato resmi/bukan Pildacil) yang dilombakan terdiri dari 3 macam yaitu: 
Bahasa   Indonesia,Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. 
 
 
 

a. Peserta 
Setiap  daerah mengikutsertakan 1 siswa putra dan 1 siswa putri untuk masing-masing 
jenis pidato. 

b. Pakaian 
Pakaian yang digunakan oleh peserta bebas,rapi dan sopan (sesuai kreasi masing-
masing) 

c. Waktu 
Masing-masing peserta berpidato selama maksimal 7 menit 

d. Materi 
Materi pidato disusun sendiri oleh peserta dengan salah satu  pilihan judul/tema  
sebagai berikut: 
1. Memaknai kemajemukan bangsa Indonesia sebagai berkah 
2. Imtaq dan Iptek di Era Modernisasi dan globalisasi 
3. Urgensi Pendidikan Karakter Terhadap Masa Depan Generasi Bangsa 
4. Lestarikan Bumiku 

e. Kriteria Penilaian 
� Penguasaan dan isi Materi 
� Kaidah dan Gaya Bahasa 
� Vokal/Intonasi/Aksentuasi 
� Keserasian dan Kesopanan   
�  
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f. Lain-lain 
1. Teks pidato diserahkan kepada panitia pada saat pendaftaran rangkap 3 
2. Saat tampil peserta diperbolehkan membawa catatan singkat  dari materi pidato 
3. Judul/tema dan materi pidato yang disampaikan harus sama dengan yang diserahkan 

kepada panitia 
4. Disediakan Podium oleh Panitia 
5.  Keputusan juri bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. 
 
4. Kaligrafi  

 
a. Peserta 

Setiap kontingen terdiri dari 1 peserta putra dan 1 peserta putri. 
b. Teknis lomba 
1. Menggunakan kertas gambar dengan ukuran 40 x 60 cm (Disediakan Panitia) 
2. Proses pengerjaan boleh dengan  pastel,crayon,pensil warna,cat air maupun spidol. 
3. Bentuk Kaidah tulisan bebas memilih, minimal 1 (satu) bentuk dari beberapa pilihan : 

a. Naskhi 
b. Tsulusi 
c. Diwani 
d. Diwani Jali 
e. Riq’i 
f. Farisi 
g. Khufi 

4. Setiap karya diberi hiasan garis tepi menurut kreasi masing-masing 
5. Jenis hiasan memilih salah satu dari dua ketentuan yaitu ; 

a. Hiasan mushaf 
b. Hiasan dekorasi 

6. Tidak diperkenankan membawa mal 
7. Waktu pelaksanaan 3 jam 
8. Maqro’nya adalah Basmalah diteruskan surat Al-Nashr 
9. Maqro’ sesuai ketentuan, selain yang ditentukan tidak dinilai 
 
10. Kriteria penilaian : 

� Kesempurnaan Lafadz. 
1. Jika semua sempurna nilai maksimal 100 
2. Jika khoto’ jail (ketinggalan huruf) nilai min 5. 

� Kebenaran koidah tulisan 
1. Jika semua huruf koidahnya sempurna nilainya maksimal 100 
2. Jika koidah huruf salah satu maka nilai dikurangi 1. 

� Kerapian 
1. Nilai maksimal 85 
2. Nilai minimal terserah juri 

� Keindahan 
1. Nilai maksimal 85 
2. Nilai minimal terserah juri 
 
Catatan : 
1. Nilai a dan b dijumlahkan. Hasilnya dikalikan 60% 
2. Nilai c dan d dijumlahkan hasilnya dikalikan 40% 
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5. Puisi  
 
a. Batasan Pengertian 

Lomba puisi merupakan sebuah wadah kegiatan kompetitif berapresiasi sastra dengan 
gaya,suara dan kebebasan dalam membawakannya. 

b. Ketentuan 
1. Setiap kontingen terdiri atas 1 peserta putra dan 1 peserta putri. 
2. Peserta berbusana muslim/muslimah sesuai tema 
 
c. Persyaratan teknis 
 
1. Setiap peserta membaca salah satu puisi yang menjadi pilihannya,sesuai yang telah 

disiapkan oleh panitia: 
 
Wajib  : Jangan Menangis ,Indonesia   Karya  : Akhudiat 
 
Pilihan : 
� Jendela Dunia                   Karya : Aming Amienodhin 
� Seperti Kita      Karya : Abdul hadi WM 
� Surat seorang Cucu Kepada Neneknya  karya  : Chandra Yawani 
 

2. Pembacaan puisi disampaikan diatas panggung yang telah disediakan oleh panitia 
(boleh memakai atau tanpa teks) 

3. Pembacaan puisi tanpa memakai alat pengeras suara 
 

d. Kriteria penilaian   
1. Ekspresi, Penghayatan, 
2. Teknik vocal (suara,intonasi,aksentuasi,artikulasi) 
3. Gaya /penampilan 

 
 
 

JANGAN MENANGIS, INDONESIA 
Karya :Akhudiat 

 
Bencana dan keberuntungan sislih berganti 

Jangan menangis, Indonesia 
Malang mujur silih berganti 
Jangan menangis,Indonesia 

Kejayaan dan keruntuhan silih berganti 
 

Jangan menangis,Indonesia 
Manis dan pahit 

Susah dan senang 
Sakit dan bahagia 
Lapar dan kenyang 

Silih berganti 
 

Jangan menangis,Indonesia 
Tak ada puasa terus menerus 
Tak ada pesta terus menerus 
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Pesta akan ditagih ongkos kenikmatan 
Puasa akan temukan hari lebaran 

 
Jangan menamgis, Indonesia 
Tawa dan tangis silih berganti 

 
 

JENDELA DUNIA 
Karya :Aming Aminoedhin 

 
Almari bapakku dipenuhi buku 
Kata ibu, semua buku-buku itu 

Adalah Jendela dunia 
Jika aku mau baca 

Segala ilmu akan kusua 
 

Ternyata benar,kata Ibu 
Selepas buku-buku kubaca 
Dunia tampak ada disana 
Ada yang hitam dan putih 

Ada yang senang dan sedih 
 

Jadi kawan! 
Bacalah buku agar kau  
bertemu segala ilmu 

 
baca dan bacalah buku 

karena buku adala jendela dunia 
sejuta ilmu pasti kau sua 

 
 

 
SEPERTI KITA 

 karya :Abdul hadi WM 
 

Seperti kita 
Binatang bisa merasakan pedih dan sakit 

Seperti kita 
Binatang bisa merasakan senang dan bahagia 

 
Bila anak ayam berkumpul dengan induknya 
Mereka riang bermain dan membagi makanan 

Namun bila induk pergi dibunuh orang 
Mereka menciap gelisah sepanjang malam 

 
Bedanya 

Hewan tak bisa menangis 
Dengan airmata 
Seperti orang 

 
Bedanya  
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Hewan tak bisa tertawa dengan ha ha 
Seperti kita semua 

 
 

SURAT SEORANG CUCU KEPADA NENEKNYA 
Karya : Chandra Yowani  

 
Nek, simbok bilang Tuhan itu Maha Pemurah 

Apa buyung juga akan diberi permen 
Seperti ibu bila pulang dari pasar 

 
Nek, simbok bilang Tuhan Maha Pengasih 
Apa Ia akan mendekap dan membelaiku 
Kalau aku nangis diejek teman tetangga 

Apa ia akan menemani tidurku 
Dan bercerita tentang sorga 

 
Nek,simbok bilang Tuhan Maha Tahu 

Apa Ia melihat ketika buyung 
Mengambil ikan asin di lemari makan Ibu 

Dan apa Ia dengar tangisan buyung 
Merindukan kedamaian rumah 

 
Nek, simbok bilang rumah nenek dekat dengan Tuhan 

Tolong tanyakan pada-Nya 
Kapan Ia mampir ke tempat buyung 
Dan memperbaiki rumah rusak itu 

 
 

 
6. Samroh  
 
1. Batasan pengertian 
Lomba samroh merupakan suatu bentuk penyajian music instrumental dan vocal dengan 

memadukan alat music ritmis (rebana,tambourine,membrano) sebagai alat music 
utama dan alat music melodis sebagai alat musik pendukung yang bernuansa 
islami.Semua alat non Elektrik 

2. Peserta 
a. Peserta adalah murid MI  yang merupakan wakil dari Kab/Kota. 
b. Peserta dianggap sah apabila mendaftarkan diri secara tertulis dan mengisi formulir 

pendaftaran pada panitia penyelenggara. 
c. Setiap grup peserta wajib menyerahkan: Partitur Lagu rangkap 5 
d. Dalam setiap penyajian, grup samroh membawakan lagu wajib   dan lagu pilihan   
3. Materi Lagu 

3.1. Lagu Wajib : Ingat Hari Depan : Nasidaria 
3.2. Lagu pilihan bebas(nuansa Islami) 

4. Pemain Musik utama 
4.1 Disajikan oleh : 4-8 terbang/rebana 
 
4.2 Disajikan oleh : 1-2 tamborine dan atau membrano tambourine.dengan catatan: 

• Pemain musik utama dimainkan oleh siswi  putri. 
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• Pemain musik utama dibenarkan merangkap sebagai vokalis 
• Vokalis dibenarkan tidak merangkap sebagai pemain musik utama 
• Peserta membawa alat music sendiri (terbang/rebana/tambourine,membrano 

tambourine) 
• Tidak dibenarkan memainkan alat musik lain,selain yang telah ditentukan. Apabila 

membawa alat musik lain maka nilai akan dikurangi . 
 
 

5. PemainMusik  pendukung 
5.1 Pemain musik pendukung hanya memainkan alat musik melodis 

(seruling,pianika,biola) 
5.2 Disajikan oleh : 1-4 pemain (pria/wanita) 
5.3 Pemain musik pendukung harus dimainkan oleh siswa MI (putra/putri) 
5.4 Panitia menyediakan sound system sedangkan semua jenis alat/instrument disediakan 

peserta. 
5.5 Disediakan waktu  5 (lima) menit untuk testing alat 
5.6 Apabila terdapat gangguan teknis/sound,penampilan boleh diulang. 
6. Durasi waktu maksimal 15 Menit. 
 
Penilaian 
1.Vocal ( Tekhnik Vocal, Timbre, Fashering, Artikulasi ) 
2. Aransemen music(Pengolahan Musik) 
3. Pembawaan 
4. Penampilan 
5. Kekompakan 
 
 
 
 
 
7. Paduan Suara 
 

a. Kategori Peserta 
1. Peserta adalah siswa/siswi MI 
2. Peserta terdiri dari 13 orang termasuk pianis dan  dirigen 
3. Peserta menyanyikan : 

• 1 buah lagu wajib  
• 1 buah lagu pilihan   

4. Pakaian : Bebas, sopan, pantas, dan menarik 
b. Materi Lomba 
1. Lagu :  
• lagu wajib : Indonesia Pusaka (Cipta : Ismail Mz) 
• lagu pilihan :  ( Lagu – lagu Daerah Jawa Timur ) 

1. Rek Ayo Rek 
2. Tanduk Majeng 
3. Kerraban Sape 
4. Padhang Bulan 

• lagu wajib mengikuti partitur dari panitia 
• Untuk lagu pilihan minimal menggunakan 2 suara 

2. Menyanyikan lagu wajib diiringi dengan iringan piano, bila peserta tidak membawa 
panitia juga menyediakan alat dan pianisnya. 
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3. Penentuan nada dasar dapat diambil pada saat tekhnical metting 
c. Kriteria Penilaian 
1. Unsur Penilaian 

1. Suara : materi suara, jangkauan suara, kwalitas suara. 
2. Teknik : pernafasan, produksi suara, ketepatan nada (intonasi), pengucapan 

kata / kejelasan ucapan. 
3. Pembawaan : penjiwaan lagu, penafsiran dinamika, pengkalimatan lagu. 
4. Penampilan : tertib panggung, tertib busana. 

 
 
 
 
 
 
H. PENGATURAN  TEKNIS DAN PERTEMUAN TEKNIK 
 
1. Pengaturan tehnik penyelenggaraan ditangani sepenuhnya oleh panitia pelaksana 

bekerjasaama dengan induk cabang olah raga/seni yang bersangkutan dan diawasi 
oleh pihak pihak yang netral. 

 
2. Pertemuan  teknik dilaksanakan 2 Minggu sebelum Pelaksanaan lomba yaitu tanggal 

19 September 2013 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar Jam.08.30 
Wib.Delegasi yang dikirimkan tiap Kab/Kota sejumlah cabang oah raga dan seni yang 
diikuti. 

 
I. TEMPAT PERTANDINGAN 
 
1. Upacara Pembukaan : Stadion Supriyadi.Blitar 

Penutupan   : Aula Kemenag Blitar 
2. Atletik   : Stadion Blitar 
3. Bolla Volly  : Lapangan SMAN 01 
4. Tenes Meja  : Aula SMAN 01 
5. Bulu Tangkis  : Aula Pemkab Blitar 
6. Catur    : Aula Kemenag 
7. Kaligrafi    : Aula MTsN Sumberjo  
8. Lukis Caping  : Aula MAN Tlogo  
9. Pidato 3 Bahasa  : Aula MTsN Sumberjo   
10. Puisi    : Aula MI Perwanida  
11. MTQ   : Musholla MAN Tlogo  
12. Samroh    : Aula MAN Tlogo   
13. Paduan Suara  : Aula MAN Tlogo   
 
J. UPACARA PENGHORMATAN PEMENANG 
 

Upacara penghormatan pemenang dilaksanakan setelah nomor/cabang Olah raga dan 
seni selesai dipertandingkan. 

 
K. PENGHARGAAN 

Bagi pemenang pertama,kedua dan ketiga akan diberikan medali emas,perak dan 
perunggu serta piagam penghargaan. 
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L. JUMLAH MEDALI /PIALA YANG DIPEREBUTKAN 
 

No  Cabor/seni Medali 
Emas  Perak  Perunggu  

1 Lari Sprint (60 m,80m) 2 2 2 
2 Tolak peluru 2 2 2 
3 Lompat Jauh 2 2 2 
4 Catur  2 2 2 
5 Tenes Meja  4 4 4 
6 Bola Volly 2 2 2 
7 Bulu Tangkis 2 2 2 
8 MTQ 2 2 2 
9 Kaligrafi  2 2 2 
10 Lukis Caping 2 2 2 
11 Pidato Bhs Inggris 2 2 2 
12 Pidato Bhs Indonesia 2 2 2 
13 Pidato Bhs Arab 2 2 2 
14 Baca Puisi 2 2 2 
15 Samroh  1 1 1 
16 Paduan suara nsional 

daerah 
1 1 1 

 Jumlah  32 32 32 
 
 
M. KEJUARAAN 

Juara Umum ditentukan berdasarkan perolehan nilai   terbanyak,dengan   ketentuan 
sebagai berikut: 

            Juara I   : nilai 5 
            Juara II : nilai 3 
            Juara III : nilai 1 
 
 
N. PENDAFTARAN 
 
1. Pendaftaran peserta lewat email tgl 1 s/d 31 Agustus 2013 dialamatkan kepada panitia 

pelaksana PORSENI MI ke 4 tahun 2013 se Jawa Timur d/a MIN Kunir  Blitar Telp.   
(0342)552665  Email :  minkunir@yahoo.co.id_ . atau Contak Person : SUTRISNO 
Hp. 08125214596 ,  Darmaji,HP.085735147555,Budi Kasiono.HP.085233940739 

2. Pengumpulan persyaratan peserta dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013 mulai 
Pukul 09.00 WIB s / d 14.00 WIB di Kemenag Kab. Blitar. 
1.Biodata peserta = Nama,Tempat Tanggal Lahir,L/P,Asal kontingen,Cabang Lomba 
2.Foto Copy Akte/Surat kenal lahir/Kartu keluarga,NISN dan raport beserta aslinya 
3.Pas foto ukuran 3 X4 sebanyak 3 lembar Peserta  dan official 

3.  Technical Meeting dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 Pukul 09.00 WIB 
MAN Tlogo Kabupaten Blitar. 
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O. SUMBER DANA 
 
1. Konstribusi Peserta 
2. Sumbangan Kemenag Kab.Blitar  
3. Sumbangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 
4. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat 
5. Pembayaran iuran peserta per siswa Rp. 1000,00.Pembayaran bisa dimulai sekarang 

sampai dengan 31 Agustus 2013 langsung ke bendahara Porseni Prop. Jatim / Trasnfer 
ke nomor rekening atas nama Panitia Porseni Jatim nomor 0142288371 pada Bank 
Jatim Cabang Blitar. 

 
 
 
P. KEPANITIAAN 
 
1. Kepanitiaan melibatkan unsur 

a. Kanwil Kemenag Proponsi Jawa Timur 
b. MKK MI Propinsi Jawa Timur 
c. Kemenag Kabupaten Blitar 
d. KKKMI Kab.Blitar 
e. KONI KabupatenBlitar 
f. Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blitar 

2. Panitia pelaksana 
a.Penyelenggara PORSENI MI Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 20l3 adalah 

KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 
b.Pelaksana PORSENI MI Tingkat Provinsi JawaTimur adalah MKK MI Provinsi 

Jawa Timur. 
c.Pelaksana Operasional adalah MKK MI  Kabupaten Blitar  
 
e.Penanggung Jawab secara keseluruhan kegiatan PORSENI MI ke-4adalah Kepala 

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. 
 
Q. FAKTOR PENUNJANG 
 
1. Akomodasi /tempat menginap sudah disiapkan panitia dan untuk konsumsi selama 

PORSENI menjadi tanggung jawab daerah masing-masing. 
2. Transportasi  

Transportasi dari daerah asal ke kota Blitar PP dan selama kegiatan berlangsung 
menjadi tanggung jawab masing-masing kontingen. 

 
3. Keamanan 

Panitia pelaksana bekerjasama dengan aparat keamanan setempat,terutama dengan 
pihak kepolisian,bertanggung jawab terhadap keamanan pelaksanaan PORSENI. 

 
4. Kesehatan  

Panitia menyediakan tenaga medis 
 
 



16 

 

 
 
 

BAB III 
PENUTUP 

 
      Kegiatan Pekan olah raga dan Seni (PORSENI) tingkat Madrasah Ibtidaiyah ke-4 

Provinsi Jawa Timur ini akan terlaksana seperti yang direncanakan dan akan berhasil 
apabila pihak-pihak yang terlibat menyadari sepenuhnya tentang maksud dan tujuan 
penyelenggaraannya.Oleh karena itu,kepada para peserta atau kontingen 
daerah,panitia penyelenggara maupun panitia pelaksana diharapkan dapat mentaati 
peraturan pertandingan/perlombaan yang sudah disepakati dan senantiasa 
mengedepankan kebersamaan dan keterpaduan dalam menangani tugas masing-
masing dengan penuh tanggung jawab. 

 
     Demikian buku panduan pelaksanaan ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman 

bersama persiapan penyelenggaraan Pekan olahraga dan Seni ke-4tingkat Madrasah 
Ibtidaiyah se Jawa Timur tahun 2013 di Kabupaten. Selamat bertanding, kiranya Allah 
SWT berkenan meridhoi kegiatan ini demi mengembangkan potensi anak didik 
kita.Amien… 

 
 
 


