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PETUNJUK TEKNIS
SPEECH COMPETITION
SMP / MTS SE - DERAJAT
FLASH FLUORESCENCE 2020
I. Ketentuan Lomba.
1. Peserta adalah siswa SMP/MTs sederajat yang

merupakan

perwakilan dari masing-masing sekolah, dibuktikan

dengan

fotokopi Kartu Tanda Siswa (KTS) atau surat Keterangan Kepala
Sekolah. KTS atau Surat Keterangan Kepala Sekolah yang asli
dapat dilampirkan saat pendaftaran ulang.
2. Peserta menyertakan 2 (dua) lembar pasfoto ukuran 3x4 saat
pendaftaran untuk keperluan administrasi.
3. Peserta wajib menggunakan Bahasa Inggris sebagai pengantar
pidato
4. Peserta wajib berpidato dengan salah satu tema yang telah
ditentukan oleh panitia.
5. Durasi waktu pidato minimal 7 menit dan maksimal 7 menit 30
detik.
6. Peserta membayar uang pendaftaran sebesar Rp 100.000,-

7. Pendaftaran

dapat

dilakukan

secara

online

melalui

www.flash.sman-modalbangsa.sch.id/pendaftaran-2020
8. Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui rekening atas nama :

Bank Aceh

:

613.02.24.000006.1

a.n

FLASH

SMAN MOSA 2020
9. Peserta dilarang membawa naskah saat berpidato.
10. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu
gugat.
11. Pakaian menggunakan pakaian bebas yang sopan.

II. Ketentuan Naskah
a. Naskah pidato adalah naskah yang belum pernah digunakan
dalam lompa pidato manapun sebelumnya. Apabila dilanggar
maka peserta akan mendapatkan pengurangan nilai sesuai dengan
keputusan juri.
b. Naskah pidato merupakan naskah asli yang dibuat oleh peserta
dan bukan hasil plagiatisme. Apabila dilanggar maka peserta akan
didiskualifikasi.
c. Naskah pidato diketik dalam Bahasa Inggris dengan mengunakan
font “Times New Roman” ukuran 12 dengan spasi 1,5 serta
dicetak menggunakan kertas ukuran A4.
d. Naskah wajib diserahkan kepada panitia. Paling telat 30 menit

sebelum lomba.

III. Komponen Penilaian Naskah
a. Relevansi, yaitu kesesuaian isi naskah dengan tema.
b. Argumentasi, yaitu alur logika yang digunakan di dalam naskah.
c. Koverensi ide, yaitu kepaduan gagasan antarkalimat maupun antar
paragraf.
d. Diksi, yaitu tingkat formalitas kosakata yang digunakan dalam
naskah.

IV. TemaPidato
a. Student as the change agent.
b. The need of preserving local culture to foster nationalism.
c. The effectiveness of E-book instead of textbook.

NB : Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi situs
www.flash.sman-modalbangsa.sch.id

,e-mail

ke

flashfluorescence@gmail.com ,CP : 085272598181 (M. Rafly
Pasya),

082219773072

(Syarifah

Salsabila),

atau

dapat

ditanyakan langsung pada saat Technical Meeting.
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