PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS
BABAK SEMIFINAL DAN FINAL APOTEMA 2017

A. Babak Semifinal
1) Naskah Soal
Dalam babak ini terdiri dari 20 soal isian singkat dan 5 soal uraian untuk jenjang
SD, SMP dan SMA.
2) Alokasi Waktu
60 menit.
3) Penilaian
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B. Babak Final
1) Ketentuan Peserta Final
a) Peserta adalah peraih 5 nilai tertinggi pada babak semifinal.
b) Jika terdapat nilai yang sama pada peringkat ke-5, ke-6, dst., maka akan
dilaksanakan tes ulang bagi peserta tersebut untuk diambil satu peserta.
c) Tes Ulang dilaksanakan di ruang khusus dengan panduan panitia.
d) Penilaian diatur secara khusus oleh panitia.
e) Jika terdapat nilai yang sama pada paling sedikit peringkat ke-1 dan ke-2 atau
paling banyak dari peringkat ke-1 sampai ke-5, maka tidak dilakukan tes
ulang.

2) Desain Ruang

SIMBOL

KETERANGAN
PENGAWAS PESERTA
Official: moderator, pembaca soal, operator soal dan
operator nilai
Juri
Posisi Peserta

Meja Juri dan Official
Proyektor soal
Proyektor nilai

3) Petunjuk Teknis Babak Final
a) Babak Putaran (SD, SMP, dan SMA)
1. Babak ini terdiri dari 2 putaran sehingga masing-masing peserta
berkesempatan menjawab 2 soal dari 12 soal yang telah disediakan.
2. Peserta diberi kesempatan untuk memilih 1 soal yang disediakan secara
bergiliran pada tiap putaran.
3. Soal ditampilkan selama 15 detik, setelah dibacakan oleh panitia.
4. Peserta menyelesaikan soal dalam waktu maksimal 120 detik.
5. Setelah jawaban dikunci oleh juri, peserta tidak diperbolehkan merubah
jawabannya.
6. Apabila peserta yang berhak menjawab soal gagal, maka secara otomatis
soal akan gugur.
7. Nomor yang sudah dipilih tidak dapat dipilih kembali.
8. Jika jawaban benar bernilai 100 dan jika jawaban salah bernilai 0.

b) Babak Lemparan (SD, SMP, dan SMA)
1.

Babak ini terdiri dari 2 putaran sehingga masing-masing peserta
berkesempatan menjawab 2 soal dari 12 soal yang telah disediakan.

2.

Masing-masing peserta mendapat kesempatan memilih soal, apabila tidak
dapat menjawab atau jawaban salah, soal akan dilempar kepada peserta
yang terlebih dahulu menekan bel.

3.

Peserta diberi kesempatan untuk memilih 1 soal yang disediakan secara
bergiliran pada tiap putaran.

4.

Soal ditampilkan selama 15 detik setelah dibacakan oleh panitia.

5.

Peserta menyelesaikan soal dalam waktu maksimal 120 detik.

6.

Pada babak ini diadakan lemparan satu kali, dengan cara diperebutkan.

7.

Jika dalam waktu 15 detik tidak ada yang menekan bel untuk soal
lemparan, maka soal dinyatakan gugur secara otomatis.

8.

Nomor yang sudah dipilih tidak dapat dipilih kembali.

9.

Jawaban benar bagi peserta utama akan diberi poin 100 sedangkan
jawaban salah akan diberi poin 0.

10. Jawaban benar bagi peserta nomor dua akan diberi poin 75 sedangkan
jawaban salah akan dikurangi 25 poin.

11. Jika jawaban peserta pertama SALAH, dan juri belum mengatakan
“SOAL DILEMPAR” sedangkan peserta kedua sudah menekan bel, maka
peserta kedua didiskualifikasi pada soal tersebut.
12. Jika peserta menekan bel ketika peserta lain sedang atau akan menjawab,
maka peserta akan didiskualifikasi oleh juri pada soal tersebut.

c) Babak Presentasi (SMP dan SMA)
1. Pada babak ini disediakan 6 kartu soal yang terdiri dari 1 pertanyaan
dalam setiap kartu soal. Masing-masing peserta wajib memilih 1 kartu
soal, mengerjakan serta mempresentasikan hasil jawabannya.
2. Urutan pemilihan kartu soal ditentukan oleh poin yang dimiliki masingmasing peserta. Peserta dengan poin terendah berhak memilih kartu soal
urutan pertama, peserta dengan poin terendah kedua berhak memilih kartu
soal urutan kedua, begitu seterusnya.
3. Peserta diberi waktu 5 menit untuk mengerjakan soal pada lembar
jawaban yang telah disediakan oleh panitia.
4. Setelah waktu yang diberikan berakhir, panitia akan mengambil kertas
jawaban dari peserta dan mengundi peserta yang akan tampil pertama
dalam mempresentasikan jawabannya.
5. Kertas jawaban akan ditayangkan untuk presentasi.
6. Waktu untuk presentasi adalah maksimal 240 detik.
7. Skor maksimal 100 dan minimal 0 (kebijakan juri).
8. Peserta berkesempatan menjawab pertanyaan dari juri.

d) Babak Adu Cepat (SD, SMP, dan SMA)
1. Babak ini merupakan adu cepat dimana peserta berebut dalam menjawab 5
soal yang disediakan.
2. Peserta harus menekan bel terlebih dahulu sebelum menjawab.
3. Peserta yang menekan bel pertama berhak menjawab pertanyaan setelah
ditunjuk oleh tim juri.
4. Soal hanya ditampilkan selama 60 detik, namun ketika peserta menekan
bel sebelum waktu habis, maka saat itu juga soal akan berhenti
ditampilkan dan peserta yang menekan bel tersebut diwajibkan untuk
menjawab.

5. Jika lebih dari 60 detik tidak ada yang menekan bel soal dianggap gugur.
6. Jika soal dijawab salah maka akan dilakukan 2 lemparan dengan cara
diperebutkan dalam waktu 30 detik, namun jika dalam waktu 30 detik
tidak ada yang menekan bel maka soal dianggap gugur.
7.

Jika jawaban peserta pertama SALAH, dan juri belum mengatakan
“SOAL DILEMPAR” sedangkan peserta kedua sudah menekan bel, maka
peserta kedua didiskualifikasi pada soal tersebut dan begitu seterusnya.

8.

Jika peserta menekan bel ketika peserta lain sedang atau akan menjawab,
maka peserta akan didiskualifikasi oleh juri pada soal tersebut.

9. Jawaban benar bernilai 100.
10. Jika jawaban salah atau tidak dapat menjawab setelah menekan bel maka
poin akan dikurangi 50.
11. Jika jawaban peserta kedua benar maka akan mendapat nilai 75 dan jika
jawaban salah maka nilai dikurangi 50.
12. Jika jawaban peserta ketigabenar maka akan mendapat nilai 50 dan jika
jawaban salah maka nilai dikurangi 50.
13. Waktu menjawab peserta setelah menekan bel adalah 5 detik, lebih dari itu
jawaban dianggap salah.

