
TK/RA

I. KELOMPOK TK/RA

KRITERIA

PENILAIAN

1 Tari Anak Penampilan Tari Kreasi Disiapkan Peserta 5 - 10 anak 4-6 menit −   Kekompakan

dengan motif gerak sesuai - Kaset / VCD   dan ketepatan

pertumbuhan anak Usia TK   irama

−   Penampilan

−   Rias dan busana

2 Menyanyi Penampilan kelompok Disiapkan peserta 5-10 anak 3-5 menit −   Suara

Bersama / dalam menyanyi bersama/ Kaset/ VCD/ Iringan −   Kekompakan

Tembang Bareng nembang bareng hidup (orgen, −   Penampilan

dengan memilih dan keyboard, dll)

membawakan 2(dua)

buah lagu sesuai Usia TK

- Lagu Berbahasa Indonesia

- Lagu Berbahasa Daerah

  

3 Peragaan Busana/ - Penampilan aksi panggung Musik disediakan / 5-10 anak 3-5 menit −   Kreasi model

Talenta   secara kelompok diiringi disiapkan panitia   busana

(Busana Petani /   musik dengan gaya gerak Lagu : −   Gaya gerak

Nelayan )   dan kreativitas busana petani 1. Rek ayo rek −   Kekompakan

  atau Nelayan sesuai dengan 2. Jembatan Merah −   Kreativitas gaya 

  pertumbuhan anak TK dipanggung/catwalk 

- Peserta peragaan busana −   Ketepatan irama

  petani atau nelayan dengan −   Penampilan /

  gaya kreativitas busana   Performance

  tradisi unik.

- Busana tidak gemerlap 

  lipatan jarik menghadap 

  kanan, tanpa wiru, assesoris

  biasa.

4 Dongeng 1. Satu orang guru mendongeng Alat musik hidup 7 anak 3-5 menit −   Isi

(cerita sebelum     tanpa membawa naskah sederhana membawa 1 guru −   Laval/ Intonasi

tidur bagi guru     dengan bahasa jawa/surabaya sendiri (bukan elektrik) pendongeng −   Interaktif

    santun dan pakaian bebas , 1-2 guru −   Penampilan /

    sopan, rapi memainkan   Performance

2.  7 siswa sebagai audiens alat musik

    ( busana sederhana, bebas, pengiring

     rapi, sopan dan sesuai usia

     anak )

3. Dalam menyampaikan dongeng

    boleh memakai clik on 

    ( pengeras suara / mic kecil )

5 Bersyair Penampilan karya syair Disiapkan peserta 5-8 anak 3-5 menit −   Penampilan

kelompok indonesia yang diciptakan Kaset/VCD −   Suara

oleh guru,dengan materi −   Kekompakan

sesuai pertumbuhan

anak usiaTK
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SD/MI

II. KELOMPOK SD/MI

KRITERIA

PENILAIAN

1 Samroh Bentuk penyajian lagu-lagu Disiapkan peserta Vokalis: Maks. 10 −   Teknik Vokal
bernafaskan islami, yang - Terbang,rebana,  1-3 siswa menit −   Vokalis utama
dikemas dalam bentuk seni   Tamborine &   putri termasuk −   Vokalis besama
pertunjukan,dengan   membrano - Pemain persiapan −   Aransemen
Menyajikan 1 (satu) buah - Dapat menggunakan   musik alat −   Pembawaan
lagu boleh diulang hanya 1X alat musik tambahan   6-8 siswa pendukung−   Penampilan
(dari Reff atau dari awal lagu )   dimainkan   oleh   putri

  Guru/pelatih:gitar
  bas,keyboard,alat
  musik melodi
  lainnya(mak 4 alat)
  tidak dibenarkan 
  pemain pendukung
  memainkan alat
  ritmis,dimainkan
  secara manual
- Pemain keyboard 
  tidak boleh
  memunculkan TIL
  Electone
- Diawal dan akhir
  lagu tidak boleh
  memainkan musik
  demonstratif
- Keyboard membawa
  sendiri

2 Paduan Penampilan vokal kelompok Disiapkan peserta 21 orang 4-7menit −   Teknik Vokal
Suara diiringi musik dengan - Iringan hidup terdiri: −   Harmonisasi

memadukan suara 1 dan 2   keyboard dimain- -19 vokalis −   Pembawaan
(sopram dan alto)   kan oleh guru  siswa −   Penampilan
Membawakan 2(dua) - Tidak diperbolehkan -1 dirigent 
buah lagu.   menggunakan  oleh siswa
 Lagu wajib : Lagu Nasional   disket/kaset -1pianis
 Lagu pilihan: Lagu daerah di - Keyboard membawa  guru
  Wilayah Indonesia   sendiri

3 Tari Ngremo Penampilan Tari ngremo Disiapkan peserta 3-7 siswa 4-10 menit −   Teknik Gerak
gaya putra yang ditarikan kaset/VCD −   Kekompakan 
oleh siswa pa/pi −   ketepatan irama

−   Penyajian
−   Rias dan busana

4 Tari Kreasi Penampilan Tari Kreasi Disiapkan peserta 3-7 siswa 4-7menit −   Teknik Gerak
Anak yang bertolak dari tradisi kaset/VCD −   Kekompakan 

dengan motif gerak sesuai −   ketepatan irama
pertumbuhan anak usia SD/MI −   Penyajian

−   Rias dan busana

5 Tetembangan Bentuk penyajian tembang Disiapkan peserta 5-15 siswa 10 menit −   Teknik Vokal
untuk anak usia SD/MI, - Musik hidup dengan −   Komposisi,
bertumpu pada laras pelog penataan   dinamika,
atau slendro diatas   harmonisasi,

panggung −   Kemampuan
  peraga

−   Penataan/artistik

  penyajian
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6 Vokal Tunggal Penampilan kemampuan Disiapkan peserta Vokalis: 3-5 menit −   Teknik Vokal
POP vokal dalam menyajikan 1 kaset/VCD, atau 1 siswa −   Pembawaan

(satu) lagu pop . keyboard −   Penampilan
Dengan  Penari Latar 

Penari −   Kreasi Gerak
Latar : −   Komposisi / pola

3-5 siswa   latar

7 Baca puisi Penampilan kelompok karya Disiapkan peserta 3-6 siswa 3-5 menit −   Interpretasi

kelompok sastra Indonesia berbentuk - Iringan hidup dengan −   Teknik Vokal

puisi,gubahan guru / siswa /   bukan musik pemusik −   Penampilan

puisi yang sudah ada,   elektrik −   Kesesuaian 

dibacakan secara kelompok /   iringan

bergantian 

Catatan: puisi diserahkan 

panitia rangkap 3 pada

saat daftar ulang

8 Geguritan Penampilan kelompok karya Disiapkan peserta 3-6 siswa 3-5 menit −   Interpretasi

sastra jawa berbentuk guritan - Iringan hidup dengan −   Teknik Vokal

gubahan guru / siswa atau   bukan musik pemusik −   Penampilan

 yang sudah ada, dibacakan   elektrik −   Kesesuaian 

secara kelompok / bergantian   iringan

Catatan: guritan diserahkan 

panitia rangkap 3 pada

saat daftar ulang

9

1. Penampilan peserta dengan
kecepatan dan ketetapan
menjawab pertanyaan dari juri
dengan menggunakan bahasa
jawa / surabaya santun (
busana sederhana, bebas,
rapi, sopan dan sesuai usia
anak 

1 group       
3 siswa

15 menit 3 

group
1. Ketepatan               
jawaban                        
2. Kecepatan 
menjawab                   

2. Pertanyaan dalam amplop
tiap session.

10 Peragaan Busana/ - Penampilan aksi panggung Musik disediakan / 5-10 siswa 3-5 menit −   Kreasi model

Talenta   secara kelompok diiringi disiapkan panitia   busana

(Busana Petani /   musik dengan gaya gerak Lagu : −   Gaya gerak

Nelayan )   dan kreativitas busana petani 1. Rek ayo rek −   Kekompakan

  atau Nelayan sesuai dengan 2. Jembatan Merah − Kreativitas gaya 

  pertumbuhan anak TK dipanggung/catwalk 

- Peserta peragaan busana − Ketepatan irama

  petani atau nelayan dengan − Penampilan /

  gaya kreativitas busana Performance

  tradisi unik.

- Busana tidak gemerlap 

  lipatan jarik menghadap 

  kanan, tanpa wiru, assesoris

  biasa.

LCCC (Lomba 
Cerdas Cermat 
Cepat)
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SMP

III KELOMPOK SMP/MTs

KRITERIA

PENILAIAN

1 Samroh Bentuk penyajian lagu-lagu Disiapkan peserta Vokalis: Maks. 10 −   Teknik Vokal

bernafaskan islami, yang - Terbang,rebana,  1-3 siswa menit −   Vokalis utama

dikemas dalam bentuk seni   Tamborine &   putri termasuk −   Vokalis besama

pertunjukan,dengan   membrano - Pemain persiapan −   Aransemen

Menyajikan 1 (satu) buah - Dapat menggunakan   musik alat −   Pembawaan

lagu boleh diulang hanya 1X alat musik tambahan   6-8 siswa pendukung−   Penampilan

(dari Reff atau dari awal lagu )   dimainkan   oleh   putri

  Guru/pelatih:gitar

  bas,keyboard,alat

  musik melodi

  lainnya(mak 4 alat)

  tidak dibenarkan 

  pemain pendukung

  memainkan alat

  ritmis,dimainkan

  secara manual

- Pemain keyboard 

  tidak boleh

  memunculkan TIL

  Electone

- Diawal dan akhir

  lagu tidak boleh

  memainkan musik

  demonstratif

- Keyboard membawa

  sendiri

2 Paduan Penampilan vokal kelompok Disiapkan peserta 21 orang 4-7menit −   Teknik Vokal

Suara diiringi musik dengan - Iringan hidup terdiri: −   Harmonisasi

memadukan suara 1,2 dan 3   keyboard dimain- -19 vokalis −   Pembawaan

(sopran, alto dan tenor )   kan oleh guru  siswa −   Penampilan

Membawakan 2 (dua) - Tidak diperbolehkan -1 dirigent 

buah lagu.   menggunakan  oleh siswa

 Lagu wajib : Lagu Nasional   disket/kaset -1pianis

 Lagu pilihan: Lagu daerah di - Keyboard membawa  guru

  Wilayah Indonesia   sendiri

3 Tari Ngremo Penampilan Tari ngremo Disiapkan peserta 3-7 siswa 4-10menit −   Teknik Gerak

gaya putra yang ditarikan kaset/VCD −   Kekompakan 

oleh siswa pa/pi −   ketepatan irama

−   Penyajian

−   Rias dan busana

4 Tari kreasi Penampilan Tari Kreasi Disiapkan peserta 3-7 siswa 4-7menit −   Teknik Gerak

remaja yang bertolak dari tradisi kaset/VCD −   Kekompakan 

dengan motif gerak sesuai −   ketepatan irama

usia remaja / tari pergaulan −   Penyajian

−   Rias dan busana

5 Vokal Tunggal Penampilan kemampuan Disiapkan peserta Vokalis: 3-5 menit −   Teknik Vokal

POP vokal dalam menyajikan 1 kaset/VCD, atau 1 siswa −   Pembawaan

(satu) lagu pop keyboard −   Penampilan

Dengan Penari Latar

Penari −   Kreasi Gerak

Latar : −   Komposisi / pola

3-5 siswa   latar
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6 Baca puisi Penampilan Kelompok Disiapkan peserta 3-6 siswa 3-5 menit −   Interprestasi

kelompok karya sastra Indonesia - Iringan hidup dengan −   Teknik Vokal

berbentuk puisi, gubahan guru/   bukan musik pemusik −   Penampilan

siswa / puisi yang sudah ada,   elektrik −   Kesesuaian 

dibacakan secara kelompok /   iringan

bergantian.

Catatan: Puisi diserahkan

Panitia rangkap 3 pada

saat daftar ulang

7 Pragmen sebuah pertunjukan pragmen budi Iringan musik senderhana 5-10 Anak 4-7 menit −   Interprestasi

budi pekerti pekerti dengan tema cerita rakyat membawa sendiri −   Teknik Vokal

yang ada di seluruh wilayah ( bukan musik elektrik) −   Penampilan

Indonesia, yang isi cerita −   Kesesuaian 

menanamkan nilai2 budi pekerti   iringan

luhur

8 Geguritan Penampilan kelompok karya Disiapkan peserta 3-6 siswa 3-5 menit −   Interprestasi

sastra jawa gubahan guru / - Iringan hidup dengan −   Teknik Vokal

 siswa atau yang sudah ada   bukan musik pemusik −   Penampilan

, dibacakan secara kelompok   elektrik −   Kesesuaian 

 / bergantian.   iringan

Catatan: guritan diserahkan 

panitia rangkap 3 pada

saat daftar ulang
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SMA/SMK

IV KELOMPOK SMA/K/MA

KRITERIA

PENILAIAN

1 Samroh Bentuk penyajian lagu-lagu Disiapkan peserta Vokalis: Maks. 10 −   Teknik Vokal

bernafaskan islami, yang - Terbang,rebana,  1-3 siswa menit −   Vokalis utama

dikemas dalam bentuk seni   Tamborine &   putri termasuk −   Vokalis besama

pertunjukan,dengan   membrano - Pemain persiapan −   Aransemen

Menyajikan 1 (satu) buah - Dapat menggunakan   musik alat −   Pembawaan

lagu boleh diulang hanya 1X alat musik tambahan   6-8 siswa pendukung−   Penampilan

(dari Reff atau dari awal lagu )   dimainkan   oleh   putri

  Guru/pelatih:gitar

  bas,keyboard,alat

  musik melodi

  lainnya(mak 4 alat)

  tidak dibenarkan 

  pemain pendukung

  memainkan alat

  ritmis,dimainkan

  secara manual

- Pemain keyboard 

  tidak boleh

  memunculkan TIL

  Electone

- Diawal dan akhir

  lagu tidak boleh

  memainkan musik

  demonstratif

- Keyboard membawa

  sendiri

2 Vokal Tunggal POP Penampilan kemampuan Disiapkan peserta Vokalis: 3-5 menit −   Teknik Vokal

vokal dalam menyajikan 1 kaset/VCD, atau 1 siswa −   Pembawaan

(satu) lagu pop keyboard −   Penampilan

Dengan Penari Latar

Penari −   Kreasi Gerak

Latar : −   Komposisi / pola

3-5 siswa   latar

3 Vokal  Penampilan kemampuan Disiapkan peserta -Vokalis 3-5 menit −   Teknik Vokal

Keroncong / vokal keroncong dgn diiringi - Kaset/VCD   1siswa −   Pembawaan

langgam musik bernuansa keroncong   / Keyboard −   Penampilan

dengan membawakan satu

buah lagu asli keroncong , 

asli langgam,boleh keroncong  

dut, congrok, tidak boleh lagu

pop dikeroncongkan

Dengan Penari Latar Penari −   Kreasi Gerak

Latar : −   Komposisi / pola

3-5 siswa   latar

4 Vokal Tunggal Penampilan vokal tunggal Disiapkan peserta -Vokalis 3-5 menit −   Teknik Vokal

Campursari jenis campursari yang diiringi - Kaset/VCD   1siswa −   Pembawaan

musik, perpaduan unsur   / Keyboard −   Penampilan

diatonis dan pentatonis,

dengan menyajikan dan

membawakan satu buah lagu. Penari −   Kreasi Gerak

Dengan Penari Latar Latar : −   Komposisi / pola

3-5 siswa   latar
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5 Tari Modern Penampilan karya tari Disiapkan peserta 3-6 siswa 3-5 menit −   Teknik

garapan dengan motif gerak - Kaset/VCD −   Kekompakan

non tradisi −   Kreativitas

  Rias busana

6 Cheers leader Penampilan Kelompok seni gerak Disiapkan peserta siswa 5-7menit −   Teknik Gerak

yang atraktif dan spektakuler -Kaset/VCD 7-15 Siswa −   Atraktif

−   Kreativitas Gerak

−   Kekompakan

−   Rias busana

7 Musikalisasi Penampilan Kelompok Disiapkan peserta 3-6 siswa 3-5 menit −   Teknik Vokal

puisi karya sastra Indonesia - Iringan hidup pa/pi −   Interpretasi

berbentuk puisi gubahan guru   sederhana bukan /campuran −   Aransement

/siswa atau puisi yang ada,   musik elektrik −   Penampilan

dibacakan secara kelompok / −   Kesesuaian

bergantian / dilagukan   iringan

Catatan: Puisi diserahkan

Panitia rangkap 3 pada

saat daftar ulang

8 pragmen sebuah pertunjukan pragmen budi Iringan musik senderhana 5-10 Anak 4-7 menit −   Interpretasi

budi pekerti pekerti dengan tema cerita rakyat membawa sendiri −   Teknik Vokal

yang ada di seluruh wilayah ( bukan musik elektrik) −   Penampilan

Indonesia, yang isi cerita −   Kesesuaian 

menanamkan nilai2 budi pekerti   iringan

luhur
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