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Alamat: Jl. Ronggowarsito No. 1 Ngawi Telp. 0351-749142 
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Nomor : 421/009/404.101.12.P01/2022        
Lampiran : 4 lembar 
Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Pengiriman Delegasi  

Kompetisi Ilmiah dan Sain Berbasis AKM (KISBA-2) 
 

Kepada 

Yth.  Kepala SD/MI  

Se-kabupaten Ngawi 

 

Dengan hormat, 

Dengan ini kami beritahukan bahwa SMP Negeri 1 Ngawi akan 
mengadakan Kompetisi Ilmiah dan Sains Berbasis AKM (KISBA- 
2) Tingkat Kabupaten Ngawi, yang akan diselenggarakan pada: 
 

Hari : Sabtu 

Tanggal  : 12 Februari 2022 

Pukul : 08.00 – 12.00 WIB 

Tempat : SMP Negeri 1 Ngawi. 

 

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai KISBA 2, kami sertakan 

pada lampiran surat ini.  

Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk 

berkenan mengirimkan delegasi dari sekolah yang Bapak/Ibu pimpin.  

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian, kerja 

sama, dan kesediaan Bapak/Ibu,  kami ucapkan terima kasih. 

  
 

Ngawi,  15 Januari  2022 
Kepala Sekolah 
 
 
 
 
SUDARYONO, S. Pd. M. Pd. 
NIP. 19650604 198901 1 006 
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KOMPETISI ILMIAH DAN SAINS BERBASIS AKM (KISBA-2) 

TINGKAT KABUPATEN NGAWI 

TAHUN 2022 

 

A. Sistem Kompetisi 

Kompetisi ini berupa lomba menyelesaikan soal/memecahkan persoalan ilmiah  secara 

online. Tipe soal didesain sedemikian rupa mengacu pada Asesmen Kompetensi 

Minimum(AKM) dengan fokus pada literasi membaca dan literasi numerasi. Kemampuan 

literasi membaca dan literasi numerasi tersebut diterapkan pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS di tingkat Sekolah Dasar /Madratsah Ibtidaiyah 

(SD/MI) 

 

B. Tujuan 

1. Sebagai sarana berkompetisi akademik bagi siswa kelas 6 SD/ MI di Kabupaten Ngawi; 

2. Ikut menyosialisasikan kebijakan Kemdikbud tentang pemberlakuan tes AKM bagi 

siswa SD/MI pada tahun 2022; 

3. Sarana memenuhi kebutuhan PPDB 2022 terutama jalur prestasi yang 

mempersyaratkan bukti prestasi tingkat kabupaten. 

 

C. Peserta 

Peserta berasal dari siswa Kelas 6 SD/MI di Kabupaten Ngawi yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Tercatat sebagai siswa aktif pada Tahun Pelajaran 2021-2022  

2. Selalu mendapatkan peringkat di kelasnya, rinciannya sebagai berikut: 

a. Apabila jumlah siswa kurang dari 10, Peringkat 1-3 pada kelas 5 semester 1, 2,  dan 

kelas 6 semester 1. 

b. Apabila jumlah siswa 11-20, Peringkat 1-5 pada kelas 5 semester 1, 2,  dan kelas 6 

semester 1. 

c. Apabila jumlah siswa 21-32, Peringkat 1-10 pada kelas 5 semester 1, 2,  dan kelas 6 

semester 1. 

Kedua persyaratan tersebut di atas dibuktikan dengan foto copy rapot dan foto copy buku 

leger nilai rapot yang dilegalisir oleh kepala sekolah. 

 

D. Waktu Dan Tempat Pendaftaran 

Pendaftaran dilakukan secara kolektif melalui guru SD. Dalam rangka mengurangi 

kerumunan, panitia tidak menerima pendaftaran perorangan. 

1. Waktu : 24 Januari - 8 Februari 2022, pukul 08.00-12.00 wib 

2. Tempat : SMP Negeri 1 Ngawi. 

 

 

 

 

 



E. Tata cara pendaftaran 

1. Semua berkas dimasukkan ke dalam stop map warna kuning bagi siswa putra dan 

warna merah bagi siswa putri yang dilengkapi identitas: Nama, Asal Sekolah, No. Hp 

yang bisa dihubungi. 

2. Urutan berkas: 

a. Formulir Pendaftaran (telah diisi) 

b. Foto Copy raport kelas V dan kelas VI yang dilegalisir 

c. Foto Copy Leger (Daftar nilai siswa 1 kelas) kelas V dan kelas VI disertai 

rangking kelas  

3. Berkas di bawa oleh guru pembina selanjutnya di antar ke SMP Negeri 1 Ngawi saat 

pendaftaran. 

 

F. Technical Meeting 

Guru Pendamping wajib mengikuti Technical meeting yang akan dilaksanakan pada Rabu, 

9 Februari 2022 jam 09.00 wib melalui zoom meeting. 

 

G. Teknis Pelaksanaan 

KISBA  dilaksanakan dengan cara menyelesaikan soal/memecahkan persoalan ilmiah 

melalui Hand Phone (HP). Peserta dijadwal untuk datang ke SMPN 1 Ngawi dengan 

membawa peralatan HP. Kemudian peserta mengerjakan 50 soal selama 120 menit melalui 

link soal yang diberikan oleh panitia.  

 

H. Tata Cara Mengerjakan: 

a. Pastikan bateray HP  dan quota internet dalam keadaan cukup 

b. Klik link soal yang diberikan oleh panitia. 

c. Setelah muncul tampilan “KISBA” peserta mengisikan identitas (nama, nomor 

pendaftaran, dan asal sekolah) dengan benar. Selanjutnya klik tombol “berikut”. 

d. Kerjakan soal sesuai dengan petunjuk. Untuk lanjut ke nomor berikutnya gerakan 

krusor ke bawah. Sedangkan untuk meneliti hasil pekerjaan nomor sebelumnya scroll 

ke atas.  

e. Perhatikan waktu untuk mengerjakan. Soal akan hilang secara otomatis pada saat waktu 

mengerjakan telah habis, maka sebaiknya 5 menit sebelum waktu mengerjakan habis, 

jawaban segera dikirim. 

f. Sebelum mengirimkan jawaban, cek kembali pekerjaan dan pastikan semua soal telah 

dikerjakan.  

g. Sebelum mengirim jawaban terlebih dahulu melapor ke pengawas dengan cara 

mengangkat tangan. 

h. Kirimkan jawaban dengan cara klik tombol “kirim”, dipandu oleh pengawas. Untuk 

memastikan jawaban terkirim, tunggu sampai muncul tanggapan: “Terima kasih anda 

telah menyelesaikan Kompetisi Ilmiah dan Sains berbasis AKM SMP Negeri 1 

Ngawi”. Jika jawaban tidak bisa terkirim, dimungkinkan karena ada soal yang belum 

dijawab. 

i. Setelah muncul tanggapan “Terima kasih anda telah menyelesaikan Kompetisi Ilmiah 

dan Sains berbasis AKM SMP Negeri 1 Ngawi” silahkan discreenshoot, sebagai bukti 

kalian telah berhasil mengirim jawaban. 

j. Jika terjadi kesulitan silakan konfirmasi pada pengawas ruang. 

 

 

 

 



I. Tata Tertib Mengerjakan 

a. Peserta mengikuti kompetisi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu 

cuci tangan, memakai masker, dan  jaga jarak. 

b. Peserta mengikuti tes dengan berpakaian (bukan kaos) bebas rapi dan bersepatu. 

c. Peserta masuk ruangan pada pukul 07.40 untuk sesi 1 dan pukul 10.40 untuk sesi 2 (20 

menit sebelum waktu mengerjaka dimulai).  

d. Peserta hanya diperkenankan membawa 1 HP dalam ruang kompetisi. 

e. Peserta membawa alat tulis bolpoin. 

f. Peserta menunjukkan kartu pendaftaran dan menempati tempat duduk yang telah 

disediakan panitia. 

g. Peserta mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia, dengan menggunakan 

bolpoint sendiri 

h. Peserta masuk pada link KISBA,  sesuai  waktu yang telah ditentukan. 

i. Peserta yang datang terlambat tidak ada tambahan waktu untuk mengerjakan soal, 

kecuali keterlambatan disebabkan oleh kendala teknis dari panitia. 

j. Peserta dilarang brosing internet, kecuali pada link soal saja 

k. Peserta yang sudah mengirim hasil pekerjaan, tidak dapat mengulangi mengerjakan dan 

mengirimkannya lagi. Apabila terjadi pengiriman dua kali, maka hasil yang digunakan 

adalah pengiriman yang pertama. 

l. Pengiriman jawaban paling lambat 5 menit sebelum waktu mengerjakan berakhir. 

 

J. Penghargaan 

Peserta yang menduduki peringkat tertentu akan mendapatkan mendapatkan penghargaan 

berikut: 

1. Peringkat 1-6 mendapatkan piala, sertifikat, dan beasiswa pendidikan di SMP Negeri 1 

Ngawi  

2. Peringkat 7-15 mendapatkan sertifikat dan beasiswa pendidikan di SMP Negeri 1 

Ngawi  

3. Peringkat 16-30 mendapatkan sertifikat dan beasiswa pendidikan di SMP Negeri 1 

Ngawi  

Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

K. Lain-lain 

Hal-hal yang belum tercantum dalam edaran ini dapat ditanyakan pada panatia. 

 

 

Ngawi, 15 Januari 2022 

Kepala SMP Negeri 1 Ngawi, Ketua Panitia 

 

 

 

 

SUDARYONO, S. Pd. M. Pd. SUDIRMAN, M. Pd. 

NIP. 19650604 198901 1 006 NIP. 19650301 198703 1 017 

 

 

 

 

 

 



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

SMP NEGERI 1 NGAWI 
Alamat: Jl. Ronggowarsito No. 1 Ngawi Telp. 0351-749142 

Website: www.smpn1ngawi.sch.id  Email : smpn1_ngw@yahoo.co.id 
 

 

 

FORMULIR  PENDAFTARAN KOMPETISI ILMIAH DAN SAIN BERBASIS AKM  

 ( KISBA-2 ) 

TAHUN 2022 
 

   
1. Nomor Pendaftaran   :                                         

                                                                    (Diisi oleh panitia)  
2. Nama Peserta :.................................................................. 
3. Jenis Kelamin  : L / P *) 
4. Tempat dan tanggal lahir :.................................................................. 
5. Alamat siswa (sesuai Kartu Keluarga)  

a. Jalan :.................................................................. 
b. Desa/Kelurahan :.................................................................. 
c. Kecamatan :.................................................................. 

6. No. HP Siswa ( Peserta ) :.................................................................. 
7. Asal sekolah :.................................................................. 
8.  Alamat sekolah :.................................................................. 
9. Telpon Sekolah : ................................................................. 
10. Nama Guru Pendamping :.................................................................. 
11. No. HP Guru Pendamping  :.................................................................. 
12. Peringkat yang pernah dicapai  : 

Kelas Semester 
1 

Semester 
2 

V  
 

 

VI  
 

 

 
*) Coret yang tidak perlu 
 
Pernyataan: 
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data di atas sesuai 
dengan keadaan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan 
baik disengaja atau tidak maka kami sanggup menerima sanksi sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku 

Ngawi,................................... 
Mengetahui, Peserta, 
Orang Tua/Wali 
 
 
.............................. .......................................... 

(Tanda Tangan &Nama Terang) (Tanda Tangan &Nama Terang) 

K I S 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


