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PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 
OLIMPIADE IPS TERPADU  

(EKONOMI, SEJARAN, GEOGRAFI)  
MOSAIC 2023 JENJANG SMP/MTs TINGKAT NASIONAL    

 

 

1. Waktu Pelaksanaan 

a. Pendaftaran 

Tanggal 02 – 21 Januari 2023. Pendaftaran (mengisi formulir via google form) via 

website: https://mosaic.man1jember.sch.id 

 

b. Pelaksanaan  

1) Hari, tanggal  : Sabtu, 28 Januari 2023 

2) Waktu   : 

- Babak Penyisihan : 08.30 s.d. 10.10 

- Babak Final  : 13.00 s.d. 14.00 

3) Teknis   : Tatap Muka  

4) Tempat    : MAN 1 Jember 

 

c. Teknis Pelaksanaan  

Proses seleksi Olimpiade terdiri dari 2 tahap yaitu tahap penyisihan dan tahap final. 

1) Tahap Penyisihan  

Peserta mengerjakan soal yang terdiri dari  

(1) Olimpiade IPS Terpadu (Sejarah, Ekonomi, Geografi, Sosiologi) terdiri atas 

40 soal  pilihan  ganda  dengan waktu mengerjakan 100 menit. 

(2) Sebanyak 20% - 30% soal terintegrasi dengan Pengetahuan Agama 

Islam. 

(3) Soal berbentuk pilihan ganda dengan 4 opsi pilihan, jawaban benar bernilai 3, 

salah -1, tidak menjawab 0.  

(4) Peserta yang lolos ke babak final adalah 20 peserta dengan nilai tertinggi. 

Apabila nilai peringkat ke 20 sama dengan nilai peringkat di bawahnya, maka 

peserta dengan nilai yang sama dengan peringkat ke 20 menjadi peserta 

final.  

 

2) Waktu pelaksanaan babak penyisihan : 

(1) Pukul 08.00 – 08.30 WIB, persiapan pelaksanaan seleksi babak penyisihan 

dan Penjelasan tata tertib pelaksanaan olimpiade. 

http://www.man1jember.sch.id/
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(2) Pukul 08.30 – 10.10 WIB; (100 menit) peserta olimpiade mengerjakan soal, 

tidak ada penambahan waktu bagi peserta yang terlambat mengerjakan. 

(3) Hasil babak penyisihan diumumkan pada pkl. 12.00 wib. 

(4) Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.  

 

3) Tahap Final  

Peserta babak final mengerjakan : 

(1) Olimpiade IPS Terpadu terdiri atas 8 soal  uraian,  dengan waktu 

mengerjakan 60 menit, dan setiap soal mendapat nilai 0 – 10.   

(2) Soal (dimungkinkan dapat) terintegrasi dengan Pengetahuan Agama 

Islam. 

(3) Waktu pelaksanaan babak final : 

(a) Babak final dilaksanakan pada pukul 12.30 – selesai.  

(b) Pukul 12.30 – 13.00 WIB; peserta memasuki ruangan dan mendapat 

penjelasan teknik babak final. 

(c) Pukul 13.00 – 14.00 WIB; (60 menit) peserta olimpiade mengerjakan soal, 

bagi peserta yang terlambat datang tidak diberi tambahan waktu 

mengerjakan. 

(d) Pukul 14.30 WIB pengumuman hasil babak final dan pembagian hadiah. 

(4) Penentuan peringkat ditentukan berdasarkan Nilai Akhir (NA) yang diperoleh 

dari nilai babak penyisihan (NP) dan nilai babak final (NF) dengan 

perhitungan NA = 40% NP  + 60% NF 

(5) Jika nilai akhirnya sama, maka peringkat ditentukan dari nilai tertinggi pada 

babak final. 

(6) Apabila pada point (5) masih terdapat nilai peserta yang sama, maka 

ditentukan dengan melihat nilai dari  babak final dengan memperhatikan 

tingkat kesukaran soal. 

(7) Pemenang akan ditetapkan menjadi Juara I, II, III, IV, V. Urutan diambil 

berdasarkan ketentuan. 

(8) Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.  

 

2. Daftar Materi Olimpiade 

Ilmu Pengatahuan Sosial terintegrasi dengan Pengetahuan Agama Islam 

a. Interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek 

sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan di wilayah Indonesia 
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b. Interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dalam ekonomi dan 

budaya serta nilai dan norma yang mendasari pembentukan lembaga sosial 

c. Interaksi antara manusia dan ruang terkait kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, 

konsumsi, permintaan dan penawaran) 

d. Perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pra aksara, 

Hindu-Budha dan Islam 

e. Perubahan keruangan dan interaksi antar ruang yang diakibatkan faktor alam, 

manusia dan pengaruhnya terhadap kelangsungan kehidupan di negara Asean 

f. Perubahan dan kesinambungan ruang dari masa penjajahan sampai tumbuhnya 

semangat kebangsaan 

g. Perubahan keruangan dan interaksi antar ruang Negara negara Asia dan negara-

negara di benua lainnya serta dampaknya bagi kehidupan manusia 

h. Ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi dan pengaruhnya terhadap 

dinamika penduduk 

i. Perubahan dan kesinambungan ruang dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi  

 

 

 

         Panitia Mosaic 2023 


