MEKANISME TRYOUT ONLINE GDs
A. Pendaftaran
1. Peserta Tryout Online GDs sekolah SMP/MTs untuk siswa-siswi kelas 9
2. Untuk menjadi peserta tryout online harus melakukan pendaftaran di sekolah masingmasing melalui Guru pembimbing.
3. Setiap Sekolah harus mendaftarkan 50 Siswa/i (GRATIS).
4. Data siswa diketik dalam format excel (“No.Urut”, "NIS", "Nama Siswa", “No. HP”,
"email")
5. Guru pembimbing mengirimkan 50 data peserta ke email info@gds2020.com
6. Dalam durasi 3-4 hari dalam masa pendaftaran guru pembimbing akan mendapatkan
balasan email data peserta tryout yang sudah dilengkapi dengan username & password
7. Username dan password akan dikirim juga melalui SMS ke setiap siswa/i, silahkan cros
ceck dengan data yang ada di Guru pembimbing
8. Data peserta bisa diliat juga di gds2020.com/halaman Elearning
9. Apabila sudah menerima username & password silahkan anda mencoba login di
gds2020.com/ halaman Elearning
10. Pelaksanaan tryout online akan dijadwalkan informasi silahkan diliat di gds2020.com dan
sebagai tembusan akan kami kirim jadwal ke email Guru pembimbing.
B. Babak Penyisihan
Babak Penyisihan tingkat Sekolah diselenggarakan secara online dijaringan internet.
1. Babak penyisihan akan diikuti oleh 50 peserta dari setiap Sekolah
2. Tryout dilaksanakan sesuai dengan jadwal terlampir, bisa diliat di gds2020.com/halaman
Elearning
3. Babak penyisihan diselenggarakan di jaringan internet dengan mengakses web
gds2020.com/halaman Elearning
4. Tryout onlien GDs bisa diakses menggunakan HP, tablet, laptop/netbook
5. Durasi waktu babak penyisihan 90 menit dengan 60 soal pilihan ganda (Bhs. Indonesia
15 soal, Bhs. Inggris 15 soal, Matematika 15 soal, IPA 15 soal)
6. Babak penyisihan tingkat sekolah bisa di akses selama 1x24 jam dengan waktu yang
sudah ditentukan
7. Babak penyisihan akan menentukan sekolah favorit dengan akumulasi nilai dari 50 orang
peserta tryout online dan menentukan 5 orang Finalis delegasi sekolah dengan nilai
tertinggi untuk mengikuti Babak Final
8. Hasil tryout bisa diliat di menu grade pada setiap peserta untuk 5 orang Finalis delegasi
sekolah bisa diliat di gds2020 halaman Elearning
9. Keputusan 5 Finalis delegasi sekolah hasil seleksi tingkat sekolah yang sudah tercantum
di gds2020.com tidak dapat diganggu gugat.
C. Babak Final
Final diselenggaran dijaringan lokal Ghama d’Leader school,
1. 5 Finalis delegasi sekolah peserta tryout online akan mengikuti babak Final di jaringan
lokal GDs secara bersamaan dengan finalis sekolah yang lainnya
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2. Finalis membawa identitas diri (Kartu Pelajar atau surat keterangan dari sekolah) dan
menggunakan seragam sekolah saat babak Final
3. Finalis harus membawa perlengkapan sendiri, perlengkapan yang harus dibawa
laptop/netbook yang sudah dilengkapi wifi dan charger laptop/netbook atau Handphone
(HP)
4. Finalis yang tidak membawa perlengkapan sendiri secara otomatis akan dinyatakan
gugur
5. Finalis harus hadir 1 jam sebelum pelaksanaan dimulai untuk melakukan registrasi ulang
dan koneksi jaringan lokal
6. Durasi waktu Final 120 menit dengan 80 soal pilihan ganda (Bhs. Indonesia 20 soal,
Bhs. Inggris 20 soal, Matematika 20 soal, IPA 20 soal)
7. Hasil Final Tryout online GDs yang sudah ditetapkan tidak dapat dinggangu gugat.
D. Hadiah
Pembagian Tropy sekolah Favorit, sertifikat, uang pembinaan dan beasiswa masuk sekolah
(SMK Nasional, SMK Ekonomika, SMK Broadcast GHAMA caraka dan SMA GHAMA Ar
rasyid) akan diberikan pada saat Final tryout online di Ghama d’Leader School.

MEKANISME TRYOUT ONLINE GDs

