
 

 

  



 

 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Bahasa merupakan cermin peradaban manusia. Bahasa menunjukkan jalinan budaya yang 

terangkai bersama waktu hingga akhirnya disebut sebagai peradaban. Bahasa Arab merupakan 

bahasa tua yang memiliki peran penting dalam sejarah peradaban manusia. Bahasa Arab kian 

kokoh eksistensinya dalam lintasan sejarah peradaban manusia bersamaan dengan turunnya kitab 

suci agama Islam yakni al-Qur’an yang dijadikan pedoman bagi umat di seluruh pelosok bumi. 

Dikarenakan sedemikian pentingnya bahasa Arab, maka tidak salah jika dikatakan bahasa Arab 

merupakan bahasa yang memiliki urgensi terhadap sejarah peradaban manusia.  

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Hal 

ini menggugah kesadaran terhadap realita bahwa begitu banyak budaya Indonesia yang 

berakulturasi dengan budaya Islam serta budaya Arab. Selain itu, bahasa Arab memberi 

pengaruh yang cukup besar dalam bahasa nasional bahasa Indonesia. Tak terhitung lagi berapa 

banyak kosa kata bahasa Indonesia yang mengadopsi bahasa Arab. Akulturasi ini mencerminkan 

betapa erat kaitan bahasa dan budaya Indonesia dengan Arab. Selain urgensi bahasa Arab yang 

kian berkembang, bertepatan dengan Milad PBA UIN Maliki Malang, Himpunan Mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  UIN  Maulana  Malik  

Ibrahim  Malang  mengadakan  suatu  festival  bahasa  Arab bernama  “Gebyar  Apresiasi  

Khazanah  Arabiy  (GAZA)”.  GAZA  ini  diharapkan  mampu meningkatkan kemampuan 

bahasa Arab. 

 

B. NAMA DAN TEMA KEGIATAN  

Kegiatan ini bernama Gebyar Apresiasi Khazanah Arabiy (GAZA) 2017 dengan tema  

“Menghidupkan umat dengan bahasanya". Tema dalam  

Gebyar Apresiasi Khazanah Arabiy ini dapat diartikan menanamkan kecintaan terhadap  

bahasa Arab di bumi nusantara bumi Indonesia.   



 

 

 

 

C. TUJUAN KEGIATAN  

Tujuan kegiatan Gebyar Apresiasi Khazanah Arabiy (GAZA) 2017, antara lain:  

1. Mengungkapkan kecintaan pelajar kepada bahasa Arab di Era Globalisasi.  

2. Menjawab tantangan eksistensi bahasa Arab di Era Globalisasi.  

3. Memberikan motivasi serta sarana daya tarik kepada lembaga-lembaga pendidikan bahasa  

asing,  khususnya bahasa Arab untuk lebih kreatif dalam mengembangkan metode 

pengajarannya.  

4. Menggali potensi keilmuan dan kemahiran berbahasa Arab.  

5. Mewujudkan sarana berbagi, bertukar ilmu, dan menambah wawasan seputar bahasa Arab 

bagi  

pembelajar, pengajar, pakar bahasa Arab, serta pecinta bahasa Arab di Indonesia.  

6. Mengenalkan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang kepada masyarakat umum.  

 

D. SASARAN KEGIATAN  

Sasaran peserta dan pengunjung yang akan menghadiri acara GAZA Pendidikan Bahasa  

Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang 2017 ini, antara lain:  

1. Civitas akademika Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maliki  

Malang.  

2. Pondok pesantren se-Indonesia.  

3. SMA/MA yang memiliki studi bahasa Arab se-Indonesia.  

4. Mahasiswa UIN Maliki Malang.  

5. Umum (dosen, panitia,dll). 

 



 

 

F. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN 

Festival GAZA 2017 akan diselenggarakan pada:  

Hari     :  Senin-Jum’at 

Tanggal   :  02-06 Oktober 2017 

Tempat   :  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  

Jl. Gajayana no. 50 Malang, Jawa Timur, Indonesia 

 

F. FASILITAS  

  Kartu tanda peserta  

  Snack dan minuman  

  Sertifikat  

  Cindera mata GAZA  

  Piala bagi pemenang  

  Piala juara umum tingkat SMA/MA sederajat/Pondok pesantren  

  Uang pembinaan  

 

G. CABANG PERLOMBAAN 

Kategori  perlombaaan  yang  ditawarkan  dalam  Festival  GAZA  2017  UIN  Maliki  

Malang terdiri dari kategori siswa/santri tingkat SMA/MA /Ponpes sederajat strata formal 

seIndonesia dan kategori tingkat umum.  

1.  Kategori Siswa/ Santri Tingkat SMA/MA Sederajat/ Ponpes Sederajat Strata  

Formal se-Indonesia  

Lomba  kategori  siswa/santri  bertujuan  memperkenalkan  Program  Studi  Pendidikan  

Bahasa Arab kepada siswa-siswi SMA/MA dan santri pondok pesantren sederajat strata formal  

yang tertarik mempelajari bahasa Arab, memperkenalkan kepada mereka tentang bahasa Arab,  



 

 

serta  menumbuhkan  sifat  kompetitif  di  antara  mereka.  Adapun  perlombaan  yang  kami  

tawarkan untuk kategori siswa/santri meliputi:   

a. Lomba Ghina’ Araby (Bernyanyi Lagu Arab)  

b. Lomba Imathoh (Cerdas Cermat)  

c. Lomba Khithobah (Pidato)  

d. Lomba Munadzarah Ilmiah (Debat Bahasa Arab)  

e. Lomba Insya’ (Mengarang)  

f. Lomba Syi’ir Arabiy (Puisi Bahasa Arab)  

g. Lomba Taqdimul Qishoh ( Dongeng Bahasa Arab ) 

 

2. Kategori Tingkat Umum  

Lomba kategori umum  diadakan sebagai ajang  kompetisi kemampuan bahasa Arab.  

Selain itu, lomba ini juga sebagai wadah untuk mengenalkan Program Studi Pendidikan Bahasa  

Arab pada masyarakat umum. Lomba kategori tingkat umum terdiri atas: 

a. Lomba Qira’ah al Kutub at Turats (Membaca Kitab Klasik)  

b. Lomba Kaligrafi 

 

H. PENYELENGGARA  

Mahasiswa  Pendidikan  Bahasa  Arab  Universitas  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim  

Malang  adalah  pelaksana  acara  ini,  dengan  didukung  penuh  oleh  para  Dosen  Jurusan  

Pendidikan  Bahasa  Arab,  Dekanat  Fakultas  Ilmu  Tarbiyah  dan  Keguruan,  dan  Rektorat  

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KETENTUAN UMUM PESERTA PERLOMBAAN GEBYAR KHAZANAH ARABIY  

(GAZA) KE-V 2017 

A.  TATA TERTIB PESERTA 

1.  Setiap peserta melakukan pendaftaran pada waktu yang telah ditetapkan. 

2.  Peserta Wajib melengkapi persyaratan pendaftaran : 

a.  Mengisi formulir pendaftaran. 

b.  Foto copy Kartu Tanda Pelajar/KTM/KTP (2 lembar) 

c.  Pas foto ukuran 3x4 ( 2 Lembar ) 

d.  Surat rekomendasi dari sekolah/Kapordi/Instansi terkait. 

e.  Membayar Kontribusi sesuai jenis perlombaan. 

3.  Peserta diharuskan hadir pada saat technical meeting. 

4.  Masing-masing  Instansi  boleh  mengirimkan  delegasi  maksimal  2  peserta  (untuk  

cabang lomba tunggal) dan 2 tim (untuk cabang lomba ber-tim). 

5.  Peserta yang telah terdaftar dan telah mengirimkan formulir tidak dapat digantikan  

oleh peserta lain ketika perlombaan. 

6.  Peserta diharuskan hadir di tempat acara selambat-lambatnya 10 ( sepuluh ) menit  

sebelum lomba dimulai. 

7.  Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapayt diganggu gugat. 

8.  Dewan juri adalah pemimpin lomba yang telah ditunjuk oleh panitia penyelenggara. 

9.  Sebelum perlombaan dimulai, setiap peserta diwajibkan untuk melakukan daftar  



 

 

ulang terlebih dahulu. 

10. Setiap peserta wajib menjaga sopan santun saat tampil. 

11. Setiap peserta wajib Memakai seragam instansi masing-masing (Pakaian sopan dan  

rapi sesuai dengan identitas musliml/ah). 

12.  Penampilan dari setiap peserta tidak boleh melebihi waktu yang telah ditentukan,  

jika melebihi maka nilai akan dikurangi. 

13.  Peserta wajib mengikuti kegiatan perlombaan dari awal sampai akhir. 

14.  Peserta diperkenankan keluar ruangan atas izin panitia. 

15.  Setiap  peserta  diharuskan  memakai  ID  card  yang  disediakan  panitia  selama  

berlangsungnya cabang perlombaan yang diikuti. 

16.  Setiap  Instansi  diwajibkan  memiliki  official    (  pendamping  )  sebagai  perantara  

informasi  panitia  dan  peserta.  Syarat  untuk  menjadi  official  adalah  pembimbing  

/pembina dari Instansi. 

17.  Ketidakhadiran peserta setelah 3x pemanggilan maka dianggap mengundurkan diri. 

18. Peraturan setiap lomba atau ketentuan lain diatur pada masing-masing lomba. 

19.  Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib perlombaan akan ditentukan pada  

technical meeting. 

B.  PESERTA  

1.  Umum : Usia 17-23 tahun, dibuktikan dengan KTP asli, dan surat rekomendasi dari  

instansi masing-masing.  

2.  Pelajar : SMA/ MA/ Pondok pesantren sederajat strata formal maksimal berumur 19  

tahun, dibuktikan dengan Kartu Tanda Pelajar, dan surat rekomendasi dari  

kepala sekolah/instansi. 

C. TECHNICAL MEETING  



 

 

1.  Setiap  peserta  yang  mendaftarkan  diri  diharuskan  untuk  mengikuti  technical  

meeting  

(apabila  berhalangan  hadir  bisa  diwakilkan  oleh  pembimbing/pembina)  yang  akan  

dilaksanakan pada:  

Hari, tanggal  : Ahad, 01 Oktober 2017 

Waktu    : 10.00 WIB - selesai  

Tempat  : akan diumumkan paling lambat H-1 bulan 

2.  Peserta  yang  tidak  mengirimkan  perwakilannya  (tidak  mengikuti  technical  

meeting)  

dianggap menyetujui hasil technical meeting.  

3.   Setiap peserta/perwakilan diwajibkan hadir selambat-lambatnya 10 menit sebelum 

acara  

dimulai.  

4.   Pengambilan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui pengundian pada saat 

technical  

meeting.  

5.   Berkas-berkas  persyaratan  pendaftaran  harus  disertakan  dan  dibawa  ketika  

technical  

meeting. 

D. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN  

1.  Pendaftaran mulai dibuka pada:  

Hari/Tanggal  : Rabu, 21 Juni 2017 – Selasa, 19 September 2017 

Waktu    : 08.00 - 16.00 WIB  

Tempat  : Lt. 1 Gd. Jend Besar TNI Purn. H. Muhammad Soeharto (Sport Center)  

Kantor Sekretariat HMJ PBA UIN Maliki Malang. 

2.   Ketentuan Pendaftaran:  

a)   Pendaftaran on the spot dibuka pada jam kerja (Senin-Jum’at, jam 08.00-16.00 WIB),  



 

 

dan pendaftaran online setiap hari.  

b)   Bagi instansi yang tidak memungkinkan untuk mendaftar secara langsung, bisa  

membayar uang pendaftaran melalui rekening panitia  

a/n  Muhammad  Nur Hasan Ubaidillah   (Bank  BRI  :  0344-01-072512-50-2)  yang  

otomatis  

sudah terdaftar dan saat technical meeting bukti pembayaran asli dan foto copy harap  

dibawa. 

c)  Formulir  dan  buku  panduan  perlombaan  dapat  diunduh  melalui  website  

:gazauinmalang.blogspot.com.  

d) Pelunasan biaya pendaftaran paling lambat pada hari Senin, 25September 2017 

e) Bila instansi yang mendaftar dengan mentransfer, harap segera menghubungi nomor  

telepon 081231302083 ( Farah Aulannisa ). Dan kelengkapan persyaratan  

pendaftaran yang lain, paling lambat dikumpulkan pada tanggal 01 Oktober 2017 di 

Aula  

Rektorat Lt.5 ( sebelum technical meeting dimulai ). 

E. DISKUALIFIKASI  

Apabila ada peserta  yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas dan atau ada  

indikasi  kecurangan,  maka  panitia  berhak  untuk  mempertimbangkan  

pendiskualifikasiannya. 

F. PENGUMUMAN PEMENANG  

1.   Pengumuman  dan  penyerahan  hadiah  pemenang  dilaksanakan  pada  acara  

penutupan  

GAZA 2017 yang dilaksanakan pada :  

Hari     : Sabtu, 07 Oktober 

Pukul   : 18.30 – 22.00 WIB  

Tempat : Auditorium Gedung C  

2.   Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  



 

 

3.   Kejuaraan setiap cabang lomba terdiri atas juara I, II, dan III. 

4.   Juara umum ditentukan berdasarkan pemerolehan point terbanyak.  

Juara 1 : 3 Poin 

Juara 2 : 2 Poin 

Juara 3 : 1 Poin 

5.  Hadiah pemenang berupa tropi, sertifikat, dan uang pembinaan. 

G. KETENTUAN LAIN-LAIN  

1.   Masing-masing  peserta  berhak  mendapatkan  fasilitas  berupa  konsumsi,  ID  Card,  

dan  

sertifikat.  

2.   Peserta  dan  pendamping  diperbolehkan  mengambil  foto  di  area  yang  telah  

ditentukan  

panitia.  

 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN & PETUNJUK TEKNIS PERLOMBAAN GEBYAR 

KHAZANAH ARABIY (GAZA) V 2017 

KATEGORI SMA/MA /PONDOK PESANTREN SEDERAJAT STRATA FORMAL 

❖  Lomba Munadzarah Ilmiah (Debat) 

A. Ketentuan Substantif 

1. Peserta 

a. Peserta adalah siswa SMA/MA/Pondok Pesantren sederajat strata formal 

se-indonesia 

b. Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp 200.000,00/tim 

c. Peserta merupakan tim yang terdiri dari 3 orang 

d. Anggota tim tidak dapat digantikan dalam semua babak 

e. Batas maksimal pendaftar lomba debat bahasa arab adalah 32 tim. 



 

 

f. Ketika hari H dan TM peserta wajib hadir 30 menit sebelum acara lomba 

dimulai dan mengisi daftar kehadiran yang telah disediakan oleh panitia. 

g. Ketika hari H dan TM peserta wajib berpakaian rapi dan bersepatu. 

h. Setiap instansi maksimal mengirimkan 2 tim 

 

2. Materi / Mosi 

a. Mosi debat akan diumumkan H-30  dari pelaksanaan lomba melalui web 

gaza-uinmalang.blogspot.co.id 

b. Topik-topik tersebut, akan diundi pada saat TM dan 45 menit sebelum 

pelaksanaan debat pada babak selanjutnya 

c. Pro-kontra ditentukan 15 menit sebelum perlombaan dimulai. 

d. Topik-topik yang telah digunakan pada tahap tertentu tidak akan 

digunakan kembali pada tahap selanjutnya. Dan dilarang menggunakan 

dalil-dalil agama (Al qur’an, hadits & kaidah ushul fiqh) 

 

3. Waktu 

Waktu yang diberikan pada setiap regu : 

a. Pembicara satu : 5 menit 

b. Pembicara dua : 5 menit 

c. Pembicara tiga : 5 menit 

Jumlah   : 15 menit 

 

B. Teknis Lomba 

1. Sistem debat 

a. Penentuan nomer urut akan diundi ketika TM 

b. Sistem debat menggunakan ASEAN PARLIAMENTARY DEBATE. 

c. Peserta debat wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan lomba. 

d. Apabila peserta dipanggil 3 kali tidak hadir maka dianggap gugur. 

e. Terdapat 4 tanda bel untuk setiap pembicara : 

➢ 1 kali bel : pembicara mulai memaparkan argumentasinya. 

➢ 2 kali bel pertama : tanda kelompok lawan boleh menyangga 

atau member pertanyaan. 

➢ 2 kali bel kedua : tanda waktu sanggahan dari kelompok lawan 

telah habis dan tidak diperkenankan menyanggah atau bertanya. 

➢ 3 kali bel : tanda waktu habis dan pembicara tidak boleh 

memaparkan argumentasinya. 



 

 

f. Waktu untuk bertanya atau memberikan sanggahan kepada pembicara 

dimulai pada menit ke-2 dan berakhir pada menit ke-4. 

g. Sanggahan atau pertanyaan boleh ditujukan kepada seluruh pembicara 

h. Bagi pembicara wajib menerima minimal 1 pertanyaan atau sanggahan, 

dan bagi lawan diwajibkan memberikan minimal 1 pertanyaan atau 

sanggahan kepada setiap pembicara. 

i. Job desk setiap pembicara : 

 

PRO 

➢ Pembicara I : mendefinisikan topik, pengalihan dan memberikan 

argument yang mendukung. 

➢ Pembicara II : mengkritisi pembicara I kontra dan menguatkan 

pembicara I pro dengan bukti. 

➢ Pembicara III : menyanggah pembicara I dan II kontra dan 

memberikan solusi serta memberikan kesimpulan pembicara I dan 

II pro. 

KONTRA 

➢ Pembicara I : menanggapi argument pembicara I pro dan 

menjelaskan konsep ketidaksetujuan tim kontra. 

➢ Pembicara II : menanggapi pembicara II pro dan menguatkan 

argument pembicara I kontra dengan bukti. 

➢ Pembicara III : menyanggah pembicara I, II dan III pro dan 

memberikan solusi serta memberi kesimpulan pembicara I dan II 

kontra. 

 

 

 

 

 

2. Tahapan Lomba 

a. Babak penyisihan 

Merupakan babak penyisihan dari 32 tim yang menjadi 16 pertandingan 

dan dari 16 pertandingan menjadi 4 tim yang akan maju ke babak 

selanjutnya dengan menggunakan sistem point. 

b. Babak semifinal 



 

 

Terdapat 4 tim yang akan berdebat dan akan dipilih 2 tim terbaik yang 

akan maju ke babak final dengan menggunakan sistem gugur. 

c. Babak final 

Babak  final ini memperebutkan juara 1 dan 2, adapun juara 3 akan dipilih 

pada babak perebutan juara 3, tim yang akan bertanding yaitu tim yang 

kalah pada babak semifinal. Pengumuman juara 1, 2 dan 3 ketika 

penutupan acara GAZA. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat 

diganggu gugat. 

 

3. Kriteria Penilaian 

a. Materi : kesesuian hujjah dengan tema debat, ketuntasan pembahasan, 

kualitas gagasan, logika dan keaslian pemikir (30%) 

b. Bahasa : keselarasan bahasa dan ketepatan bahasa (20%) 

c. Manner : kesantunan, volume suara dan bahasa tubuh (20%) 

d. Teamwork : kesinambungan gagasan antar anggota dan kerjasama (30%) 

 

4. Waktu dan tempat pelaksanaan  

Hari, tanggal : Senin & Selasa, 02 & 05 Oktober 

Waktu  : 07:30 - selesai 

Tempat  : Aula gedung Ir. Soekarno lantai 5 

    

C. Penanggung Jawab 

1. Ade Irfan Kahfi R         (0856-4694-6020) 

2. Luluk Nur Atiqoh   (0813-3240-8836) 

Lomba Imathoh (Cerdas Cermat)  

A. Ketentuan Substantif  

1. Peserta   

a. Peserta  adalah  Siswa/i  SMA/MA/Pondok  Pesantren  sederajat  se-Indonesia yang  telah  

mendapatkan  rekomendasi  kepala  sekolah dibuktikan  dengan  Kartu  Tanda  Pelajar,  

dan  surat  rekomendasi  dari kepala sekolah/instansi.   

b. Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran Rp 

200.000-/tim.  

c. Peserta  adalah  1  tim yang  terdiri  dari  3  orang  dan  setiap  Regu  boleh 

beranggotakan putra/putri/campuran (putra-putri).   



 

 

d. Tiap  sekolah  didampingi  oleh  1  (satu)  orang  guru  pembimbing, dimana  guru  

pembimbing  ini  wajib  hadir  dalam  techincal  meeting (TM)  yang  dilaksanakan  

sesuai  waktu  dan  tempat  yang  akan dijelaskan pada bagian lampiran dan undangan.   

e. Target tim pada perlombaan ini dibatasi 40 tim.   

2. Materi Lomba   

a. Pengetahuan BahasaArab ( Bentuk soal berbahasa Arab ) 35% 

➢ Nahwu 

➢ Shorof 

➢ Mahfudzot 

➢ Mufrodat 

➢ Terjemah 

b. Pengetahuan Agama ( Bentuk soal berbahasa Arab ) 30% 

➢ Fiqh 

➢ Tauhid 

➢ Al-qur’an dan Al-Hadist 

➢ Tarikh 

c. Pengetahun Budaya ( Bentuk soal berbahasa Arab ) 15%  

d. Pengetahuan Umum (bentuk soal berbahasa Arab) 20% 

 

3. Tata tertib  dan 

a. Peserta  adalah  perwakilan  dari  SMA/MA/Pondok  Pesantren sederajat dan tercatat 

sebagai peserta didik di sekolah masing-masing.   

b. Selama  perlombaan  berlangsung  tidak  dapat dilakukan  penggantian peserta.   

c. Setiap  peserta  dalam  tim harus  memakai  seragam  resmi  dari  instansi masing-

masing.   

d. Setiap peserta yang tampil tidak diperbolehkan membawa catatan atau alat bantu hitung 

seperti kalkulator, dan telepon genggam.  

e. Apabila  peserta  membawa  catatan  atau  alat  bantu  hitung,  maka  tim dari peserta 

tersebut akan Didiskualifikasi.   



 

 

f. Apabila  saat  perlombaan  akan  dimulai  namun  peserta  belum  hadir, maka peserta 

tersebut diberi selang waktu 5 menit, dan apabila dalam waktu  tersebut  peserta  masih  

belum  hadir,  maka  tim  yang bersangkutan dinyatakan gugur.   

g. Jawaban yang sah adalah jawaban yang pertama kali diberikan.   

h. Peserta duduk sesuai tempat yang ditentukan oleh panitia.   

i. Peserta,  pendamping,  dan  supporter  diharuskan  menjaga  kebersihan dan ketertiban 

saat perlombaan sedang berlangsung di dalam ruangan  

j. Supporter  dan  pengamat  dilarang  memberitahukan  jawaban  kepada peserta dengan 

cara apapun selama perlombaan berlangsung. Apabila hal  ini  terjadi,  maka  soal  akan  

dibatalkan  dan  tim yang  bersangkutan akan mendapat pengurangan point sesuai 

ketentuan di tiap soal.   

k. Hal-hal  yang  belum  jelas  atau  belum  tercantum  dalam  tata  tertib perlombaan  dapat  

ditanyakan  pada  acara  technical  meeting  sesuai dengan kebutuhan.   

l. Tiap  tim  wajib  mengirimkan  minimal  1  perwakilannya  untuk menghadiri technical 

meeting.  

 

B. Ketentuan Perlombaan Imathoh (Cerdas Cermat)   

1. Babak Penyisihan   

      Dalam babak penyisihan seluruh peserta berjumlah 48 tim, tiap sesi yang maju  ke  tempat  

perlombaan  berjumlah  4  tim,  dan  akan  diberikan  2  model soal,  soal  wajib  dan  soal  

rebutan.  Adapun  ketentuannya  adalah  sebagai berikut:   

 

A. Soal Wajib  

1) Tiap  tim diwakili  oleh  salah  satu  anggotanya  untuk  memilih  satu amplop soal wajib 

dihadapan juri.   

2) Soal  dari  amplop  yang  sudah  dipilih  akan  dibacakan  oleh  dewan juri dengan waktu 

merespon dan menjawab soal maksimal diawal 1 menit  setelah  pembacaan  soal.  Dan  

jumlah  soal  yang  dijawab dalam setiap amplop adalah 5 soal dengan materi yang 

berbeda.   



 

 

3) Tim memberikan jawaban harus melalui juru bicaranya dan apabila yang  menjawab  

bukan  juru  bicara,  maka  tim  tersebut  tidak mendapat nilai dan pertanyaan tidak 

dilempar.   

4) Jawaban  benar  diberi  nilai  100  point  dan  apabila  tim  pemilik amplop  tidak  bisa  

menjawab  atau  memberi  jawaban  salah,  maka soal dilempar ke tim selanjutnya, 

dengan ketentuan sebagai berikut:   

➢ Apabila  tidak  menjawab  selama  5  detik,  maka  kesempatan untuk  menjawab  

habis  dan  soal  dilempar  lagi  ke  tim selanjutnya.   

➢ Tiap jawaban  yang benar diberi 50 point dan apabila jawaban salah atau tidak 

menjawab, maka tidak diberi nilai.   

➢ Tidak  diperkenankan  berdiskusi  selain  dari  tim  itu  sendiri. Apabila  ditemukan  

selain  dari  itu,  maka  point  akan  dikurangi sebanyak 100 point.   

 

B. Soal Rebutan   

1) Soal rebutan dalam penyisihan ini akan dibacakan oleh juri, setelah soal wajib diberikan 

ke masing-masing tim.   

2) Tiap  tim  berhak  menjawab,  setelah  terlebih  dahulu  menekan  bel dan telah 

dipersilahkan oleh juri.   

3) Soal  rebutan  ini  berisi  8  soal  yang  akan  dibacakan  oleh  juri maksimal  2  kali  dan  

durasi  setelah  pembacaannya  maksimal  2 menit untuk langsung menjawab, apabila 

tidak ada yang menjawab juri  meneruskan  kembali  soal  berikutnya  dan  tidak  

mendapatkan point.   

4) Jawaban benar diberi nilai 100 point,  jika jawaban salah dikurangi 50  point,  dan  jika  

tidak  bisa  menjawab  maka  tidak  diberi  nilai (ketentuan  point  ini  berlaku  baik  

sebelum  maupun  sesudah pelemparan soal).   

5) Tidak diperkenankan berdiskusi selain dari tim itu sendiri. Apabila ditemukan selain dari 

itu, maka point akan dikurangi sebanyak 100 point.   

 

2. Babak Semi Final   



 

 

      Babak  kedua  merupakan  babak  semi  final  dengan  jumlah  peserta sebanyak  12  tim  

yang  telah  lolos  dari  babak  penyisihan.  Pada  babak  ini dibagi menjadi 3 sesi, dimana tiap 

sesinya terdiri dari 4 tim. Juara pertama pada babak ini  yaitu pemenang pada setiap sesi yang 

nantinya  akan masuk pada  babak  final.  Tipe  soal  yang  digunakan  pada  babak  ini  adalah  

soal rebutan  dengan  model  Trade-Off  Stage  (benar-salah),  berikut  ketentuan-ketentuannya:   

a. Soal  rebutan  dalam  semi final  ini  akan  dibacakan  oleh  juri.  Tiap regu berhak 

menjawab setelah terlebih dahulu menekan bel dan telah dipersilahkan oleh juri.   

b. Soal  rebutan  yang  dibacakan  oleh  juri  maksimal  2  kali,  dan  durasi setelah 

pembacaannya maksimal 1 menit untuk langsung menjawab, apabila  tidak  ada  yang  

menjawab  juri  meneruskan  kembali  soal berikutnya dan tidak mendapatkan point.   

c. Jumlah  soal  rebutan  ini  berisi  20  model butir soal  Trade-Off  Stage  (benar-salah), 

yang terdiri dari 7 soal mudah, 7 soal sedang ,dan 6 soal sulit.   

d. Apabila  tim  pertama  tidak  bisa  menjawab  atau  salah  soal  tidak dilemparkan ke tim 

selanjutnya.   

e. - Menjawab  benar  pada  urutan  soal  (1-7),  akan  mendapat  nilai  50 point, jika salah 

akan dikurangi 50 point.   

- Menjawab  benar  pada  urutan  soal  (8-14),  akan  mendapat  nilai  75 point, jika salah 

akan dikurangi 75 point.   

- Menjawab benar pada urutan soal (14-20), akan mendapat nilai 100 point, jika salah 

akan dikurangi 100 point.   

f. Jawaban  salah  akan  mengurangi  nilai  tim  tersebut  sebanyak  nilai jawaban benar 

pada masing-masing tingkat soal.   

g. Tidak  diperkenankan  berdiskusi  selain  dari  tim  itu  sendiri.  Apabila ditemukan  

selain  dari  itu,  maka  point  akan  dikurangi  sebanyak  100 point.   

 

3. Babak Final   

      Babak final merupakan babak terakhir dengan jumlah peserta sebanyak 3 tim untuk 

memperebutkan Juara I, Juara II, dan Juara III dan akan diberi 2 model  soal,  soal  wajib  dan  

soal  rebutan.  Adapun  ketentuannya  adalah sebagai berikut :   



 

 

A. Soal Wajib   

1) Tiap  tim  diwakili  oleh  salah  satu  anggotanya  untuk  memilih  satu amplop soal wajib 

dihadapan juri.   

2) Soal  dari  amplop  yang  sudah  dipilih  akan  dibacakan  oleh  dewan  juri dengan  waktu  

menjawab  soal  selama  1  menit.  Dan  jumlah  soal  yang dijawab  dalam  setiap  amplop  

adalah  10  soal  dengan  materi  yang berbeda.   

3) Tim  memberikan  jawaban  harus  melalui  juru bicaranya  dan  apabila yang menjawab 

bukan juru bicara, maka tim tersebut tidak mendapat nilai dan pertanyaan tidak dilempar.  

4) jawaban  benar  diberi  nilai  100  point  dan  apabila  tim  pemilik  amplop tidak  bisa  

menjawab  atau  memberikan  jawaban  salah,  maka  tim  lain boleh merebut soal dengan 

ketentuan sebagai berikut :  

➢ Harus  menekan  bel  terlebih  dahulu  dan  menjawab  setelah dipersilahkan oleh juri.  

➢ Apabila tidak menjawab selama 5 detik, maka kesempatan untuk menjawab habis dan soal 

tidak dilempar lagi.  

➢ Tiap  jawaban  yang  benar  diberi  50  point  dan  apabila  jawaban salah atau tidak 

menjawab , maka dikurangi 50 point.  

5) Tidak  diperkenankan  berdiskusi  selain  dari  tim  itu  sendiri.  Apabila ditemukan  selain  

dari  itu,  maka  point  akan  dikurangi  sebanyak  200 point.   

 

B. Soal Rebutan   

1) Soal  rebutan  dalam  babak  final  ini  akan  dibacakan  oleh  juri,  setelah soal wajib 

diberikan ke masing-masing tim.   

2) Tiap  tim  berhak  menjawab,  setelah  terlebih  dahulu  menekan  bel  dan telah 

dipersilahkan oleh juri.   

3) Soal rebutan ini berisi 15 soal yang akan dibacakan oleh juri maksimal 2  kali  dan  durasi  

setelah  pembacaannya  maksimal  1  menit  untuk langsung  menjawab,  apabila  tidak  ada  

yang  menjawab  juri meneruskan kembali soal berikutnya dan tidak mendapatkan point.   



 

 

4) jawaban  benar  diberi  nilai  100  point,  jika  menjawab  salah  dikurangi 100  point,  dan  

jika  tidak  bisa  menjawab  maka  tidak  diberi  nilai  (ketentuan point ini berlaku baik 

sebelum maupun sesudah pelemparan soal).   

5) Tidak  diperkenankan  berdiskusi  selain  dari  tim  itu  sendiri.  Apabila ditemukan  selain  

dari  itu,  maka  point  akan  dikurangi  sebanyak  200 point.  

 

 

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari, tanggal    : --- 

Waktu    : Pukul 07.30 – selesai 

Tempat    : Hari pertama = Aula Gedung C lantai 3 

      Hari kedua = -- 

D. Penanggung Jawab Lomba  

1. Maftuhati (085706899811)  

2. Faishal Hilmy (082331621689)  

3. Aminatus Sa’diyah (085850403063)  

4. Dzurrotun Nafisah (089687604764) 

 

  Lomba Khithobah (Pidato) 

A. Ketentuan Substantif 

1. Peserta  

a. Peserta adalah siswa/i SMA/MA/Pondok Pesantren sederajat strata formal yang telah 

mendapatkan rekomendasi kepala sekolah dibuktikan dengan Kartu Tanda Pelajar dan 

surat rekomendasi dari kepala sekolah/instansi. 

b. Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran Rp 

80.000,-/orang. 

c. Peserta individual. 

d. Setiap instansi maksimal mengirim 3 siswa/i. 

e. Batas maksimal peserta lomba khitobah adalah 35 orang. 



 

 

2. Materi 

a. Materi berupa tema yaitu : 

➢ Kebudayaan. 

➢ Sosial. 

➢ Nasionalisme. 

➢ Bahasa Arab.   

b. Peserta memilih salah satu dari tema yang telah disediakan. 

c. Peserta dapat menentukan judul sesuai dengan tema yang tertera diatas. 

 

B. Ketentuan Penulisan Teks 

1. Teks pidato ditulis dengan format : 

➢ Jenis format Tradisional Arabic, ukuran 18, tepi kiri 3 cm, tepi kanan 3 cm, tepi atas 

3 cm, tepi bawah 3 cm, kertas A4, spasi single. 

2. Teks pidato diberi identitas (nama dan asal instansi) dengan format header. 

3. Teks pidato diserahkan selambat-lambatnya pada saat technical meeting Minggu, 2 

Oktober 2016. 

4. Teks dicetak rangkap tiga dan diserahkan pada saat technical meeting. 

 

C. Waktu 

Setiap peserta deberi waktu untuk tampil 6 – 7 menit. 

 

D. Teknisi Lomba 

1. Lomba melewati 2 tahapan. 

• Tahap pertama penyisihan. 

• Tahap kedua final dengan 5 peserta terbaik 

2. Tahap kedua akan ada sesi tanya jawab dari juri (1 pertanyaan) 



 

 

3. Peserta dipanggil sesuai dengan nomor urut yang ditentukan. Untuk tahap kedua peserta 

akan dipanggil sesuai dengan urutan teratas. 

4. Tanda dimulai adalah sebagai berikut : 

➢ Lampu kuning 1 : persiapan 

➢ Lampu hijau : mulai berpidato 

➢ Lampu kuning 2 : sisa waktu kurang 1 menit. 

➢ Lampu merah : berhenti pidato. 

5. Apabila melebihi waktu yang ditentukan maka nilai akan dikurangi, 2 poin setiap 10 

detik. 

6. Keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. 

7. Terlambat setelah dipanggil 3 kali akan dikenakan sanksi berupa urutan akan diakhirkan. 

 

 

E. Kriteria Penilaian  

1. Bahasa dan Retorika  : 35 % 

2. Isi Pidato     : 30 % 

3. Artikulasi             : 25 % 

4. Kostum     : 10 % 

 

F. Waktu pelaksanaan 

Hari, tanggal   :  

Waktu    : 07.30 – selesai ( tahap 1 ) 

     14.00 – selesai ( tahap 2) 

Tempat   :   

G. Penanggung Jawab Lomba  

1. Gesbi Rizqan Rahman A. (085331926619) 

2. Ikbal Mujamil Hamdan (082219064629) 

 

  Lomba Insya’ (Mengarang) 



 

 

A. Ketentuan Substantif 

1. Peserta 

a. Peserta adalah   siswa /I SMA / MA /Ponpes sederajat strata formal se Indonesia 

yang telah mendapatkan surat rekomondasi dari kepala instansi dengan bukti surat 

rekomondasi. 

b. Peserta telah melengkapi pernyataan dana administrasi.  

c. Peserta adalah perorangan.  

d. Jumlah peserta yang dikirim mewakili instansi maksimal 2 orang.  

e. Kuota 40 peserta.  

2. Ketentuan karya.  

A. Karya bersifat orisinil, bukan tiruan dan belum pernah dipublikasikan di blog dan 

media cetak.  

B. Menggunakan bahasa arab.  

C. Karya yang dibuat menjadi hak milik panitia.  

D. Penulisan insya’ disesuaikan dengan tema yang telah di tentukan panitia dan di 

kembangkan sekreatif mungkin.  

E. Apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan diatas, karya akan didiskualifikasi.  

3. Format Penulisan Essay Bahasa Arab.  

❖ Insya’ yang ditulis sesuai dengan tema yang disediakan oleh panitia 

❖ Tema essay : 

1. Peran bahasa Arab dalam perkembangan peradaban  dunia  

2.  Bahasa Arab sebagai bahasa Internasional 

3. Bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu umat muslim 

4. Peran bahasa arab dan pengaruhnya di era modern.  

 

Peserta memilih salah satu tema  yang ditentukan oleh panitia.  

❖ Jenis kertas folio bergaris (disediakan oleh panitia.) 

❖ Penulisan insya’ minimal 2 halaman folio bergaris.  



 

 

❖ Apabilaterdapat penulisan yang salah, maka tidak boleh dihapus 

menggunakan tip-x dan sejenisnya (cukup ditandai dengan satu coretan).  

❖ Mencantumkan identitas pada karya yang ditulis (ditulis dipojokkan kanan 

atas halaman pertama), meliputi :  

• Nomer  peserta 

• Nama lengkap 

• Asalinstansi 

❖ Waktu yang diberikan untuk menulis insya’ pada saat pelaksanaan lomba 

adalah 2 jam (120 menit).  

4. Teknis Lomba 

❖ Peserta serentak menulis insya’ selama 120 menit.  

❖ Peserta yang datang terlambat tidak mendapatkan tambahan waktu.  

❖ Peserta tidak boleh membawa apapun kecuali alat tulis (pen hitam dan 

papan ujian). 

❖ Peserta menulis di kertas folio (disediakan panitia). 

 

5. Kriteria Penilaian 

❖ Gagasan/isi      : 35% 

❖ Uslub               : 30% 

❖ Kaidahbahasa : 35% 

6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

❖ Hari/Tanggal : Senin ,2017 

❖ Jam                : 07.30 - selesai 

❖ Tempat          : Gedung B Lt  

7. Penanggung Jawab lomba 

• Siti Rihayana Nur Lailiyah  : 08121744863 

• Annisa Rachmadhani : 083848534541 

➢ Lomba Syi’ir Arabiy (Puisi Bahasa Arab) 



 

 

A. Ketentuan Subtantif 

1. Peserta 

a. Peserta adalah siswa/I SMA/MA/Pondok Pesantren Sederajat strata formal se-

Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi kepala sekolah dibuktikan 

dengan kartu tanda pelajar dan surat rekomendasi dari kepala sekolah/ Instansi. 

b. Setiap instansi/sekolah maksimal mengirimkan 2 orang 

c. Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya 

pendaftaran Rp. 80.000,- /orang 

d. Bersifat individu 

e. Maksimal peserta lomba syi’ir Arabiy 40 peserta 

f. Peserta boleh membawa property untuk mendukung penampilan 

2. Materi 

a. Materi puisi yaitu  

b. Peserta memilih salah satu materi puisis yang disediakan, dan peserta dapat 

memahami isi puisi sesuai dengan kreatifitas masing-masing 

3. Waktu 

Waktu yang diberikan untuk tampil minimal 4 menit dan maksimal 7 menit 

B. Teknis lomba 

1. Lomba melewati 1 tahapan 

2. Peserta dipanggil sesuai dengan nomor urut yang ditentukan (penentuan urutan 

tampil sesuai dengan pengundian yang dilakukan pada saat technical meetting) 

3. Peserta lomba menggunakan media bantu latar belakang, backsound, dan 

sejenisnya. 

4. Peserta diberi kebebasan untuk membawa teks atau tidak (Tidak mempengaruhi 

penilaian) 

5. Setiap kelebihan waktu 10 detik dikurangi 2 point, dst. 

6. Tanda dimulai peserta adalah sebagai berikut: 

➢ Lampu kuning 1  : Persiapan  

➢ Lampu Hijau  : Mulai berpuisi 

➢ Lampu Kuning 2  : Sisa Waktu 2 menit 

➢ Lampu Merah  : Berhenti berpuisi 

C. Kriteria penilaian 

a) Penghayatan puisi ( Mimik, bahasa tubuh) : 30% 

b) Artikulasi (Intonasi, pelafalan, kefasihan) : 30% 

c) Sistematika dan gaya bahasa (Kaidah)  : 20% 

d) Artistik ( Properti, pendukung, waktu)  : 20% 

D. Waktu dan tempat pelaksanaan 



 

 

➢ Hari,tanggal  : Senin, 2 Oktober 2017 

➢ Waktu  : 07.30- Selesai 

➢ Tempat  : Aula Microteaching Lantai 2 

 

E. Penanggung Jawab lomba 

➢ Aah Istiqomah   (082317306117) 

➢ Nurul Fadhilah F (082261094035) 

➢ Moh. Nashirudin (085257538645) 

  Ghina’ Araby 

A.  Ketentuan Substantif 

1. Peserta  

a. Peserta adalah Siswa/i SMA/MA/Ponpes sederajat strata formal dan telah 

mendapatkan rekomandasi dari kepala instansi dibuktikan dengan surat 

rekomendasi. 

b. Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar pendaftaran Rp. 

75.000,00-/orang. 

c. Peserta adalah perorangan. 

d. Setiap instansi maksimal mengirimkan 2 siswa/siswi. 

e. Kuota peserta lomba adalah 40 orang. 

f. Materi lagu: 

1) Al hubbu yasood (Maher Zain) 

2) Meshtaga leek (Nancy Ajram) 

3) Bastnak (Elissa) 

4) Tammaly Maak (Amr Diab) 

5) Rabbee Yebarik (Maher Zain) 

6) Ya Magnoon (Asala) 

7) Dayman Maak (Tamer Hosny) 

8) Lughat al’aalam (Humood Alkhudher) 



 

 

g. Peserta menyerahkan teks lagu yang akan dibawakan pada saat technical meeting, 

dengan kertas ukuran A4, font times new roman dan space 1.5. 

h. Peserta menyanyi menggunakan Minus One (music karoke), minus one tersebut 

dimasukan ke dalam kaset berupa cd/dvd-r atau sejenisnya, dan diberi nama & 

asal instansi, minus one dikumpulkan ketika TM. 

i. Peserta juga bisa menggunakan Music Pengiring (Band) yang disiapkan oleh 

masing-masing peserta, maksimal 4 orang. 

j. Panitia menyediakan laptop, 3 mic, jack kabel, dan sound system. 

 

A. Teknis Lomba 

1. Lomba melewati 1 tahapan. 

2. Nomor urut tampil peserta ditentukan pada saat technical meeting. 

3. Peserta maju sesuai nomor urut tampil setelah dipanggil oleh panitia. 

4. Peserta hadir 30 menit sebelum acara lomba dimulai. 

5. Peserta yang tidak menuju panggung setelah dipanggil 3 kali oleh panitia, maka 

urutan tampilnya diakhirkan dengan konsekuensi nilai dikurangi 10%. Jika pada saat 

gilirannya dipanggil kembali selama 3 kali dan yang bersangkutan tidak hadir juga, 

maka yang bersangkutan didiskualifikasi. 

6. Peserta membawakan satu lagu dari pilihan materi lagu yang sudah ditentukan. 

7. Peserta dipanggil sesuai dengan nomor urut. 

8. Waktu yang diperkenankan untuk peserta adalah 7 menit, meliputi persiapan dan 

penampilan. 

9. Tanda untuk bernyanyi adalah sebagai berikut: 

• Lampu Hijau : Mulai bernyanyi 

• Lampu Kuning : Sisa waktu tinggal 1 menit 

• Lampu Merah : Berhenti menyanyi 

 

B. Kriteria Penilaian 



 

 

1. Vocal : 40% 

2. Artikulasi : 30% 

3. Perfomance : 20% 

4. Adab : 10% 

C. Waktu dan Tempat Pelaksaan 

Hari/tgl : 

Waktu : 

Tempat :  

D. Penanggung Jawab Lomba 

1. Susanti Lathifa Ulfi (085791574328) 

2. Filzah Aina Hanini (085646134356) 

Taqdimul Qishoh ( Dongeng Bahasa Arab ) 

A. Ketentuan substantive 

1. Peserta 

a. Peserta adalah SMA/MA/ pondok pesantren sederajat strata formal yang 

mendapatkan rekomendasi kepala sekolah dibuktikan dengan kartu tanda pelajar 

(jika ada) dan surat rekomendasi dari kepala sekolah atau instansi. 

b. Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran 

sebesar Rp. 75.000.-/orang. 

c. Peserta individu. 

d. Setiap instansi maksimal mengirimkan 2 siswa/i. 

e. Kuota peserta pada perlombaan ini adalah 40 peserta. 

f. Peserta boleh membawa properti untuk mendukung penampilan. 

2. Materi 

a. Materi berupa tema yaitu: 

 Qisshotul Mamlakah (Cerita Kerajaan) 

 Qisshotul Abthaal (Cerita para pahlawan) 



 

 

 Qisshotu Kartun (Cerita Kartun : Naruto, Goku, Doraemon, dll) 

b. Peserta boleh memilih satu dari tema yang disediakan, dan boleh 

mengembangkannya sesuai kreatifitas masing -masing. 

3. Waktu. 

a. Waktu penampilan maksimal 10 menit. 

B. Teknisi Lomba 

a. Lomba melewati 1 tahapan. 

b. Peserta dipanggil sesuai nomor urut yang telah ditentukan. 

c. Peserta boleh menggunakan alat bantu berupa latar belakang, backsound, dan 

sejenisnya. 

d. Tanda perlombaan dimulai adalah sebagai berikut. 

 Lampu kuning 1 : persiapan 

 Lampu hijau : lomba dimulai 

 Lampu kuning 2 : sisa waktu 2 menit 

 Lampu merah : waktu habis 

C. Kriteria Penilaian 

a. Penghayatan cerita (mimik/ bahasa tubuh) : 20% 

b. Alur cerita /.topik : 30% 

c. Artikulasi (pelafalan, kefasihan) : 25% 

d. Artistik (gaya bahasa, waktu) : 20% 

c. Backsound : 5% 

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari, tanggal : Selasa,  2017 

Waktu : Pukul 07.30 – selesai 

Tempat : Ruang Sidang SC Lt.1 



 

 

E. Penanggung Jawab 

1. M Fajar Ilham ( 082370757504 ) 

2. Alfaroby ( 083833171840 ) 

KATEGORI UMUM 

Musabaqah Qiraatul Kutub (MQK) 

f. Ketentuan Substansif 

❖ Peserta 

❖ Peserta adalah Siswa/i SMA/MA/Pondok Pesantren/Mahasiswa/Umum se-Indonesia 

dengan maksimal usia 23 tahun yang telah mendapatkan rekomendasi kepala sekolah 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Pelajar/Kartu Tanda Mahasiswa/Kartu Tanda Penduduk 

dan surat rekomendasi dari kepala sekolah/instansi. 

❖ Peserta telah melengkapi persyaratan dan melunasi biaya pendaftaran Rp. 75.000,-

/orang. 

❖ Bersifat individual. 

❖ Setiap instansi maksimal mengutus 2 orang. 

❖ Kuota peserta maksimal 40 orang. 

❖ Materi  

• Kitab yang dilombakan adalah “Fathul Qarib al-Mujib” karangan Syekh Muhammad 

Ibnu Qasim Al-Ghazi. 

• Maqru’ (materi bacaan yang diundi) bab Muamalah. 

g. Teknis Perlombaan 

❖ Peserta akan dipanggil sesuai dengan nomor urut undian. 

❖ Durasi waktu tampil peserta 6 menit. 

❖ Isyarat lampu :  

• Lampu Hijau : Waktu dimulai. Peserta membaca dan menjelaskan maqru’ yang 

telah dipilih dengan Bahasa Indonesia (selama 3 menit). 



 

 

• Lampu Kuning : peserta menjawab pertanyaan dari dewan juri seputar qawaid dan 

pehaman maqru’ yang telah dibaca (selama 3 menit). 

• Lampu merah : waktu berakhir. 

❖ Peserta yang sudah dipanggil 3 kali, maka akan diakhirkan dan dikurangi 10 point. 

❖ Peserta wajib mengikuti isyarat/perintah dari dewan juri. 

h. Kriteria Penilaian 

1. Membaca : 30 % 

2. Pemahaman  : 30 % 

3. Qawaid  : 40 % 

i. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Hari/tanggal  : Selasa/ 

Waktu   : Jam 07.30 - selesai 

Tempat   : Halaqah HTQ Mas’ul Lt. 1 

j. Penanggung Jawab Lomba 

❖ Najih Syahrul Ichwan (085640788858) 

❖ Inka Silvia Masruroh (085655642817) 

Ahmad Rizki Afandi (085784620261) 

Kaligrafi 

  A. Ketentuan Substansif  

1. Peserta   

a. Peserta adalah Siswa/i SMA/MA/Pondok Pesantren/Mahasiswa/ Umum se- 

Indonesia dengan maksimal usia 23 tahun yang telah mendapatkan rekomendasi 

kepala sekolah dibuktikan dengan Kartu Tanda Pelajar/Kartu Tanda 

Mahasiswa/Kartu Tanda Penduduk dan surat rekomendasi dari kepala 

sekolah/instansi.  



 

 

 b. Peserta telah melengkapi persyaratan dan melunasi biaya pendaftaran Rp. 

85.000,- /orang.   

c. Bersifat individual.   

d. Peserta membawa perlengkapan kaligrafi sendiri (kecuali kertas manila).   

e. Setiap instansi maksimal mengirimkan 2 siswa/i.  

f. Kuota peserta maksimal  45 orang.     

2. Materi   

a.  Jenis kaligrafi yang dilombakan adalah hiasan mushaf (ustmani).  

b. Materi perlombaan adalah Surat Ad-Duha Ayat 1-11.   

c.  Peserta wajib menggunakan khat naskhi untuk lafadznya, dan bebas untuk 

tulisan suratnya.    

3. Waktu  Waktu yang diberikan untuk pelaksaan kaligrafi adalah 8 jam (termasuk 

istirahat 1 jam, pada jam 12.00 WIB – 13.00 WIB).         

4. Kriteria Penilaian 

 1. Kaidah khat      :   40%   

2. Ornamen, kreativitas   :   35%   

3. Kebenaran tulisan   :   15%   

4. Kerapian dan kebersihan  :   10%      

B. Teknis Perlombaan  

 1. Lomba melewati satu tahapan. 

  2. Panitia hanya menyediakan kertas manila berukuran 86x61 cm.  

 3. Peserta diperkenankan membawa mal hiasan/ornamen (bukan tulisan).  



 

 

 4. Peserta mulai dan berhenti setelah ada intruksi dari panitia.  

 5. Peseta tidak diperkenankan menerima bantuan orang lain secara langsung dalam pembuatan 

karya.   

6. Peserta menjaga kebersihan sekitar ruangan lomba (disediakan kertas koran bekas untuk 

mengantisipasi cipratan cat).     

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Hari, tanggal  : Rabu, 5 Oktober 2016   

Waktu  : Pukul 07.30 – selesai  

Tempat  : Aula Gedung C lantai 3   

D.  Penanggung Jawab Lomba   

1. Nihayatus Sa’adah  (082302270330 )  

2.M. Fachruddin F D   ( 08971600950 )    

 

 

 

 

 

 

 

 


