


GUIDE BOOK 
“ 5TH FATHAN MUBINA TALENT FESTIVAL ” 

 

 

PENDAHULUAN 

Segala puji bagi Allah, yang dengan untaian rahmat dan hidayah-Nya kita bisa merasakan indahnya iman islam, 

berkahnya rizki yang halal, sejuknya ketaqwaan, dan pesona keindahan ciptaaan-Nya yang telah ia hamparkan di muka 

bumi ini. 

sholawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar kita muhammad SAW, beserta 

keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. 
 

LATAR BELAKANG 

Zaman menuntut manusia agar mampu berkiprah pada dunianya. Untuk menjadi individu yang sempurna bagi 

agama dan bangsa, dibutuhkan ilmu dan mental yang seimbang. Ilmu harus disertai retorika, sehingga masyarakat dapat 

dengan mudah menerimanya. Sehubungan dengan itu, kami mengadakan “5th Fathan Mubina Talent Festival” dalam 

rangka meningkatkan pengembangan bakat dan kualitas siswa dalam ilmu pengetahuan baik umum maupun agama. 

 

MAKSUD & TUJUAN 

Maksud diadakannya 5th Fathan Mubina Talent Festival adalah untuk membangkitkan semangat siswa untuk 

berkompetisi dalam kebaikan dan juga menjaga silaturahmi dan persatuan kita semua. 

Sedangkan tujuan 5th Fathan Mubina Talent Festival sendiri adalah : 

1. Mendapatkan keridhoan Allah SWT. 

2. Mengembangkan bakat yang sudah tertanam dalam diri masing-masing peserta. 

3. Menyalurkan aspirasi dan kreativitas peserta lomba. 

4. Menanamkan sikap mau berkompetisi secara fair dan sportif. 
 
NAMA KEGIATAN 
 
 “5th Fathan Mubina Talent Festival” 

TEMA  

 Kegiatan ini bertemakan : “ Gebyar Talenta Muda Islami “ 

 

WAKTU & TEMPAT PELAKSANAAN 
 
Hari/Tanggal    : Sabtu, 3 maret 2018  

Acara                 : Lomba Tingkat SMP/Mts Sederajat Dan SMA/MA Sederajat 

Waktu               : 08.00 - Selesai 

Tempat             : Pondok Pesantren Fathan Mubina JL. Veteran III (Raya Tapos) No. 23A, 

  Desa Banjarsari, Ciawi-Bogor, Jawa Barat 
 

JUMPA TEKNIS PERTEMUAN LOMBA 
 
Hari/Tanggal    : Sabtu, 24 Februari 2018  

Acara                 : Lomba Tingkat SMP/Mts Sederajat Dan SMA/MA Sederajat 

Waktu               : 09.00 - Selesai 

Tempat             : Pondok Pesantren Fathan Mubina JL. Veteran III (Raya Tapos) No. 23A, 

  Desa Banjarsari, Ciawi-Bogor, Jawa Barat 

CONTACT PERSON 
 
Ust. Supriyadi  : 082242393641 

Ustzh. Risma Ananda : 081270075831 

 E-mail   : ftf5th@gmail.com 
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KETENTUAN UMUM 

 PERATURAN LOMBA 

1. Lomba hanya berlangsung 1 hari.  

2. Peserta yang tidak hadir setelah 3x pemanggilan akan didiskualifikasi/W.O. 

3. Setiap sekolah boleh membawa supporter masing-masing. 

4. Seluruh peserta dan supporter di wajibkan menggunakan pakaian sopan dan menutup aurat serta menjaga 

kebersihan dan ketertiban. 

5. Peserta diharapkan mengikuti keseluruhan acara hingga pengumuman pemenang dan pembagian hadiah. 

6. Keputusan juri bersifat mutlak. 

 

 PERATURAN PESERTA 

1. Peserta adalah siswa atau siswi SMP/MTs dan SMA/MA sederajat. 

2. Peserta wajib melengkapi administrasi sebagai berikut : 

a. Mengisi formulir pendaftaran 

b. Menyerahkan surat rekomendasi dari kepala sekolah 

c. Membayar administrasi pembayaran 

3. Melakukan daftar ulang pada hari lomba dengan membawa kwitansi pembayaran. 

4. Uang W.O akan dikembalikan ketika pendaftaran ulang. 

5. Seluruh peserta wajib berbusana muslim/muslimah (menutup aurat). 

6. Setiap peserta wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan panitia. 

 

 PETUNJUK PENDAFTARAN 

A. Pendaftaran Langsung 

 Perwakilan sekolah dapat datang dan mendaftar langsung ke kantor sekertariat 5th Fathan Mubina Talent 

Festival di Pondok Pesantren Fathan Mubina JL. Veteran III (Raya Tapos) NO.23A Ciawi-Bogor, Jawa Barat. Dengan 

membawa seluruh kelengkapan administrasi. 

B. Via e-mail 

 Dengan mengirimkan nama-nama peserta dari masing-masing sekolah beserta formulir pendaftaran ke alamat 

e-mail ftf5th@gmail.com, dengan terlebih dahulu konfirmasi kepada panitia melalui : 
 

 Ust. Supriyadi            : 082242393641  

 Ustzh. Risma Ananda  : 081270075831 

 

 BIAYA PENDAFTARAN 
 

  LCC Pengetahuan Umum : Rp. 150.000  

 Musabaqoh Hifzhil Qur’an : Rp. 50.000  

 Duet Story Telling  : Rp. 150.000 

 Marawis   : Rp. 150.000 

 Kaligrafi   : Rp. 50.000 

 Musabaqoh Hifzhil Hadist : Rp. 50.000 

 Panahan   : Rp. 150.000 

 Nasyid    : Rp. 150.000  

 Membaca Kitab Kuning  : Rp. 50.000 

 Debat Bahasa Arab  : Rp. 150.000 
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 KETENTUAN TECHNICAL MEETING 
 

1. Setiap peserta/perwakilan utusan sekolah wajib mengikuti acara technical meeting yang akan dilaksanakan pada 

: Sabtu, 24 Februari 2018. 

2. Setiap sekolah sekurang-kurangnya diwakili oleh satu orang perwakilan utusan dari sekolah yang bersangkutan. 

3. Setiap perwakilan sekolah diharapkan hadir 10 menit sebelum acara technical meeting dimulai 

4. Bagi sekolah yang tidak mengirimkan perwakilannya, maka dianggap telah menyetujui  hasil technical meeting. 

5. Bagi para utusan perwakilan sekolah diharapkan membawa kertas ketentuan umum. 

6. Bagi para peserta technical meeting diharapkan untuk berpakaian sopan dan menutup aurat. 

 

 KETENTUAN PEMENANG LOMBA 
 

1.  Juara pada tiap perlombaan ditentukan berdasarkan nilai terbaik yang telah ditentukan. 

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

3. Pemenang adalah juara I, II,dan III, masing-masing pemenang akan mendapatkan trofi, sertifikat penghargaan, 

serta uang pembinaan pada setiap perlombaannya. 

4. Bagi sekolah yang mendapat juara terbanyak, akan dinobatkan sebagai juara umum. 

 

 MATERI KEGIATAN LOMBA 5TH FATHAN MUBINA TALENT FESIVAL 
 

1.  LCC Pengetahuan Umum Tingkat SMP/MTs Sederajat 

2. Musabaqoh Hifzhil Qur’an Tingkat SMP/MTs & SMA/MA Sederajat   

3.  Story Telling Duet  Tingkat SMA/MA Sederajat 

4. Marawis   Tingkat SMP/MTs & SMA/MA Sederajat 

5. Kaligrafi   Tingkat SMP/MTs & SMA/MA Sederajat 

6. Musabaqoh Hifzhil Hadist Tingkat SMA/MA Sederajat 

7. Panahan   Tingkat SMA/MA Sederajat 

8. Nasyid    Tingkat SMP/MTs & SMA/MA Sederajat  

9. Membaca Kitab Kuning  Tingkat SMA/MA Sederajat 

10. Debat Bahasa Arab  Tingkat SMA/MA 
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 KETENTUAN LOMBA DAN TEKNIS LOMBA 
 

1. LCC Pengetahuan Umum 
 

 Ketentuan Lomba 
 

a. Peserta merupakan Siswa/Siswi SMP/MTs Sederajat. 

b. Setiap tim terdiri dari tiga orang peserta (putra atau putri dan tidak boleh campuran). 

c. Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 Tim. 

d. Peserta berpakaian seragam asal sekolah/berpakaian muslim. 

e. Peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. 

f. Bagi peserta yang telah di panggil sebanyak tiga kali dan belum hadir, maka akan didiskualifikasi/W.O. 

g. Tidak diperkenankan menjawab soal sebelum dipersilahkan juri. 

h. Apabila ada regu yang menekan bel sebelum soal selesai dibacakan, maka regu tersebut 

diperkenankan untuk menjawab dan tidak ada pembacaan soal ulang. 

i. Ketentuan juri tidak dapat diganggu gugat. 

j. Perlombaan terdiri dari tiga babak :  

 Babak Penyisihan (mengerjakan soal olimpiade yang telah disiapkan) 

 Babak Semi final (10 Tim Terbaik )  

 Babak Final (3 Tim Terbaik ) 

k. Pemenang terdiri dari juara I, II, III. 

l. Biaya Pendaftaran Sebesar Rp. 150.000/Tim. 
 

 Teknis Perlombaan 
 

a. Perlombaan terdiri dari 2 babak :  

1. Babak Penyisihan  :  Setiap tim mengerjakan soal yang berjumlah 40 soal pilihan ganda,

   kemudian di ambil 6 tim dengan nilai tertinggi. 

2. Babak Semi Final         :  6 tim dilombakan menggunakan sistem ranking 1, 3 tim dengan poin

  tertinggi akan melanjutkan ke babak final. 

3. Babak Final  :  3 tim dilombakan kembali dengan menggunakan sistem LCC untuk

    memperebutkan juara I, II, III. 
 

 Materi Perlombaan: 

a. Matematika 

b. Fisika 

c. Kimia 

d. Biologi 

e. PAI 

f. Bahasa Inggris 

g. IPS 
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2. Musabaqoh Hifzhil Qur’an   
 

 Ketentuan Lomba 

a. Peserta merupakan Siswa/Siswi SMP/MTs & SMA/MA Sederajat. 

b. Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 Peserta. 

c. Peserta berpakaian seragam asal sekolah/berpakaian muslim/muslimah. 

d. Peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. 

e. Bagi peserta yang telah di panggil sebanyak tiga kali dan belum hadir, maka akan didiskualifikasi/W.O. 

f. Peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum lomba di mulai. 

g. Perlombaan terdiri dari dua babak :  

 Babak Penyisihan (5 peserta Terbaik SMP/MTs & SMA/MA) 

 Babak Final (3 peserta Terbaik SMP/MTs & SMA/MA) 

h. Ketentuan juri tidak dapat diganggu gugat. 

i. Pemenang terdiri dari juara I, II, dan III. 

j. Biaya pendaftaraan sebesar Rp.50.000/Orang.   
 

 Teknis Perlombaan   

a. Peserta akan dipanggil berdasarkan nomor urut masing-masing peserta yang telah di berikan ketika 

pendaftaraan ulang.  

b. Bagi peserta yang di panggil sebanyak tiga kali dan belum hadir, maka akan didiskualifikasi/W.O. 

c. Perlombaan terdiri dari dua babak :   

- Babak penyisihan : Setiap peserta mengerjakan soal essay selama 60 menit. Pada babak

  ini akan di ambil 5 orang peserta SMP & SMA yang memperolah nilai

  tertinggi untuk melanjutkan ke babak final 

- Babak final  : Bagi peserta yang telah lolos di babak penyisihan, akan di lombakan

  secara lisan untuk menentukan juara I, II, dan III   

d. kriteria penilaian berupa : 

   - Ketepatan dalam menjawab soal 

   - Tajwid dan makhraj 

   - Kelancaran dan tartil 

   - Adab ketika melafalkan Al-Qur’an 
 

 Materi Perlombaan 

a. Hafalan yang diujikan merupakan juz 29,30 (SMP/MTs) 28,1 (SMA/MA) 

b. Soal yang diujikan berupa: 

- Melanjutkan ayat  

- Menyebutkan urutan surat  

- Menyebutkan jumlah ayat 

   - Mengartikan nama surat 

   - Melafalkan satu surat penuh 

   - Menggolongkan Surat Makiyah/Madaniyah  
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3. Story Telling Duet 
 

 Ketentuan Lomba  

a. Peserta merupakan Siswa/Siswi SMA/MA & SMP/MTs Sederajat. 

b. Setiap tim terdiri dari dua orang peserta (putra atau putri dan tidak boleh campuran). 

c. Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 Tim. 

d. Durasi per-penampilan 5-7 menit.  

e. Tema bebas. 

f.  Properti disediakan oleh masing-masing tim. 

g. Menyerahkan hard copy/naskah kepada panitia sebelum tampil. 

h. Bagi peserta yang di panggil sebanyak tiga kali dan belum hadir, maka akan didiskualifikasi/W.O. 

i. Pemenang terdiri atas juara I, II, dan III. 

j. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 150.000/Tim. 
 

 Teknis Perlombaan 

a. Peserta akan dipanggil berdasarkan nomor urut masing-masing peserta yang telah di berikan ketika 

pendaftaran ulang. 

b. Bagi peserta yang telah di panggil sebanyak tiga kali dan belum hadir, maka akan didiskualifikasi.  
 

 Kriteria penilaian: 

- penguasaan materi  

- pronounciation  

- ekspression 

- Improvisation 

- kekompakan tim  

- Intonasi 

- ketepatan waktu 

- Kesesuaian kostum dengan tema  
 

4. Marawis 

 Ketentuan Lomba  

a. Setiap sekolah dapat mengirimkan perwakilan tim marawis maksimal 2 Tim. 

b. Setiap tim terdiri dari 6-11 orang (di perkenankan campuran SMP dan SMA, tapi tidak di 

perkenankan campuran putra dan putri).   

c. Peserta diharapkan berada di area perlombaan 15 menit sebelum perlombaan. 

d. Peserta membawa kostum dan alat marawis masing-masing. 

e. Durasi waktu yang disediakan 10-15 menit/dua lagu (lagu wajib & bebas). 

f. Peserta yang melewati batas waktu yang ditentukan akan diberi isyarat oleh panitia agar segera 

menyelesaikan penampilannya. 

g. Bagi peserta yang di panggil sebanyak tiga kali dan belum hadir, maka akan didiskualifikasi/W.O. 

h. Pemenang terdiri atas juara I, II, dan III. 

i. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 150.000/Tim. 
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 Teknis Perlombaan 

Setiap tim membawakan 2 lagu. 

a. Lagu wajib (Pilih salah satu) : 

- Haluman 

- Robbi faj’al mujtama’na 

- Yarasulullah/Birasulillah 

b.   1 lagu tambahan (bebas) 

 

5. Kaligrafi 

 Ketentuan Lomba 

a. Peserta merupakan Siswa/Siswi SMA/MA & SMP/MTs Sederajat. 

b. Setiap sekolah dapat mengirimkan perwakilan maksimal 2 orang. 

c. Peserta berpakaian seragam asal sekolah/berpakaian muslim. 

d. Peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. 

e. Karya kaligrafi sepenuhnya dibuat murni oleh peserta lomba, tanpa ada bantuan dari pihak lain. 

f. Peserta menuliskan surat Al-Fath ayat 1. 

g. Peserta diberikan kebebasan untuk memilih alat dalam membuat kaligrafi, dengan menggunakan 

kertas art paper ukuran A3 yang telah disediakan oleh panitia. 

h. Peserta diharapkan untuk menggunakan khot yang telah di tentukan oleh pihak panitia dalam 

pembuatan karya nya. 

i. Hasil karya peserta menjadi hak milik panitia sepenuhnya. 

j. Pemenang terdiri dari juara I, II, III 

k. Biaya pendaftaraan sebesar Rp.50.000/Orang. 

l. Kriteria penilaian berupa : 

- Kerapian tulisan  

- Hiasan 

- Kaidah khot 

 

 Teknis Perlombaan 

a. Peserta diberikan waktu selama 90 menit untuk membuat karya kaligrafi dengan kaidah khot yang 

telah ditentukan. 

b. Peserta membuat dua kaligrafi dalam kertas yang sama yang terdiri dari satu kaidah khot wajib 

yaitu khot tsuluts dan satu kaidah khot bebas. 

c. Peserta yang terlambat pada saat lomba sedang berlangsung tidak akan mendapatkan waktu 

tambahan. 
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6. Musabaqoh Hifzhil Hadits 

 

 Ketentuan Lomba  

a. Peserta merupakan siswa/siswi tingkat SMA/MA sederajat. 

b. Setiap sekolah dapat mengirimkan perwakilan maksimal 2 orang.  

c.  Bagi setiap peserta diharapkan untuk berpakaian seragam asal sekolahnya atau berpakaian 

muslim/muslimah. 

d. Peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. 

e. Bagi peserta yang di panggil sebanyak tiga kali dan belum hadir, maka akan didiskualifikasi/W.O. 

f. Pemenang terdiri dari juara I, II, III 

g. Biaya pendaftaraan sebesar Rp.50.000/Orang. 

 

 Teknis Perlombaan 

a. Peserta akan dipanggil berdasarkan nomor urut masing-masing peserta yang telah diberikan ketika 

pendaftaran ulang. 

b. Perlombaan terdiri dari 2 babak :  

1.  Babak penyisihan  : Setiap peserta akan diberikan 20 soal yang merupakan isian 

       singkat. Lalu diambil setengah dari jumlah peserta  yang  

       mendapatkan nilai tertinggi untuk melanjutkan ke babak semifinal. 

2. Babak Semifinal  : Peserta yang lolos ke babak semifinal akan diberikan soal  

     dan akan diambil 3 orang yang mendapatkan nilai tertinggi 

     untuk melanjutkan ke babak final. 

3. Babak final  : Bagi peserta yang masuk ke babak final, akan dilombakan  

    dengan sistem LCC untuk memperebutkan juara I,  II, dan III. 

c. Kriteria penilaian berupa:  

- Ketelitian 

- Kelancaran dalam melafalkan hadits 

- Adab 

 

 Materi Lomba 

a. Hafalan hadits yang diujikan adalah hadits ARBAIN ANNAWAWI. 

b. Soal yang diujikan berupa:  

- Melanjutkan hadits 

- Melafalkan hadits  

- Menyebutkan judul hadits  
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7. Archery 

 Ketentuan Lomba 

a. Peserta merupakan siswa/siswi SMA/MA Sederajat. 

b. Setiap sekolah dapat mengirimkan perwakilan maksimal 5 orang. 

c. peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. 

d. Peserta diharapkan menggunakan seragam masing-masing sekolah atau berbusana 

muslim/muslimah Setiap peserta diwajibkan membawa busur dan anak panah masing-masing. 

e. Panitia menyediakan face target, Bantalan, dan Steager. 

f. Setiap face target terdiri dari 2 peserta. 

g. keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

h. Pemenang terdiri dari juara I, II, III. 

i. Biaya pendaftaraan sebesar Rp.50.000/Orang. 

 

 Teknis Perlombaan 

a. Peserta akan dipanggil berdasarkan nomor urut masing-masing peserta yang telah diberikan ketika 

pendaftaran ulang. 

b. Peserta dipersilahkan untuk memasuki arena setelah ada pemanggilan dari panitia. 

c. Peserta dipersilahkan untuk mempersiapkan peralatan sebelum peluit tanda mulainya perlombaan 

ditiup. 

d. Peserta dipersilahkan memasuki shooting line setelah peluit ke-1. 

e. Peserta dipersilahkan untuk menembakkan anak panahnya setelah peluit ke-3 sebanyak 2 

rambahan. 

f. Setiap 1 rambahan peserta dipersilahkan untuk menembakkan 3 anak panah. 

g. Setiap 1 rambahan peserta diberikan waktu selama 1 menit. 

h. Setelah peluit panjang, peserta dipersilahkan untuk maju mendekati face target untuk 

penghitungan poin setiap 1 rambahan. 

 

 Materi Lomba 

a. Jarak yang di berikan adalah 10 meter 

b. Masing-masing peserta diharuskan mengikuti perintah yang akan di berikan:  

 - peluit pertama  : peserta bersiap untuk memanah. 

- peluit kedua  : peserta harus  memasang anak panah masing-masing. 

- peluit ketiga  : peserta dipersilahkan untuk melepaskan anak panah. 

c. Jika peserta memanah tidak mengikuti perintah yang diberikan panitia maka dianggap tidak sah 

dan tidak mendapat point nilai. 

 

 Busur Yang Digunakan 

a. Standar busur nasional dan busur diharapkan berbahan dasar kayu. 

b. Ukuran busur bebas. 

c. Tidak diperkenankan untuk menggunakan aksessoris tambahan kecuali quiver, finger tap, dan arm 

guard.  
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8. Nasyid 

 

 Ketentuan Lomba 

a. Setiap sekolah dapat mengirimkan perwakilan tim nasyid maksimal 2 tim, setiap tim terdiri dari 5 

orang (di perkenankan campuran SMP dan SMA, tapi tidak di perkenankan campuran putra dan 

putri).   

b. Peserta diharapkan berada dalam area perlombaan 15 menit sebelum dimulai. 

c. Bagi peserta yang di panggil sebanyak tiga kali dan belum hadir, maka akan didiskualifikasi/W.O. 

d. Ketika akan membawakan lagu, peserta tidak diperkenankan untuk memperkenalkan diri, namun 

cukup memperkenalkan nama tim dan asal sekolahnya. 

e. Peserta diperkenankan untuk  menggunakan acapella atau beatbox. 

f. Durasi yang disediakan 7-10 menit. 

g. Peserta akan mendapatkan peringatan dari panitia jika melewati batas waktu yang telah 

ditentukan oleh juri. 

h. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

i. Kriteria penilaian dapat berupa:  

- Olah vocal. 

- Harmonisasi. 

- Penampilan dan kostum.  

- Penghayatan dan kekompakan. 

- Penguasaan panggung. 

j. Pemenang terdiri atas juara I, II, III. 

k. Biaya pendaftaran sebesar Rp.150.000/Tim. 

 

 Teknis Perlombaan 

a. Peserta akan dipanggil berdasarkan nomor urut masing-masing peserta yang telah diberikan ketika 

pendaftaran ulang. 

b. Bagi peserta yang di panggil sebanyak tiga kali dan belum hadir, maka akan didiskualifikasi/W.O. 

c. Peserta diberikan waktu selama 7-10 menit untuk menyanyikan lagu. 

d. Peserta akan mendapatkan peringatan dari panitia jika melewati batas waktu yang telah 

ditentukan oleh juri. 
 

9. Membaca Kitab Kuning 
 

    Ketentuan Lomba  

a.  Peserta merupakan siswa/siswi tingkat SMA/MA sederajat. 

b.  Setiap sekolah dapat mengirimkan perwakilan maksimal 2 orang.  

c.  Bagi setiap peserta diharapkan untuk berpakaian seragam asal sekolahnya atau berpakaian 

muslim/muslimah. 

d.  Peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. 

e.  Bagi peserta yang telah di panggil sebanyak tiga kali dan belum hadir, maka akan didiskualifikasi. 

f.  Pemenang terdiri dari juara I, II, III 

g. Biaya pendaftaran sebesar Rp.50.000/Orang. 
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 Teknis Perlombaan 

a. Peserta akan dipanggil berdasarkan nomor urut masing-masing peserta yang telah di berikan 

ketika pendaftaran ulang. 

b. Bagi peserta yang di panggil sebanyak tiga kali dan belum hadir, maka akan didiskualifikasi/W.O. 

c. Peserta membaca dan menjelaskan maqro’ yang telah dipilih dengan bahasa Indonesia (selama 3 

menit). 

d. Peserta menjawab pertanyaan dari dewan juri seputar qawa’id dan pemahaman maqro’ yang 

telah dibaca (selama 3 menit). 

e. Peserta wajib mengikuti isyarat atau perintah dari dewan juri. 

 

 Kriteria penilaian:  

- Pembacaan  

- Pemahaman  

- Qawaid  
 

 Materi Lomba 

a. Kitab fathul qorib 

b. Maqro (materi bacaan yang diundi) 

c. Bab tergantung juri 

 

 Isyarat lampu :  

a. Lampu Hijau : Waktu dimulai. Peserta membaca dan menjelaskan maqru’ yang telah dipilih dengan 

Bahasa Indonesia (selama 3 menit). 

b. Lampu Kuning : peserta menjawab pertanyaan dari dewan juri seputar qawaid dan pehaman 

maqru’ yang telah dibaca (selama 3 menit). 

c. Lampu merah : waktu berakhir. 

d. Peserta yang sudah dipanggil 3 kali, maka dinyatakan gugur. 

e. Peserta wajib mengikuti isyarat/perintah dari dewan juri. 

 

10. Debat Bahasa Arab 
 

 Ketentuan Lomba  

a. Peserta merupakan Siswa/Siswi SMA/MA & SMP/MTs Sederajat. 

b. Setiap tim terdiri dari 3 orang peserta (putra atau putri dan tidak boleh campuran). 

c. Setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 Tim. 

d. Durasi debat 15 menit.  

e. Setiap peserta dilarang melakukan konflik secara pribadi terhadap peserta lainnya selama 

perlombaan. 

f. Setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh dan atau menyinggung SARA. 

g. Setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain 

selama perlombaan berlangsung. 
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h. Pembicara tidak diperkenankan berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama memaparkan 

argumen. 

i. Bagi peserta yang telah di panggil sebanyak tiga kali dan belum hadir, maka akan 

didiskualifikasi/W.O. 

j. Setiap peserta dilarang berkomunikasi dengan pihak lain diluar rekan timnya saat perlombaan 

dalam bentuk apapun. 

k. Dalam setiap perlombaan terdapat 2(dua) tim, yang akan terbagi menjadi tim pro dan tim kontra. 

l. Penentuan tim pro dan tim kontra akan dilakukan sebelum pemberian konflik. 

m. Ketentuan juri tidak dapat di ganggu gugat. 

n. Bagi peserta yang melanggar ketentuan di atas akan mendapatkan pengurangan nilai. 

o. Pemenang terdiri dari juara I, II, III. 

p. Biaya pendaftaran sebesar Rp.150.000/Tim. 

 

 Teknis Lomba 

a. Perlombaan dimulai oleh tim pro dan dilanjutkan tim kontra. 

b. Penilaian perlombaan berupa: 

- Materi (Matter) 

- Sikap (Manner) 

- Metode (Method)  

 

   Penutup 

  

 Demikianlah buku panduan ini kami buat, demi kemudahan pemahaman teknis perlombaan ini. Kami 

memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan buku panduan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan 

terima kasih. 
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