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PETUNJUK TEKNIS BIDANG KESENIAN  
PORSENI XIII KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH 

TAHUN 2012 
 

1. CABANG MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) 

a. Peserta 

 Tingkat Ibitidaiyah     …………… 1 pa dan 1 pi 

 Tingkat Tsanawiyah   …………… 1 pa dan 1 pi 

 Tingkat Aliyah      …………… 1 pa dan 1 pi 

 
b. Pakaian 

 Untuk Putera      : Celana panjang / kain sarung, kemeja   

/ jas, peci 

 Untuk Puteri  : Busana Muslimah 

 
c. Lagu Minimal. 

 Untuk tingkat Ibtidaiyah  3 lagu 

 Untuk tingkat Tsanawiyah  4 lagu 

 Untuk tingkat Aliyah   5 lagu 

 
d. Ketentuan Musabaqah : 

 Digunakan sistem penyisihan dan final. 

 Pencabutan Maqra’ (seluruh tingkatan) dilakukan 16 jam 

sebelum tampil 

 Waktu : Ibtidaiyah 6 menit, Tsanawiyah 7 menit, Aliyah 8 

menit 

 10 (sepuluh) menit sebelum acara dimulai, peserta telah 

hadir di arena MTQ. 

 Setelah dipanggil 3 (tiga) kali, ternyata belum juga hadir 

maka peserta tersebut dianggap gugur, kecuali ada alasan 

yang dibenarkan. 
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  Tanda mulai, persiapan berhenti, dan habisnya waktu diatur 

oleh dewan hakim dengan syarat lampu / bel : a) Pertama 

(lampu hijau) tanda mulai, b) Kedua (lampu kuning) tanda 

persiapan untuk berhenti, dan c) Ketiga (lampu merah) tanda 

berhenti (waktu habis). 

 
e. Bidang dan Materi yang dinilai : 

 Bidang Tajwid meliputi :  

 Makharijul huruf,  

 Ahkamul huruf,  

 Shifatul huruf,  

 Ahkamul mad wal qashr. 

 Bidang Fashahah meliputi :  

 Ahkamul waqf wal ibtida’,  

 Mura’atul huruf wal harakat,  

 Mura’atul kalimat wal ayat. 

 Bidang Lagu meliputi : 

 Lagu permulaan Bayati 

 Keserasian Lagu 

 Gaya dan Variasi 

 Peralihan dan keutuhan tempo lagu 

 Lagu Bayati Penutup 

 Bidang Suara meliputi : 

 Kebenigan, kejernihan suara 

 Kehalusan suara 

 Pengaturan nafas 

 Keutuhan suara 
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2. CABANG MUSABAQAH HIFDZIL QUR’AN (MHQ) 

 
a. Peserta : 

 Tingkat Ibtidaiyah …………… 1 pa dan 1 pi 

 Tingkat Tsanawiyah …………… 1 pa dan 1 pi 

 
b. Pakaian :  

 Untuk Putera      : Celana panjang / kain sarung, kemeja    

/ jas, peci 

 Untuk Puteri : Busana Muslimah 

 
c. Ketentuan Musabaqah : 

 Digunakan sistem penyisihan dan final. 

 Maqra’ hafalan diberikan pada saat akan naik mimbar 

 Tingkat Ibtidaiyah hafalan 1 juz (juz 1 atau juz 30) tanpa 

tilawah 

 Tingkat Tsanawiyah hafalan 5 juz (juz 1 s/d juz 5) tanpa 

tilawah 

 10 (sepuluh) menit sebelum acara dimulai, peserta telah 

hadir diarena  

 Setelah dipanggil 3 (tiga) kali, ternyata belum juga hadir 

maka peserta tersebut dianggap gugur, kecuali ada alasan 

yang dibenarkan. 

 
d. Bidang dan Materi yang dinilai : 

 Bidang Tahfizh/hafalan meliputi :  

 Mura’at al-ayat : Tawaqquf dan Tark al-ayat  

 Sabq al-lisan : Tark al-huruf aw al-kalimah, ziyadah al-

huruf aw al-kalimah, Tabdil al-kalimah aw al-harakah 

 Tardid al-kalimah 

 Tamam al-qira’ah 
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 Bidang Tajwid meliputi : 

 Makharij al-huruf 

 Sifat al-huruf 

 Ahkam al-huruf 

 Ahkam al-mad wa al-qashr 

 Tamam al-qira’ah 

 Bidang Fashahah meliputi : 

 Ahkam al-waqf wa al-ibtida’ 

 Tartil (Vokal dan Irama) 

 Adab al-Tilawah 

 Tamam al-qira’ah  
 

3. CABANG MUSABAQAH SYARHIL QUR’AN 

 
a. Pengertian 

Musabaqah ini dimaksudkan sebagai lomba yang 

menampilkan, aspek bacaan, puitisasi, terjemahan dan uraian 

isi serta kandungan Al Qur’an dalam satu kesatuan yang 

mengena dan serasi.  

 
b. Peserta  

 Tingkat Aliyah     ………… 3 orang 

 
c.   Ketentuan Peserta 

 Musabaqah ini hanya terdiri dari satu golongan, tanpa 

membedakan jenis kelamin. Yaitu golongan remaja untuk 

tingkat Madrasah Aliyah. 

 Peserta adalah regu yang terdir dari 3 orang ; seorang 

pembaca (Qari/Tilawah), seorang pembawa puitisasi 

terjemah Al Qur’an dan seorang pengulas isi (pensyarah). 
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d. Pakaian 

 Peserta tampil dengan seragam, batik/ jas / dll yang 

modelnya ditentukan oleh kontingen masing-masing 

Kabupaten /Kota 

 Pakaian tampil sopan, rapi, tidak ketat dan dengan 

pembawaan yang wajar 

 
e. Tata Cara Pelaksanaan 

 Musabaqah Syarhil Qur’an dilaksanakan 2 babak : 

Penyisihan dan Final 

 Setiap peserta menyampaikan satu paket materi yang berisi 

topik permasalahan yang ditampilkan dalam tiga bentuk: a) 

Pembacaan ayat-ayat Al Qur’an yang berkaitan dengan 

topik permasalahan secara mujawwad/lagu dan hafalan. b) 

Terjemahan ayat-ayat tersebut secara puitisasi tanpa 

melihat teks. Dan c) Ulasan syarahan tentang kandungan 

ayat-ayat Al Qur’an tersebut secara bebas tanpa teks. 

 

f. Judul Syarhil Qur’an dapat dipilih sebagai berikut: 

 Islam dalam kehidupan multi kultural 

 Menghadirkan Islam ditengah masyarakat majemuk 

 Jihad membangun persaudaraan 

 Pemberantasan korupsi menuju kesejahteraan umat 

 Ekonomi syariah pendorong penguatan ekonomi rakyat 

 Membangun karakter bangsa dalam perspektif Al-Qur’an 

 Zakat, Infaq dan shadaqah, solusi pemberantasan 

kemiskinan 

 Pemuda dan pembangunan masa depan bangsa 

 Merekat ulang persatuan dan kesatuan bangsa. 
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g. Judul dan materi syarahan diserahkan kepada Panitia pada 

hari meeting sebanyak 2 (dua) judul  dan pengambilan 

kembali 12 (duabelas jam) sebelum penampilan secara 

lotting. 

 

h. Penampilan 

 Setiap regu menampilkan 3 orang peserta, dengan materi 

yang telah ditentukan/judul terpilih. 

 Setiap regu tampil sesuai dengan nomor undiannya. 

 Peserta tidak diperbolehkan membawa/membaca teks, jika 

terbukti membawa/membaca teks, maka peserta tersebut 

dianggap gugur. 

 Peserta yang dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut dan 

ternyata tidak hadir, tanpa alasan yang dibenarkan , 

dianggap gugur. 

 Peserta tampil dengan mengenakan pakaian yang sopan 

dan rapi dengan pembawaan yang wajar. 

 
i. Waktu 

 Setiap peserta diberi waktu tampil antara 15 – 20 menit. 

 Tanda mulai, persiapan berhenti, dan habisnya waktu 

diatur oleh dewan hakim dengan isyarat lampu /bel : a) 

Pertama (lampu hijau) tanda mulai, b) Kedua (lampu 

kuning) tanda persiapan untuk berhenti, setelah tampil 

selama 15 menit. c) Ketiga (lampu merah) tanda berhenti 

(waktu habis). 

 
j. Penilaian 

 Penilaian terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu : tilawah, 

terjemah, syarahan.  

 Materi penilaian bidang tilawah meliputi: a) Tajwid, b) 

Lagu dan suara dan c) Adab at-Tilawah. 
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 Materi penilaian bidang terjemah meliputi: a) Ketepatan 

terjemah, b) Gaya bahasa, c) Intonasi dan aksentuasi dan 

e) Gaya dan mimik 

 Materi penilaian bidang syarahan meliputi: a) Isi dan 

kesesuaian dengan tema (termasuk bobot dalil yang 

digunakan), b) Gaya dan mimik, c) Sistematika dan bahasa 

dan d) Retorika (teknik pidato)  

 Materi penilaian bidang adab meliputi: a) Kekompakkan 

dan kesopanan, b) Keserasian pekaian. 

 

4. Cabang Musabaqah Khattil Qur’an (KALIGRAFI) 

 
a. Peserta 

 Tingkat Tsanawiyah    ……..... 1 pa dan 1 pi 

 Tingkat Aliyah        …………     1 pa dan 1 pi 

 
b. Pakaian 

 Pakaian sopan, rapi, tidak ketat dan dengan pembawaan 

yang wajar 

 Khusus pria tidak menggunakan celana li atau sejenisnya 

 
c. Jenis khat yang diperlombakan 

 Tingkat Tsanawiyah, cabang tulisan buku dengan Khat 

Naskhi sebagai tulisan wajib dan tulisan pilihan selain khat 

naskhi 

 Tingkat Aliyah, cabang hiasan mushaf teks ayat dengan 

khat  naskhi tulisan pendukung seperti nama surat boleh 

selain khat naskhi. 

 
d. Sistem perlombaan.  

 Ditulis diatas kertas karton manila putih ukuran 90 x 60 cm 

 Ukuran kalam 3 s/d 7 mm memakai tinta hitam (tinta cina) 
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 Panitia hanya menyediakan karton, sedang peralatan lain 

seperti kalam, pulpen tinta, pinsil, rol, mal, cat, cat 

semprot dan lain-lain disediakan oleh peserta. 

 Penentuan materi khat yang akan ditulis diberikan pada 

saat meeting 

 Penarikan nomor peserta dilakukan pada saat meeting 

 Perlombaan hanya dilakukan sekali dan tidak ada babak 

final 

 
e. Waktu 

 Waktu berkarya 5 (lima) jam untuk tingkat Tsanawiyah 

sudah termasuk istirahat 

 Waktu berkarya 8 (delapan) jam untuk tingkat Aliyah 

sudah termasuk istirahat. 

 Peserta yang terlambat diperbolehkan mengikuti 

perlombaan tanpa mendapat tambahan waktu 

 Bagi peserta yang belum dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dalam batas waktu yang telah ditentukan 

diberikan toleransi waktu 10 (sepuluh) menit. 

 Waktu dan tempat pelaksanaan ditentukan dalam jadwal 

pelaksanaan 

 
f.    Sistem penilaian 

1. Cabang Tulisan Buku (tingkat Tsanawiyah) 

 Kebenaran kaidah 

 Keindahan huruf 

 Keserasian dan komposisi 

 Kebersihan dan kehalusan 

 Kekayaan imajinasi 

 

2. Cabang Hiasan Mushaf (tingkat Aliyah) 

 Kebenaran kaidah 

 Keindahan huruf 
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 Keserasian dan komposisi 

 Kebersihan dan kehalusan 

 Kekayaan imajinasi dan kreatifitas 
 Tata warna 

 Keserasian format 
 

g. Hasil Karya 

Hasil karya lomba menjadi milik Panitia Kerja tetap PORSENI 

Kementerian Agama Provinsi Aceh. 

 

5. CABANG PERLOMBAAN BACA PUISI 

 
a.  Peserta 

 Tingkat  Aliyah   ………..: 1 pa dan 1 pi 

 
b.  Pakaian 

 Untuk Putra : Celana panjang dan baju kemeja putih   

boleh pakai dasi. 

 Untuk Putri    :  Busana   muslimah   atau  pakaian daerah  

yang sesuai dengan seorang muslimah. 

c.  Judul Puisi  

 Wajib  : Bayang-Bayang Nabi (Kang Jaz) 

 Pilihan : Dawai Sang Sufi (Al Futuhat) 

 Keindahan Fantasi Cinta (Al 

Muktashim) 

 Keagungan Ilahi (Al Muktashim) 
 

d. Ketentuan Perlombaan 

 Setiap peserta membaca puisi wajib sesuai judul yang 

telah ditetapkan, dan membaca salah satu dari puisi 

pilihan sesuai judul terdapat dalam juknis ini. 

 Sistem yang digunakan adalah sistem gugur 

 10 menit sebelum acara dimulai para peserta telah hadir di 

tempat acara. 
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 Setelah dipanggil 3 (tiga) kali belum juga hadir, dianggap 

gugur, kecuali ada alasan yang bisa dibenarkan. 

 
e.  Kriteria Penilaian 

 Interpretasi / penafsiran 

 Ekspresi / tanggapan penafsiran / penghayatan 

 Vokal/ Intonasi /Jeda 

 Keterampilan dalam penampilan. 

 
6. CABANG PERLOMBAAN NASYID (REBANA) 
 

a. Peserta terdiri dari : 

 Tingkat Ibtidaiyah    …….. 10 pi termasuk vokalis 

 Tingkat Tsanawiyah ……… 10 pi termasuk vokalis 

 
b. Pakaian/busana adalah : 

 Merupakan busana muslimah, atau busana  daerah yang 

sesuai dengan busana muslimah. 

 Bentuk/model, warna motif, terserah kepada grup yang 

bersangkutan untuk tujuan indah, rapi dan tidak berlebihan. 

 Dibenarkan menggunakan Make-up dan assesoris yang 

tidak menyolok (berlebihan). 

 
c. Alat musik jenis perkusi yang dipergunakan adalah : 

 Gendang Rebana bernada: Kontra Bas, Bas, Tenor/Selo dan 

Ketipung. 

 Tamborin, fiber glas atau biasa. 

 Kerincing, fiber glas atau biasa. 

 
d. Ketentuan Perlombaan 

 Mempergunakan system gugur dan tiga grup terbaik masuk 

final untuk semua tingkat. 

 Tiap grup rebana harus menampilkan : Lagu wajib dan 

Salah satu lagu pilihan 
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 Lagu yang dibawakan dalam final: Lagu wajib dan Sebuah 

lagu pilihan daerah 

 10 menit sebelum acara dimulai peserta grup rebana telah 

hadir di arena dan melapor pada panitia. 

 Setelah dipanggil 3 (tiga) kali belum juga hadir, maka 

dinyatakan gugur, kecuali ada alasan yang dibenarkan. 

 

e. Penilaian : 

 Vocal meliputi : Volume, Sonoritas, timbre (khas Qasidah), 

Articulasi (kebenaran lagu/pengucapan) jangkauan nada, 

pernafasan dan tempo lagu. 

 Musik meliputi : Improvisasi penggunaan alat, dinamika, 

balance dan tempo musik. 

 Penampilan meliputi : model dan kombinasi warna baju, 

penguasaan pentas, ekspresi wajah, konfigurasi dan 

etika/adab. 

 

f. Lagu wajib dan lagu pilihan : 

  Tingkat Ibtidaiyah 1) Lagu Wajib: Rasul Pilihan  Ciptaan 

Dra. Hj. Nur Asiah Jamil. 2) Lagu Pilihan: Tuntut Ilmu 

(Ciptaan Dra. Hj. Nur Asiah Jamil),  Fajar Menyingsing 

(Ciptaan Dra. Hj. Nur Asiah Jamil) 

  Tingkat Tsanawiyah, 1) Lagi Wajib : Al – Quran (Ciptaan 

Dra. Hj. Nur Asiah Jamil) 2) Lagu Pilihan: Sadarilah  

(Ciptaan Dra. Hj. Nur Asiah Jamil), Nabi Muhammad 

mataharinya dunia (Ciptaan Asmida) 

  Lain-lain : 

 Pedoman lagu di sediakan panitia dalam bentuk CD/MP 3 

beserta teks syair lagu. 
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7. CABANG MUSABAQAH QIRA-ATIL KUTUB 

 
a. Pengertian: 

 Musabaqah ini bertujuan untuk meningkatkan kecintaan 

peserta didik  kepada kitab-kitab rujukan berbahasa Arab 

(kitab kuning), serta meningkatkan kemampuan dalam 

melakukan kajian pendalaman ilmu-ilmu agama Islam dari 

sumber kitab-kitab berbahasa Arab. Selain itu juga 

meningkatkan motivasi untuk lebih menggemarkan 

penggunaan Bahasa Arab / belajar qaedah berbahasa Arab 

(saraf,nahwu/qawaid) yang berbasis ilmu dan skiil sebagai 

lembaga pendidikan Islam dalam rangka mencetak kader 

ulama dan tokoh masyarakat di masa depan. 

 
b. Peserta : 

 Tingkat Aliyah ………… 1 pa dan 1 pi 

 
c. Pakaian 

 Untuk Putera : Celana panjang, kemeja, peci 
 Untuk Puteri : Busana Muslimah 
 Pakaian rapi, tidak ketat dan sopan 

 
d. Ketentuan Perlombaan 

 Setiap peserta membaca kitab sesuai maqra’ yang diperoleh 

melalui undian  

 Sistem yang digunakan adalah sistem gugur 

 10 menit sebelum acara dimulai para peserta telah hadir di 

tempat acara. 

 Setelah dipanggil 3 (tiga) kali belum juga hadir, dinyatakan 

gugur, kecuali ada alasan yang bisa dibenarkan 
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e. Kitab Yang di Gunakan : 

 Kitab yang digunakan sebagai bahan musabaqah dalam 

Musabaqah Qira-atil Kutub  adalah Kitab Fathul Mu’in  

 
f. Penilaian: 

 Kriteria Penilaian: Penilaian dilakukan terhadap 3 (tiga) 

aspek, yaitu kelancaran membaca (fashahah al-qiraah), 

Kebenaran membaca (shihhah al-qiraah), dan aspek 

pemahaman Makna (fahm al-ma’ani) terhadap maqra’ yang 

ditentukan.  

 Aspek penilaian Bidang Kelancaran Membaca: 1) Makhraj, 

Mad, Syiddah, 2) Tanghim (Intonasi) dan 3) Sur’ah 

Thabi’iyah. 

 Aspek penilaian Bidang Kebenaran membaca: 1). Bayyinah 

Sharfiyah,  2). Alamatul I’rab. (harakah) dan  3). Mawaqi’ul 

Kalimah min al-I’rab. 

 Aspek penilaian Bidang pemahaman makna : 1). Ma’na al-

jumlah 2). Ma’na al-mufradah dan 3). Fahm al-dalail. 

 

8. CABANG PERLOMBAAN BUSANA MUSLIMAH 

 
a. Peserta terdiri dari : 

 Tingkat Ibtidaiyah    ……………  3 pi  

 Tingkat Tsanawiyah ……………  1 pi 

 

b. Pakaian : 

 Tingkat MI 

 Satu orang memakai pakaian muslimah biasa 

 Satu orang memakai pakaian muslimah pesta dan 

 Satu orang memakai pakaian muslimah rekreasi. 

 Tingkat MTs 

 Memakai pakaian muslimah pesta 
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 Mode pakaian baik MI / MTs bebas, tapi tetap memenuhi 

kaedah agama/syariat. 

 Diperbolehkan menggunakan make up dan assesoris 

yang tidak menyolok. 

 

c. Ketentuan Perlombaan : 

 Tingkat Ibtidaiyah, dilakukan sekaligus tiga peserta, dengan 

diiringi musik Islami daerah (Aceh atau Kabupaten / Kota) 

yang diputar pada kasset tipe recorder yang disediakan 

sendiri oleh peserta/kontingen. 

 Tingkat Tsanawiyah, dilakukan tunggal dengan diiringi 

musik Islami nasional yang diputar pada kasset tipe 

recorder yang disediakan sendiri oleh peserta/kontingen. 

 Mempergunakan sistem gugur dan tiga grup / peserta 

terbaik masuk final untuk semua tingkat. 

 10 menit sebelum acara dimulai para peserta telah hadir di 

tempat acara. 

 Setelah dipanggil 3 (tiga) kali belum juga hadir, dinyatakan 

gugur, kecuali ada alasan yang bisa dibenarkan. 

 

d. Waktu : 

 Lama penampilan 7 – 10 menit. 

 

e. Penilaian : 

 MI : 

 Bidang penampilan: Kompak, gesit memukau, 

menguasai panggung dan gerakan sesuai irama 

musik. 

 Bidang pakaian: Memenuhi kaedah agama/syari’at, 

warna pakaian yang sepadan, model menarik. 

 Bidang Assesoris dan Make-up. tidak menyolok 

 Penggunaan waktu 
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 MTs :  

 Bidang penampilan: Gesit, memukau, menguasai 

panggung dan gerakan sesuai irama musik. 

 Bidang pakaian: Memenuhi kaedah agama/syari’at, 

warna pakaian yang sepadan, model menarik. 

 Bidang Assesoris dan Make-up. tidak menyolok 

 Penggunaan waktu. 

 
9. CABANG PERLOMBAAN PIDATO 

 
a. Peserta : 

 MTs 

 Pidato Bahasa Indonesia ………… 1 pa dan 1 pi 

 Pidato bahasa Arab        ………… 1 pa dan 1 pi 

 Pidato Bahasa Inggris     ………… 1 pa dan 1 pi 

 Darmawanita                 ………… 1 pi 

 

b. Ketentuan Peserta : 

 Peserta MTs adalah peserta didik tingkat Madrasah 

Tsanawiyah yang berada dalam Kabupaten / Kota masing-

masing 

 Peserta Dharmawanita adalah Isteri sah dari PNS 

Kementerian Agama 

 

c. Pakaian : 

 Untuk Putera : Celana panjang, kemeja / batik / jas, peci 

 Untuk Puteri : Busana Muslimah 

 Pakaian rapi, tidak ketat dan sopan 

 

d. Ketentuan Perlombaan : 

 Menggunakan sistem gugur dan tiga peserta terbaik masuk 

final untuk semua tingkat 
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 Peserta telah berada di arena lomba paling lambat 10 menit 

sebelum acara dimulai 

 Setelah tiga kali panggil, ternyata belum juga hadir, maka 

peserta tersebut dinyatakan gugur, kecuali ada alasan yang 

dibenarkan 

 

e. Waktu : 

 Lama penampilan 10 – 15 menit dan ditentukan. 

 Tanda mulai, persiapan berhenti, dan habisnya waktu diatur 

oleh dewan hakim dengan syarat lampu / bel : a) Pertama 

(lampu hijau) tanda mulai, b) Kedua (lampu kuning) tanda 

persiapan untuk berhenti, setelah tampil selama 15 menit. c) 

Ketiga (lampu merah) tanda berhenti (waktu habis). 

  

f. Penilaian: 

 Penampilan : 30 %, meliputi : Sikap, Penguasaan media, 

Pakaian dan Waktu yang digunakan. 

 Gaya/Mimik : 30 %, meliputi : Tempo pidato, Irama pidato, 

Warna suara, Gaya yang memukau publik. 

 Isi dan Bobot Pidato : 40 %, meliputi : Bahasa, Kedalaman Isi 

(Bobot Ilmiah), Penggunaan ayat/hadist dan pribahasa serta 

uraian sesuai judul. 

 

g. Judul Pidato : 

 MTs : 

 Peran Madrasah dalam pembinaan akhlak bangsa 

 Mengaji makhrib dan peranannya dalam pembinaan 

akhlak remaja 

 Al-Quran dan rancang bangun peradaban manusia 

 Pendidikan sebagai penyiapan SDM yang berkualitas 

 Memaknai kemajemukan Bangsa Indonesia sebagai 

berkah 

 Akhlakul karimah, jati diri anak bangsa 



17 

 

 Ilmu kunci sukses dunia dan akhirat 

 Imtaq dan iptek di era modernisasi dan globalisasi 

 Membentengi diri dari pengaruh negatif globalisasi 

 
 Darmawanita : 

 Eksistensi Muslimah di Era Globalisasi. 

 Kiprah Muslimah dalam membentuk kepribadian generasi 

muda 

 Peran Ibu dalam Mendidik Anak 

 Wanita muslimah dambaan umat 

 Mencari Figur Muslimah Sejati 

 Etika dan Estetika Bergaul dalam Islam 

 

h. Teknis Pengajuan/Penyampaian Judul : 

 Khusus bagi peserta pidato bahasa Arab dan Inggris 

tingkat MTs, judul yang dipilih di translation / terjemah 

dalam bahasa Arab atau Inggris 

 Masing-masing peserta menyampaikan 2 (dua) judul 

kepada panitia. 

 6 (enam) jam sebelum penampilan dapat mengambil 1 

(satu) judul untuk disampaikan. 

 

10. CABANG  PERLOMBAAN ASMAUL HUSNA 

 
a. Peserta 

 Dharmawanita   .........   10 orang 

 

b. Ketentuan Peserta: 

 Isteri sah dari PNS Kementerian Agama, Isteri 

pensiunan/janda pensiunan PNS Kementerian Agama dan 

PNS perempuan/ pensiunan PNS perempuan Kementerian 

Agama 
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 Komposisi peserta minimal 60 % (6 peserta) dari unsur 

isteri sah dari PNS Kementerian Agama dan maksimal 40 % 

(4 peserta) dari unsur Isteri pensiunan/janda pensiunan 

PNS Kementerian Agama dan PNS perempuan/ pensiunan 

PNS perempuan Kementerian Agama 

 Peserta harus memakai pakaian seragam pada waktu 

tampil. 

 Pendamping yang ditunjuk harus mengikuti Technical 

Meeting yang diadakan oleh panitia/dewan juri. 

 

c. Sistem/Materi Lomba 

 Pemilihan versi Asmaul husna yang dibawakan diserahkan 

kepada kontingen masing-masing Kabupaten / Kota 

 Perlombaan diadakan dalam 2 (dua) babak, yaitu babak 

penyisihan dan babak final. 

 Finalis diambil dari grup yang memperoleh nilai tertinggi 

satu, dua dan tiga dalam babak penyisihan dan babak final. 

 Materi lomba ialah hal-hal yang harus ditampilkan secara 

hafalan yang meliputi: Potongan-potongan ayat Al-Qur’an, 

Asmaul Husna dan Shalawat 3 (tiga) kali 

 Waktu Tampil disediakan 10-15 menit untuk setiap grup. 

 Peserta telah berada di arena lomba paling lambat 10 menit 

sebelum acara dimulai 

 Setelah tiga kali panggil, ternyata belum juga hadir, maka 

peserta tersebut dinyatakan gugur, kecuali ada alasan yang 

dibenarkan 

 

d. Penilaian : 

 Bidang Lagu dan Suara: Jumlah lagu/irama yang dibawa, 

Keindahan dan kemampuan tinggi rendahnya suara, 

Kekompakan ton dan irama, Tempo dan kekompakan lagu, 

serta gaya dan fariasi lagu.  
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 Bidang Manthuq dan Fashahah: Makhraj dan shifatul 

huruf, ahkamul mad wal qashr, mura’atul huruf wal 

harakat wat-tasydid serta mura’atul kalimat wal abyat,  

 Bidang Adab Penampilan: Gaya dan gerak-gerik, 

keserasian/kerapian pakaian, Kekompakan/kerjasama grup 

serta Ketepatan penggunaan waktu 

 

11. CABANG CERDAS–CERMAT 

 

a. Peserta : 

 Tingkat Ibitidaiyah     ………… 3 orang 

 Tingkat Tsanawiyah   ………… 3 orang 

 Tingkat Aliyah       ………… 3 orang 

 

b. Ketentuan Peserta : 

 Peserta adalah siswa yang masih aktif belajar pada 

Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) 

dan Madrasah Aliyah (MA) 

 Tiap jenjang mengikutkan 1 (satu) regu, yang terdiri dari 

3 (tiga) orang dan pesertanya boleh Putra atau Putri atau 

putra – putri. 

 Salah seorang dari tiap regu ditunjuk sebagai juru bicara, 

dan dua orang lainnya sebagai anggota/pendamping. 

 Juru bicara regu bertugas menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh Moderator, kecuali pada pertanyaan 

rebutan, yang jawabannya dapat diberikan oleh salah 

seorang dari anggota regu. 

 Setiap regu didampingi oleh seorang pengamat yang 

ditunjuk oleh masing-masing kontingen yang 

bersangkutan. 
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c. Tata Cara Perlombaan 

 Untuk menentukan Pemenang I, II dan III tingkat  

Provinsi harus diadakan seleksi antara regu-regu yang 

mewakili Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah 

dengan melalui babak penyisihan, semi final dan final.  

 Dalam mengadakan seleksi setiap kali perlombaan 

menampilkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) atau 4 

(empat) regu, dengan Penentuan regu dilakukan melalui 

undian. 

 Setiap kali perlombaan melalui dua tahapan dengan 

menjawab dua paket pertanyaan yaitu : Tahapan I 

menjawab paket soal pemerataan, dimana untuk masing-

masing regu disediakan 10 (sepuluh) buah pertanyaan., 

Tahapan II menjawab paket pertanyaan 

lontaran/rebutan, pada tahapan ini disediakan 10 

(sepuluh) pertanyaan untuk dijawab secara rebutan.  

 Setiap paket pertanyaan dimasukkan dalam sampul 

tertutup. Setiap kali perlombaan harus disediakan: 1) 

Sampul paket pertanyaan pemerataan sebanyak regu 

yang bertanding/berlomba. 2) Satu sampul paket 

pertanyaan lontaran/rebutan dan 3) Satu sampul paket 

pertanyaan cadangan. 

 Untuk setiap kali perlombaan pertayaan-pertanyaan tidak 

boleh sama. 

 
d. Tata Cara Pertanyaan dan Menjawab dalam Perlombaan 

 Setiap pertanyaan diajukan oleh moderator. 

 Pertanyaan pemerataan, pertama-tama diajukan oleh 

Moderator kepada Regu A, pertanyaan tersebut dijawab 

oleh regu yang berhak lebih dahulu, dan pertanyaan 

tersebut dapat dilemparkan kepada regu yang lain, jika 

regu yang berhak tidak dapat menjawab atau belum 

benar  jawabannya, secara rebutan, regu yang paling 
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duluan memberi tanda untuk menjawab, diberikan 

kesempatan untk menjawab,  jika jawabannya benar akan 

mendapat nilai 50 (lima puluh), dan jika salah  mendapat 

denda dengan pengurangan nilai 25 (dua puluh lima). 

 Pertanyaan lontaran/rebutan diberikan kepada regu yang 

paling duluan memberi tanda untuk menjawab(menekan 

bel), bila jawabannya salah atau kurang lengkap regu 

yang menjawab mendapat denda pengurangan nilai 100 

(seratus), dan jika benar diberi nilai 100 ( seratus). 

Pertanyaan rebutan tidak diberikan giliran kepada regu 

lain untuk memberi jawaban yang benar. 

 
e. Materi Pertanyaan 

 Pertanyaan (soal) Cerdas Cermat disusun oleh Dewan 

Juri (atau yang ditnjuk) dengan mempedomani stadar 

isi kurikulum sesuai dengan tingkatan Madrasah (MI, 

MTs, MA)  dengan perbandingan sebagai berikut : 

 Pengetahuan Agama Islam  : 40 % 

 Pengetahuan Umum   : 60 % 

 Pengetahuan Agama meliputi bidang studi : 

 Qur’an – Hadits 

 Aqidah – akhlaq 

 Fiqh 

 Sejarah Islam dan 

 Sedangkan Pengetahuan Umum meilputi : 

 Bahasa Arab 

 Pendidikan Kewarganegaraan 

 Bahasa Indonesia 

 IPA 

 IPS 

 Matematika 

 Bahasa Inggris (kecuali MI) dan 

 Pengetahuan umum populer  
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 Setiap sampul dari paket pertanyaan harus memiliki 

bobot dan jumlah yang sama.  

Contoh : 

Bila dalam pertanyaan No.1 dan No.2 dalam sampul 

untuk Regu A ditanyakan Pengetahuan Agama dan 

Pengetahuan Umum, maka dalam sampul regu lain juga 

No.1 dan No.2 Pengetahuan Agama dan Pengetahuan 

Umum dengan bobot soal yang standar/sama. 

 

f. Penilaian Skoring 

 Benar atau salahnya jawaban peserta ditentukan oleh 

Dewan Juri. 

 Setiap nomor pertanyaan yang dijawab benar/tepat 

diberi nialai 100 (seratus). 

 Jika ada pertanyaan yang dijawab kurang tepat / tidak 

lengkap pada wajib jawab, maka diberi nilai dalam 

bentuk pecahan yaitu; 75, 50, atau 25 sesuai dengan 

persentase kebenarannya. Dan jika regu yang 

bersangkutan tidak bisa menjawabnya, regu yang 

merebut jika jawabannya benar akan mendapat nilai 50 

(lima puluh), dan jika salah  mendapat denda dengan 

pengurangan nilai 25 (dua puluh lima). 

 Pertanyaan babak rebutan yang dijawab tidak 

betul/kurang lengkap oleh peserta, maka regunya 

mendapat denda dengan pengurangan nilai 100 ( 

seratus). 

 

g. Lain-lain 

 Panitia Persiapan Kontingen Porseni di setiap Kab/Kota 

wajib mempedomani petunjuk tehnis pelaksanaan 

Cerdas Cermat ini sebagai dasar pelaksanaan seleksi 

calon peserta di Kab/Kota Masing-masing. 
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12. CABANG FAHMIL AL-QUR’AN 

 
a. Peserta : 

 Tingkat Aliyah …………  1 pa dan 1 pi 

 

b. Ketentuan Peserta : 

 Peserta adalah siswa yang masih aktif belajar pada 

Madrasah Aliyah (MA) 

 Setiap peserta sekaligus menjadi juru bicara baik pada 

paket pertanyaan pemerataan maupun rebutan 

 Setiap peserta didampingi oleh seorang pengamat yang 

ditunjuk oleh masing-masing kontingen yang 

bersangkutan. 

 

c. Tata Cara Perlombaan 

 Babak Penyisihan dan Semi Final  

 Setiap kali perlombaan menampilkan sebanyak-

banyaknya 3 (tiga) atau 4 (empat) peserta yang 

ditentukan melalui undian. 

 Perlombaan dilakukan melalui dua tahapan dengan 

menjawab dua paket soal yaitu : Tahapan I menjawab 

paket pertanyaan pemerataan, dimana untuk masing-

masing peserta disediakan 10 (sepuluh) buah 

pertanyaan., Tahapan II menjawab paket pertanyaan 

lontaran/rebutan, pada tahapan ini disediakan 10 

(sepuluh) pertanyaan untuk dijawab secara rebutan.  

 Setiap paket pertanyaan dimasukkan dalam sampul 

tertutup. Setiap kali perlombaan harus disediakan: 1) 

Sampul paket pertanyaan pemerataan sebanyak regu 

yang bertanding/berlomba. 2) Satu sampul paket 

pertanyaan lontaran/rebutan dan 3) Satu sampul paket 

pertanyaan cadangan. 
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 Untuk setiap kali perlombaan pertayaan-pertanyaan 

tidak boleh sama. 

 

 Babak Final 

 Mengisi tes tulis (tahriry) sebanyak 25 soal dengan 

waktu 25 menit 

 Mengikuti tes lisan (syafahy) yang tata cara 

pelaksanaannya sama dengan babak penyisihan dan 

semi final 

 

d. Tata Cara Pertanyaan dan Menjawab dalam Perlombaan 

 Setiap pertanyaan diajukan oleh moderator. 

 Pertanyaan pemerataan, pertama-tama diajukan oleh 

Moderator kepada peserta A, pertanyaan tersebut dijawab 

oleh peserta yang berhak lebih dahulu, dan pertanyaan 

tersebut dapat dilemparkan kepada peserta yang lain, jika 

peserta yang berhak tidak dapat menjawab atau belum 

benar  jawabannya, secara rebutan. Peserta yang paling 

duluan memberi tanda untuk menjawab, diberikan 

kesempatan untk menjawab,  jika jawabannya benar akan 

mendapat nilai 50 (lima puluh), dan jika salah  mendapat 

denda dengan pengurangan nilai 25 (dua puluh lima). 

 Pertanyaan lontaran/rebutan diberikan kepada peserta 

yang paling duluan memberi tanda untuk menjawab 

(menekan bel), bila jawabannya salah atau kurang lengkap 

peserta yang menjawab mendapat denda pengurangan 

nilai 100 (seratus), dan jika benar diberi nilai 100 ( 

seratus). Pertanyaan rebutan tidak diberikan giliran kepada 

peserta lain untuk memberi jawaban yang benar. 

 

e. Materi Pertanyaan 

 Pertanyaan (soal) fahmil Al-Qur’an disusun oleh Dewan 

Juri (atau yang ditunjuk) dengan mempedomani Kurikulum 
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Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  pada MA yang terdiri 

dari: Aqidah, Fiqh, Akhlak, Sejarah, Asbabun Nuzul, 

Hafalan Al-Qur’an, Terjemahan, Penafsiran dan 

Pemahaman tentang Al-Qur’an serta Buku Fahmil Al-

Qur’an seri MTQ Bengkulu.  

 Setiap sampul dari paket pertanyaan memiliki bobot dan 

jumlah yang sama.  

 

f. Penilaian Skoring 

 Benar atau salahnya jawaban peserta ditentukan oleh 

Dewan Juri. 

 Setiap nomor pertanyaan yang dijawab benar/tepat diberi 

nilai 100 (seratus). 

 Jika ada pertanyaan yang dijawab kurang tepat / tidak 

lengkap pada babak pertanyaan pemerataan, maka diberi 

nilai dalam bentuk pecahan yaitu; 75, 50, atau 25 sesuai 

dengan persentase kebenarannya. Dan jika peserta yang 

bersangkutan tidak bisa menjawabnya, peserta yang 

merebut jika jawabannya benar akan mendapat nilai 50 

(lima puluh), dan jika salah  mendapat denda dengan 

pengurangan nilai 25 (dua puluh lima). 

 Pertanyaan babak rebutan yang dijawab tidak 

betul/kurang lengkap oleh peserta, maka pesertanya 

mendapat denda dengan pengurangan nilai 100 ( seratus). 

 Khusus tes tulis pada babak final, jika jawaban benar tiap 

pertanyaan mendapat nilai 100 (seratus) dan jika tidak 

benar atau kurang lengkap dikurangi 50 (lima puluh). 

Sedang pertanyaan yang tidak dijawab, tidak menambah 

dan mengurangi nilai. 
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13. CABANG CIPTA PUISI KANDUNGAN AL-QUR’AN 

 
a. Peserta 

 Madrasah Aliyah  ……….. 1 pa  dan 1 pi 

 

b. Pakaian 

 Busana muslim / muslimah, rapi dan sopan  

 
 

c. Ketentuan Perlombaan 

 Perlombaan hanya dilakukan sekali dan tidak ada babak 

final 

 Sistem yang digunakan adalah sistem gugur 

 Setiap peserta mencabut satu maqra’ dengan undian, lima 

menit sebelum lomba cipta puisi dimulai 

 Panitia hanya menyediakan kertas 

 Perlombaaan dilaksanakan dua tahap yakni tahap 

menciptakan puisi dan tahap membacakan 

 Puisi diciptakan sesuai dengan maqra’ yang telah dicabut, 

panjangnya minimal satu halaman dan maksimal dua 

halaman kuarto tulisan tangan 

 Puisi yang diciptakan asli karya sendiri dan bukan ciplakan 

atau plagiat. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa 

karya tersebut tidak asli,  perolehan medali yang 

bersangkutan dibatalkan 

 Tiap peserta diwajibkan membacakan puisi ciptaannya  

 Official tidak diperkenankan memasuki ruang cipta puisi 

 

d. Waktu 

 Lama waktu menciptakan puisi adalah 3 (tiga) jam 

termasuk istirahat  

 10 menit sebelum acara dimulai para peserta telah hadir 

di tempat acara dan peserta yang terlambat 
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diperbolehkan mengikuti lomba namun tidak ada 

penambahan waktu 

 Bagi peserta yang belum dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dalam batas waktu yang telah ditentukan 

diberikan toleransi waktu 10 (sepuluh) menit. 

 

e. Bahan-bahan yang perlu dibawa : 

 Al-Qur’an terjemahan 

 Pulpen warna hitam 

 

f. Kriteria Penilaian 

 Cipta Puisi sebanyak 60 % tentang : 

 Kata yang digunakan memakai bahasa Indonesia 

 Keindahan kata-kata 

 Kesatuan baris dengan baris 

 Kesesuaian isi dengan kandungan Al-Qur’an 

 Kedalaman makna 

 

 Pembacaan Puisi sebanyak 40 % tentang :  

 Interprestasi / penafsiran 

 Ekspresi / tanggapan penafsiran / penghayatan 

 Intonasi 

 Ketrampilan dalam penampilan 
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g. Hasil Karya 

Hasil karya lomba menjadi milik Panitia Penyelenggara 

PORSENI XIII Kementerian Agama Provinsi Aceh dan panitia 

berhak mempublikasi atas nama penciptanya 

 

 

 

 

Ditetapkan di : Banda Aceh 
Pada Tanggal : 20 Juli 2012 
Kepala Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Aceh 
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