3. PETUNJUK TEKNIS MUSABAQOH KHITOBAH
A.

Ketentuan Substansif
1.

Peserta
a.
b.

Peserta adalah siswa siswi SLTA/ sederajat (diutamakan kelas XII).
Peserta telah melengkapi persyaratan pendaftaran (mengisi formulir,
menyerahkan surat rekomendasi dari sekolah sebagai tanda bukti delegasi,
dan membayar biaya administrasi sebesar Rp 30.000,-)

c.

Setiap instansi sekolah boleh mengirimkan delegasinya lebih dari satu
dan maksimal adalah dua.

d.

Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia.

e.

Peserta wajib mengenakan nomor urut peserta yang telah disiapkan oleh
panitia.

f.
g.

Perlombaan bersifat perorangan.
Setiap peserta harus hadir ditempat 15 menit sebelum perlombaan
dimulai.

h.

Setiap peserta diharapkan menggunakan pakaian identitas sekolah dan
bersepatu.

i.

Target maksimal peserta khitobah adalah 50 peserta.

j.

Perlombaan terdiri dari satu sesi.

k.

Pemenang adalah peserta yang mendapatkan nilai tertinggi.

l.

Pemenang terdiri dari juara 1, 2 dan 3.

m.
2.

Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Materi

Tema :Pemuda sebagai generasi bangsa
3.

Durasi Perlombaan

Waktu yang diberikan kepada peserta untuk tampil adalah 7 menit dengan rincian sebagai
berikut :
·

Lampu kuning : persiapan

·

Lampu Hijau : memulai berpidato

·

Lampu kuning : persiapan mengakhiri pidato

·

Lampu merah : pidato selesai

B.

Teknis Lomba

Setiap peserta harus menyerahkan teks pidato, dengan ketentuan :
1)

Teks diketik rapi, di atas kertas A-4.

2)

Huruf yang digunakan tipe Traditional Arabic size 20.

3)

Jarak ketikan dengan spasi 1,5

4)

Diserahkan kepada panitia sebanyak 2 lembar pada saat registrasi peseta.

C.

Kriteria Penilaian

1.

Bahasa (Tata bahasa, kefasihan, kelancaran & intonasi) : 1-25 poin

2.

Isi (Kesesuaian isi dengan tema)

: 1-25 poin

3.

Gaya (Ekspresi dan mimik)

: 1- 25 poin

4.

Pemahaman teks (menerjemahkan beberapa kalimat atau pertanyaan Tanya jawab

meliputi isi teks pidato yang ditentukan oleh juri)
D.

E.

Hadiah
1.

Juara 1 : Trophy, piagam, dan uang pembinaan.

2.

Juara 2 : Trophy, piagam, dan uang pembinaan.

3.

Juara 3 : Trophy, piagam, dan uang pembinaan.

Waktudan Tempat Pelaksanaan
Hari

: Sabtu

Tanggal : 21 April 2018
Pukul : 07.00 - selesai
Tempat : Gedung B IAI Sunan Giri Bojonegoro
F.

: 1- 25 poin

Technical Meeting
Hari/Tanggal :Kamis, 19 April 2018

G.

Pukul

:14.00 WIB

Tempat

: Gedung B IAI Sunan Giri Bojonegoro

Penanggung Jawab Lomba
·

Desy Afrilia Fifa Nur Cahyani

: 085280819369

·

Ahmad Rifa’i

: 085815307763

