
 

 

 



PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KOMPETISI 

 

I. KETENTUAN UMUM: 

1. Peserta adalah siswa SD/MI se-Karesidenan Besuki 

2. Peserta atas nama delegasi sekolah/madrasah atau atas nama pribadi 

3. Peserta harus mengisi formulir pendaftaran yang tersedia 

4. Peserta diperbolehkan mengikuti lebih dari satu cabang lomba 

5. Pendaftaran dilakukan secara: 

Online :  

NO NAMA KOORDINATOR CABANG NO HP 

1. SITI ALFIAH OLIMPIADE MATEMATIKA 082140767883 

2. MISRAI FARUQ OLIMPIADE IPA 081217468979 

3. MUTAMIMAH PUISI 081358044186 

4. MULIK SISWANDANI PIDATO BAHASA 

INDONESIA 

085236132869 

5. ACHMAD RAMLI TARTIL 082331979460 

6. MUHAMMAD SODIQ TAHFIDZ 082336448056 

 Membayar infaq pendaftaran Rp. 30.000 untuk seluruh cabang lomba 

6. Pendaftaran secara online, biaya pendaftaran transfer melalui rekening Bank Mandiri 

Cab. Jember 900-00-1326907-2 a.n HAFSAH HASAN paling lambat tgl 26  Februari 

2021 dan mengirimkan bukti transfer kepada contact person yang dihubungi 

sebelumnya. 

7. Link pendaftaran :  

bit.ly/pendaftarandemoses52 

8. Link upload video : 

bit.ly/babakpenyisihandemoses52 

9. Pelaksanaan kompetisi mulai pukul 07.00 WIB s.d. selesai 

10. Peserta sudah mempersiapkan diri minimal 30 menit sebelum kompetisi dimulai 

11. Peserta harus memakai pakaian bebas sopan pada saat Final 

12. Masing-masing kompetisi atau lomba diambil juara 1, 2, 3 dan harapan 1,2 

13. Setiap peserta dan juara mendapat piagam penghargaan 

14. Pelaksanaan TM tanggal 27 Februari 2021 secara Online melalui channel youtube  

MTs Negeri 1 Jember 

15. Bagi official dan peserta yang tidak menonton  Technical Meeting secara Online 

dianggap telah menyetujui ketentuan yang sudah disepakati 

16. Hadiah berupa trophy, uang pembinaan dan beasiswa pendidikan 



17. Peserta yang meraih Juara 1,2,3, Harapan 1 dan Harapan 2.  

a. Juara 1: 

Tropy, Sertifikat, Uang pembinaan sebesar Rp. 750.000,-, 

Beasiswa pendidikan: bebas uang infaq bulanan selama 12 bulan 

b. Juara 2:  

Tropy, Sertifikat, Uang pembinaan sebesar Rp. 650.000,-, 

Beasiswa pendidikan: bebas uang infaq bulanan selama 6 bulan 

c. Juara 3:  

Tropy, Sertifikat, Uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,-, 

Beasiswa pendidikan : bebas uang infaq bulanan selama 3 bulan 

d. Juara Harapan 1 dan Harapan 2 

Tropy dan sertifikat 

18. Beasiswa pendidikan diberikan kepada pemenang pada saat menjadi siswa  MTsN 1 

Jember 

19. Waktu pelaksanaan lomba : 

a. Senin, 01 Maret 2021  

Olimpiade Matematika babak Penyisihan dan pengumuman peserta yang lolos ke 

babak Final 

b. Selasa, 02 Maret 2021,  

Olimpiade IPA , babak Penyisihan dan pengumuman peserta yang lolos ke babak 

Final 

c. Rabu, 03-04 Maret 2021 (Upload Video), 

untuk cabang lomba Non akademik : Puisi,Pidato Bahasa Indonesia,Tartil dan 

Tahfidz. Sabtu, 06 Maret 2021, Pengumuman peserta yang lolos ke babak Final 

d. Senin, 08 Maret 2021, 

Final Cabang lomba Akademik dan Non Akademik. 

20. Keputusan dewan juri bersifat mutlak/ tidak bisa di ganggu gugat 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK TEKNIS KOMPETISI   

OLIMPIADE MATEMATIKA TERINTEGRASI 

KOORDINATOR LOMBA: SITI ALFIAH, S.Pd., M.Si 

 

1. Ruang Lingkup Materi 

Bilangan, Aljabar, Geometri dan Pengukuran, Statistika, dan Peluang 

2. Ketentuan Kompetisi  

a. Babak Penyisihan : Bentuk soal pilihan ganda, jumlah soal 40 butir, waktu pengerjaan 60 

menit, aturan penilaian: skor berbeda pada tiap butir soal  

b. Babak Final : Bentuk soal pilihan ganda, jumlah soal 10 butir, waktu pengerjaan 60 menit, 

aturan penilaian: skor berbeda pada tiap butir soal 

3. Penentuan peserta yang masuk babak final: 10 dari jumlah peserta dengan nilai tertinggi 

4. Penentuan juara: 

a. Juara adalah lima finalis dengan nilai tertinggi pada babak final;  

b. Jika terdapat nilai yang sama, yang berhak menjadi juara adalah peserta yang nilainya lebih 

tinggi pada babak penyisihan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK TEKNIS KOMPETISI   

OLIMPIADE IPA TERINTEGRASI 

KOORDINATOR LOMBA : MISRAI’I FARAUQ, S.Pd 

 

1. Ruang Lingkup Materi 

Mengacu pada kisi-kisi KSMO 2020 

SAINS IPA TERINTEGRASI 

a. Keterampilan sains dalam metode ilmiah 

b. Klasifikasi makhluk hidup 

c. Tata nama spesies 

d. Dasar ekologi 

e. Anatomi dan fisiologi makhluk hidup 

(Mikroorganisme, tumbuhan, hewan dan 

manusia) 

f. Permasalahan lingkungan 

g. Perkembangan tekonologi terkini (Genetika 

dan bioteknologi)  

h. Mekanika (gerak benda) 

i. Sistem tata surya 

j. Kelistrikan dan kemagnetan 

k. Materi (zat padat, cair, dan gas) 

l. Suhu dan kalor 

m. Cahaya 

n. Energi dan gaya 

a. Shirah Nabawiyah mulai dari awal nabi 

berdakwah hingga hijrah 

b. Zakat  

c. Konsep zakat, infaq, dan shodaqoh 

d. Konsep sholat 

e. Akhlakul karimah 

f. Akhlakul madzmumah 

g. Surat-surat pendek 

h. Hadits arbain 

i. Tajwid  

 

 

2. Ketentuan Kompetisi  

a. Babak Penyisihan : Bentuk soal pilihan ganda, jumlah soal 40 butir, waktu pengerjaan 60 

menit, aturan penilaian: skor berbeda pada tiap butir soal  

b. Babak Final : Bentuk soal pilihan ganda, jumlah soal 20 butir, waktu pengerjaan 60 menit, 

aturan penilaian: skor berbeda pada tiap butir soal 

3. Penentuan peserta yang masuk babak final: 10 dari jumlah peserta dengan nilai tertinggi 

4. Penentuan juara: 

a. Juara adalah lima finalis dengan nilai tertinggi pada babak final;  

b. Jika terdapat nilai yang sama, yang berhak menjadi juara adalah peserta yang nilainya lebih 

tinggi pada babak penyisihan.  

 



PETUNJUK TEKNIS  

LOMBA BACA  PUISI  

KOORDINATOR LOMBA: MUTAMIMAH, S.Pd 

 

A. Ketentuan Umum 

1. Tema lomba ”Sehat dan Berkarya di Masa Pandemi Covid-19”. 

2. Peserta lomba baca puisi secara online merupakan pelajar Sekolah Dasar/Madrasah 

Ibtidaiyah. 

3. Sifat lomba individu/perorangan, bukan kelompok. 

4. Ketentuan kompetisi 

a. Babak penyisihan: Setiap peserta membacakan 1 puisi yang telah disediakan 

oleh panitia lomba.Waktu penampilan maksimal 5 menit meliputi persiapan dan 

penampilan. Setiap peserta wajib mengupload video pembacaan puisi tanpa 

proses edit pada tanggal 3-4 Maret 2021. 

b. Babak final: Setiap peserta harus hadir 30 menit sebelum pelaksanaan final 

dimulai  pada tanggal 8 Maret 2021 pukul 09.00 WIB. Setiap peserta 

membacakan 1 puisi pilihan yang telah disediakan oleh panitia dan 1 puisi bebas 

pilihan peserta.  

5. Pemenang ditentukan juara 1, 2, 3  dan harapan 1,2 dengan prosentase 100% 

penilaian dewan juri. 

6. Keputusan dewan juri bersifat mutlak tidak dapat diganggu gugat 

7. Aspek penilaian 

Penilaian lomba baca puisi meliputi: 

 Penjiwaan atau penghayatan  

 Vokal (artikulasi, intonasi, karakter suara dan tempo) 

 Kekuatan (power suara) 

 Gerak (mimic, gesture) 

 Totalitas (penyajian secara lisan, ekspresi, fisik dan keutuhan) 

B. Persyaratan 

1. Peserta wajib mendaftar dan mengisi formular secara online. 

2. Memakai seragam almamater Sekolah/Madrasah 

C. Ketentuan Khusus 

1. Dalam pembacaan puisi, peserta tidak diperbolehkan menggunakan: a) pengeras 

suara, b) menggunakan alat pengiring baik dimainkan sendiri maupun orang lain. 



2. Dalam membacakan puisi, peserta wajib menyebutkan identitas nama lengkap, asal 

Sekolah/Madrasah, nama penyair dan judul puisi.  

 

D.  Lampiran Puisi  

 

1. Untuk Babak Penyisihan 

Anugerah Terlupakan 

Karya Nafisa Anida 

 

Kukalungkan kesombongan di hatiku 

Megah dengan kuasa diri yang angkuh 

Jasad ini begitu tegap menjajah bumi 

Tiada luka nan sakit yang menempel jasmaniku 

Sungguh, rohaniku telah tertipu 

Dalam kedangkalan ilmunya 

atau sebab takabarnya jiwa 

Anugerah itu terlupakan 

Dalam rasa sehat 

Aku lalai bahwa sehat adalah rizki 

Yang terlupakan untuk di syukuri 

Dalam rasa sehat 

Ada rasa indah dalam kebebasan 

Namn dalam rasa sehat 

Seringkali membawa tinggi hati 

Bahwa kita tak pernah mati 

Atau takdir bisa mengintip dari balik kemungkinan 

Ah,  

kini ketika semuanya terjadi 

tingal meringkuk menunggu mati 

Berharap rasa sakit ini terhenti 

Hingga ajalku datang segera kapanpun 

 

 PAGI PUTIH YANG MEMUTIH 

Weinata Sairin: 

Pagi putih bagai kristal 

turun dari langit putih 

pagi jernih semerbak 

mewangi mekar di ruang sejarah 

pagi penuh makna melimpahkan 

harapan signifikan dan berkat baru 

pagi ceria menghadirkan 

hidup ceria dan keakanan ceria 

Tuhan tiada henti menenun pagi 

bagi manusia fana 

manusia memiliki ruang 

untuk merajut karya terbaik 

di tengah dunia yang dinamik 



manusia ciptaan Allah termulia 

terpanggil terus untuk membangun 

kehidupan berkeadaban 

yang saling mengasihi tanpa 

mempertimbangkan sara 

yang menggunakan kuasa dan jabatan 

bagi kemaslahatan rakyat 

dan tidak terpenjara pada 

sektarianisme, primordialisme 
yang mengancam hidup berkeadaban, 

sambut pagi cerah dengan doa dan syukur 

mari terus wujudkan hidup sehat 

bersih agar virus corona tak menyentuh tubuh 

mari bergandeng tangan membantu pemerintah 

mengatasi Corona, mengatasi roh intoleransi 

mengatasi hoax yang di desain 
untuk merusak bangunan NKRI... 

2.Puisi untuk babak final 

BEJANA KEHIDUPAN 
Weinata Sairin: 

Tuhan, 

bersama semilir angin pagi hari 

yang dingin menusuk, 

kusebut namaMu dalam sendu 

Tuhan 

bersama pagi yang mekar 

berbinar di ruangruang sejarah 

kuucap namaMu dalam duka 

bersama hati yang risau galau 

cemas gemasku eja namaMu 

dalam nafas terengah 

Tuhanku, 

Corona masih terus membabibuta 

merampas hidup kami 

ia benar-benar seakan begitu bebas 

meluluhlantakkan tatanan hidup kami 

taringkukunya yang tajam 

tak pandang sara, eselon, fraksi, jabatan 

siapa saja ia dekati 

beberapa dokter di garda depan direnggutnya 
birokrat dan berbagai kelompok masyarakat 

Tuhan, 

kami risau, galau, cemas lemas, derita tiada ujung 



kami lelah nyaris pasrah menyerah 
kami panik, airmata menitik 

Tuhan, kasihani kami 

jangan ingat-ingat dosa kami 

barui dan lahirkanlah kami 

taruh roh yang baru pada hati kami 
agar kami hidup dalam kuasa firmanMu 

selamatkan dan bebaskan kami 

dari Corona yang membuat kami merana 
dan hidup dalam penjara ketakutan 

ampuni kami Tuhan, 

sambut kami dalam kasihMu 

yang berlimpahruah memenuhi bejana 

kehidupan kami. 

Terimakasih ya Tuhan 

Penebusku yang hidup! 

SEBELUM NAFASMU TERHENTI 

Karya Nafisa Anida 

 

Sebelum nafasmu terhenti 

Jadikan wujud ragamu sebagai wujud jatidiri 

Dalam senyap kediamannya 

Jasad ingin dimengerti oleh dia yang memiliki 

Duhai jiwa - jiwa yang lalai pada hak tubuh 

Yang dengan asap - asap rokok kau recuni paru - parumu 

Dengan mata terbuka sepanjang malam kau lelahkan mata dan akalmu 

Dengan kebaikan yang bernafsu hingga lupa pada hak jasadmu 

Ingatlah,  

Tuhan tak menciptakan segala sesuatu tanpa sebab 

Maka sebelum nafasmu terhenti 

pastikan nafasmu bukan nafas pesakitan 

Pastikan tubuhmu hidup dalam kesejahteraan 

Perjuangan tak perlu mengorbankan badan 

Kesenangan tak perlu merelakan kesehatan 

Kehendakmu tak perlu menyiksakan raga 

 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK TEKNIS 

 LOMBAPIDATO BAHASA INDONESIA 

KOORDINATOR LOMBA : MULIK SISWANDANI, S.Pd 

 

1. Waktu dan tempat pelaksanaan lomba 

a) Babak Penyisihan 

Hari : Rabu – Kamis   

Tanggal : 3 – 4 Maret 2021  

Waktu : 07.00 - selesai 

 Tekhnis   : Online ( Mengirimkan/upload vidio melalui : 

http://bit.ly/babakpenyisihandemoses52) 

 

b).  Babak Final 

Hari : Senin 

Tanggal : 8 Maret 2021 

Waktu : 07.00 - selesai 

Tempat : MTs Negeri 1 Jember 

 

2. Persyaratan peserta 

a. Siswa/siswi yang masih aktif dari kelas 1-6 SD/MI sederajat dan dibuktikan 

dengan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan 

b. Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi  yang telah ditetapkan 

c. Peserta tidak dibedakan peserta putra dan peserta putri 

d. Peserta adalah siswa/siswi yang telah terdaftar sebagai peserta, dan tidak boleh 

diganti dengan siswa/siswi lain. 

 

3. Ketentuan perlombaan 

a) Ketentuan Perlombaan Babak Penyisihan 

1. Pada tahap penyisihan (tahap pertama)  semua peserta mengirimkan vidio 

penampilan pidato  

2. Pembuatan vidio pidato harus dilakukan dengan jujur yaitu tidak membaca 

text, dengan satu kali pengambilan vidio, tanpa jeda (pause) dan tanpa proses 

editing 

http://bit.ly/babakpenyisihandemoses52


3. Tampilan rekaman vidio diambil setengah badan dimulai dari pinggang keatas 

4. Setelah dilakukan penilaian pada babak penyisihan, akan diambil 5 peserta 

dengan penampilan terbaik untuk tampil di babak final 

5. Setiap peserta memilih salah satu dari tema berikut: 

a. Pengaruh Pandemi Covid-19 pada Dunia Pendidikan 

b. Dampak Prestasi Belajar siswa di Era Pandemi Covid-19  

c. Pentingnya Menjaga Kesehatan dalam Masa Pandemi  

d. Peran Pemuda dalam Pembangunan Bangsa dan Kemajuan Negara 

6. Durasi tampil untuk babak penyisihan dan babak final maksimal 7 menit, 

tanpa perpanjangan waktu 

7. Setiap peserta harus menyerahkan naskah pidato, 1) Babak penyisihan 

berbentuk file yang dikirim ke panitia lomba, 2) Babak final berbentuk teks 

yang diserahkan pada panitia pada saat final dengan ketentuan: 

a. Teks diketik dikertas HVS A4, spasi 1,5, huruf yang digunakan Times 

New Roman 12 pt 

b. Naskah pidato dibuat rangkap 3  

b) Ketentuan Perlombaan  Babak Final 

1.  Setiap peserta memilih salah satu dari tema berikut: 

a. Pengaruh Pandemi Covid-19 pada Dunia Pendidikan 

b. Dampak Prestasi Belajar siswa di Era Pandemi Covid-19  

c. Pentingnya Menjaga Kesehatan dalam Masa Pandemi  

d. Peran Pemuda dalam Pembangunan Bangsa dan Kemajuan Negara 

2. Pada babak final, peserta hadir  di MTs N 1 Jember untuk tampil secara 

langsung didepan juri dan tidak diperkenankan membaca teks pidato 

3. Pemenang lomba akan diambil sebanyak 5 juara: Juara I,II,III dan harapan I,II. 

4. Indikator lampu: 

a. Lampu kuning  : persiapan pidato 

b. Lampu hijau   : memulai pidato 

c. Lampu kuning ke-2  : persiapan mengakhiri pidato 

d. Lampu merah  : mengakhiri pidato 

 

 

 

 



4. Penjurian 

a. Kriteria Penilaian 

1). Kesesuaian isi dengan tema pidato 

2). Kelancaran 

3). Ekspresi 

4). Ketepatan Bahasa 

b. Pengumuman pemenang lomba disampaikan setelah lomba selesai dan setelah 

Dewan Juri Lomba mengadakan sidang  

c. Pemenang lomba diambil berdasarkan ranking tertinggi total nilai yang diperoleh 

d. Bila terjadi jumlah nilai yang sama, maka penentuan pemenang ditentukan pada 

aspek-aspek berikut secara berurutan: 

1). Kesesuaian isi dengan tema pidato 

2). Kelancaran 

3). Ekspresi 

4). Ketepatan Bahasa 

e. Dewan Juri Lomba bersifat independen 

f. Keputusan Dewan Juri Lomba tidak dapat diganggu gugat. 

 

5. Tata Tertib Lomba 

a. Peserta harus hadir di tempat lomba 30 menit sebelum perlombaan dimulai 

b. Urutan tampil lomba ditentukan berdasarkan undian pada saat registrasi 

c. Nomor urutan lomba diberikan saat registrasi 

d. Setiap peserta harus mengenakan nomor lomba yang telah diberikan 

e. Setiap peserta harus berpakaian muslim/muslimah, tidak memakai tanda yang 

menunjukkan identitas SD/MI asal peserta 

f. Semua peserta harus tetap di tempat lomba selama perlombaan berlangsung 

g. Setiap peserta akan dipanggil sebanyak 3 kali, apabila pada panggilan ke-3 yang 

bersangkutan belum hadir dan tidak ada konfirmasi pada panitia, maka peserta 

tersebut dinyatakan GUGUR 

h. Official tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang lomba. 

 

 

 

 



PETUNJUK TEKNIS  

LOMBA TAHFIDZ 

KOORDINATOR LOMBA : M. Sodiq, S. Ag. 

 

1. Waktu dan tempat pelaksanaan lomba 

a) Babak Penyisihan 

Hari  : Rabu – Kamis (Upload Video) 

Tanggal : 3 – 4 Maret 2021 

Waktu  : Mulai pukul 07.00 

Tempat : Online. Link upload video : bit.ly/babakpenyisihandemoses52 

b) babak semi final  

Hari  : Sabtu  

Tanggal : 6 Maret 2021 

Waktu  : 08.00 

Tempat : Online dengan video call 

c) Final 

Hari  : Senin 

Tanggal : 08 Maret 2021 

Waktu  : Mulai pukul 07.00 

Tempat : MTsN 1 Jember 

 

2. Persyaratan Peserta 

Siswa/siswi yang masih aktif dari kelas 1-6 SD/MI sederajat dan dibuktikan dengan surat 

keterangan dari sekolah yang bersangkutan 

 

3. Sistem Perlombaan 

a). Sistem perlombaan babak Penyisihan 

penyisihan mengirimkan video ke panitia durasi video maksimal 10 menit 

b) sistem perlombaan semifinal  

15 peserta terbaik akan dihubungi panitia melalui video call sesuai jadwal yang akan 

dibagikan 

c). Sistem perlombaan Final 

Babak final dilaksanakan secara offline MTSN 1 Jember 



4. Ketentuan Lomba 

a) Ketentuan Lomba babak Penyisihan 

Membacakan 2 surat pilihan telah ditentukan panitia 

 Bacaan surat pertama dengan memilih salah satu surat berikut: 

 Al-Infithaar 

 At-Takwir 

 Al-Lail 

 Al-‘Alaq 

 

 Bacaan surat kedua dengan memilih salah satu surat berikut : 

 Al-Muthaffifin 

 Al-Buruj 

 Al-Insyiqaq 

  Al-Fajr 

 

b) Ketentuan lomba babak semifinal 

Menjawab 3 soal yang terdiri dari : 

 Soal Pertama membacakan satu surat penuh yang ditentukan oleh juri 

 Soal ke-2 dan ke-3 melanjutkan ayat yang dibacakan oleh juri 

 

c) Ketentuan Lomba Babak Final 

Menjawab 5 soal yang terdiri dari : 

 Soal Pertama membacakan satu surat penuh yang ditentukan oleh juri 

 Soal ke-2 sampai ke-5 melanjutkan ayat yang dibacakan oleh juri 

 

5. Ruang Lingkup Penilaian dan Bobot Nilai 

Kelancaran bacaan 40% 

Tajwid 30% 

Makhorijul huruf 30% 

 

6. Materi Lomba 

Juz 30 

 

 



7. Tata Tertib Lomba 

a) Memakai busana muslim baik lomba bersifat online maupun offline 

b) Untuk babak semifinal silahkan tunggu di hubungi oleh juri dan peserta tidak perlu 

menghubungi juri dan apabila dihubungi sebanyak 3 kali tidak ada respon maka 

dinyatakan gugur 

c) Untuk babak final peserta harap hadir 30 menit sebelum perlombaan dimulai. Apabila 

peserta dipanggil 3 kali tidak hadir, maka dinyatakan gugur 

d) Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK TEKNIS  

LOMBA TARTIL PUTRA/PUTRI 

KOORDINATOR LOMBA : ACH.RAMLI, S.Ag 

 

1. Sekolah/Madrasah diperbolehkan mengirim lebih dari satu peserta 

2. Surat yang dibaca bebas asal mengambil dari juz 5 – 10 Al Quran 

3. Pelaksanaan lomba berlangsung 2 babak 

Babak Penyisihan dan Babak Final 

a). Babak Penyisihan 

 Peserta lomba berpakaian muslim/muslimah 

 Alokasi waktu yang disediakan oleh Panitia adalah minimal 3 menit dan 

maksimal 4 menit. 

 Video di upload pada link http://bit.ly/babakpenyisihandemoses52  

 Mulai hari rabu 03 Maret 2021sampai 04 maret 2021 pukul 23.59 

b). Pengumuman peserta yang lolos akan di umumkan pada hari Sabtu,06 Maret 2021  

pukul 19.00 WIB 

 Finalis yang lolos ke babak final terdiri dari 5 putra dan 5 putri 

 Babak final dilaksanakan di MTsN 1 Jember pada: 

 Hari/tanggal : Senin,08 Maret 2021 

 Pukul  : 07.00 sampai selesai 

4. Indikator lampu penjurian babak final 

a. lampu Kuning : pertama persiapan untuk memulai 

b. lampu Hijau : mulai membaca 

c. lampu Kuning kedua : persiapan mengahiri bacaan 

d. lampu Merah : peserta mengakhiri bacaan  

5. Penilaian : 

a. Tajwid : 40 poin 

b. Makharijul huruf/Fashohah : 30 poin 

c. Lagu : 30 poin 

6. Juara yang diperebutkan 

a. Perorangan Putra memperebutkan : Juara I, II dan III, harapan I dan II 

b. Perorangan Putri memperebutkan : Juara I, II dan III, harapan I dan II 

 

http://bit.ly/babakpenyisihandemoses52

