
                                
Nomor      :  23.004/Pentas PAI-VII/2015 
Lampiran  :  2 Berkas 
Perihal      :  Undangan Perlombaan 
 

Kepada 
Yth.  Kepala  SMA,SMK Negeri dan Swasta 
Se- Kabupaten Bogor. 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
 
Salam Sejahtera kami sampaikan, semoga Bapak/ Ibu beserta seluruh staf dan 
karyawan  berada dalam lindungan Allah Swt, dan selalu sukses dalam menjalankan 
aktivitas sehari-hari, amiin. 

 
Berdasarkan Surat dari MGMP PAI Tingkat Provinsi Jawa Barat tentang pemberitahuan 
kegiatan Pentas PAI Tingkat Provinsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 25-27 Mei 
2015, maka Kami pengurus MGMP PAI Kab. Bogor akan mengadakan Lomba PENTAS 
PAI ke-7 dalam rangka menseleksi peserta yang akan dikirim dari Kabupaten Bogor. 
Kegiatan PENTAS PAI VII ini merupakan tindak lanjut para kontestan di bidang yang 
sama di tingkat sekolah. Kegiatan ini   insya Allah akan dilaksanakan pada : 
 

Hari /Tanggal : Sabtu, 09 Mei 2015 
Tempat : SMKN  1 Cibinong 
                            Jl. Karadenan  Cibinong Kab. Bogor  
Ketentuan lomba : Terlampir 

 
Maka dari itu kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat mengutus perwakilan sekolah 
pada kegiatan tersebut yang terdiri dari siswa X dan XI untuk tigkat SMA/SMK.  
 
Demikian permohonan   ini kami sampaikan, atas kebijaksanaan kami haturkan terima 
kasih.  
Wassalamu’alaikum  Wr.Wb.                

                    Bogor, 17 April 2015 
Ketua 

 
 
 
 

Syarifah Alawiyah, S.Ag 
NIP. 197804052011012001              

Sekretaris 
 
 
 
 

Sudarjat, S.Pd.I 
NIP. 197807182010011010 

 
Mengetahui, 

Ketua MGMP PAI SMK 
Kab. Bogor 

 
 
 

Syarifah Alawiyah, S.Ag 
NIP. 197804052011012001              

Ketua MGMP PAI SMA 
Kab. Bogor 

 
 
 

Drs. Nursalim 
NIP. .196910311998021001 

 

PANITIA KEGIATAN 

PENTAS PAI SMA/SMK  
TINGKAT  KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 

Sekretariat : SMKN 1 Cibinong, Jl. Karadenan Cibinong Bogor 
Website : http://www.paismabogor.org email: paismabogor@gmail.com  

 

 



Lampiran 1 
 

Tata Tertib PENTAS PAI Ke-6  
Tingkat SMA/SMK Kabupaten Bogor Tahun 2015 

 
Ketentuan Umum 

1. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp 300.000,00/sekolah 
2. Mengisi Formulir Pendaftaran 
3. Peserta yang diikutsertakan adalah kelas X dan XI 
4. Technical meeting : Sabtu, 02 Mei 2015 di SMKN 1 Cibinong Pukul: 08.00 WIB 

 
Ketentuan Perlombaan SMA 

1. Lomba Tilawatil Qur’an (MTQ) 
 Peserta terdiri dari 1 orang putra atau putri 
 Materi Lomba : 

Setiap peserta bebas menentukan surat atau ayat Al-Qur’an yang akan dibaca. 
 Kriteria Penilaian : 

Meliputi penguasaan tajwid, fashahah, seni tilawatil Qur’an, adab membaca, 
penghayatan, sopan santun, kerapihan dan kebersihan busana. 

 Mekanisme: 
 Pembacaan ayat Al-Qur’an dilakukan dalam durasi waktu maksimal 15 menit. 
 Lomba ini dilakukan dalam 1 (satu) babak. 

 
2. Lomba Pidato/Ceramah PAI 

 Peserta terdiri dari 1 orang putra/putri 
 Materi/Tema Pidato : 

 Islam Rahmatan Lil ‘Alamin 
 Mendirikan shalat 
 Toleransi antar umat beragama 
 Adab kepada orang tua 
 Makna iman dalam Islam 
 Derajat orang berilmu 
 Kemuliaan orang bertakwa 
 Keutamaan infaq - shadaqah 
 Kejujuran 
 Memuliakan tahun baru Islam   
 Makna gender dalam Islam 

 Kriteria Penilaian: 
Meliputi penguasaan materi/kesesuaiantema, intonasi vokal/ketepatan dalam 
melafazkan ayat-ayat Al-Qur’an atau Al-Hadits, ekspresi wajah, performansi di 
panggung, dan etika berpidato. 
 

 Mekanisme Lomba: 
 Setiap peserta wajib menyerahkan teks pidatonya kepada dewan juri sebelum 

tampil ke panggung. 
 Pidato/ceramah disampaikan dalam durasi waktu maksimal 15 menit. 
 Tahapan lomba terdiri dari 2 (dua) babak, yaitu : 



- Babak penyisihan, diikuti oleh semua peserta dengan membawakan 1 (satu) 
judul/tema. 

- Babak final, diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta terbaik dengan membawakan 1 
(satu) judul/tema berbeda dari yang dibawakan pada babak sebelumnya.  
 

3. Lomba Seni Nasyid 
 Peserta terdiri dari 1 regu yang beranggotakan 4 (empat orang putra atau putri 

tidak boleh campuran) 
 Lagu yang Dilombakan : 
 Lagu Wajib 

Judul Lagu:Suci Sekeping Hati (SAUJANA) 
 Lagu Pilihan 

 Neo Shalawat (SNADA) 
 Pematang (GRADASI) 
 Anugerah yang Terindah (FATIH) 
 Senyum (RAIHAN) 
 ABG (JUSTICE VOICE) 
 Pemuda Kahfi (IZZATUL ISLAM) 
 Ar-Ruhul Jadid (RUHUL JADID) 
 Merah Saga (SHAUTUL HARAKAH) 
 Muhasabah Cinta (ADCOUSTIC) 
 Kaca yang Berdebu (MAIDANY) 

Catatan : Lagu pilihan yang akan dibawakan harus dibuat dengan aransemen sendiri 
dalam bentuk partitur lengkap. 

 Mekanisme: 
- Babak penyisihan diikuti oleh semua grup dengan membawakan lagu wajib dan 

1 (satu) lagu pilihan  
- Babakfinal diikuti oleh 10 (sepuluh) grup terbaik dengan membawakan lagu 

wajib dan 1 (satu) lagu pilihan yang berbeda dari yang telah dibawakan pada 
babak penyisihan. 

- Pada saat membawakan lagu wajib atau lagu pilihan, harus 
menggunakanaransemen vokal minimal 2 (dua) suara. 
 

4. Lomba Debat PAI 
 Peserta terdiri dari 3 orang putra/putri/campuran 
 Materi/Tema Debat PAI: 

Babak Penyisihan 

 Peran media massa terhadap pembentukan moral 

 Toleransi beragama dan amar makruf serta Jihad 

 Lemahnya Pendidikan sekolah penyebab utama kehancuran moral 

 Kultur keberagamaan (religious culture) di sekolah 

 Pergaulan bebas dikalangan remaja dan perkembangan psikologi remaja 

 Kepedulian terhadap sesama dan kebebasan individu 

 Teknologi perusak budaya Islam 



Babak Semifinal dan Final 

 Radikalisme dan Jihad 

 Demokrasi dan ketauhidan 

 Multikulturalisme dan dakwah 

Kriteria Penilaian : 

Kriteria penilaian dilihat dari kedalaman wawasan, kemampuan argumentasi, 

kemampuan komunikasi dan bahasa tubuh, sikap dan etika, serta team work 

(keterlibatan/peran setiap anggota). 

Mekanisme :  

Lomba Debat PAI dilaksanakan dalam 3 (tiga) babak, yaitu babak penyisihan, 

babak semifinal, dan babak final.  

Babak Penyisihan 

- Babak penyisihan wajib diikuti oleh seluruh tim yang dibagi menjadi empat 

grup. 

- Penyisihan dalam setiap grup menggunakan system gugur 

- Setiap tim terdiri dari 3 orang yang terdiri dari pembicara I, pembicara II dan 

Pembicara III. 

- Debat dimulai dari penyampaian pandangan terhadap sebuah topic yang 

disampaikan oleh pembicara I selama 5 menit. 

- Penyampaian argument diberikan waktu masing-masing 5 menit untuk masing-

masing pembicara secara berurutan diawali dengan penyampaian pandangan 

dari tim yang memenangkan undian giliran bicara dahulu. 

- Tim terbaik dari masing-masing grup masuk ke babak semi final 

 

Babak Semifinal 

- Semifinal mempertemukan juara masing-masing grup. Juara grup A bertemu 

dengan juara grup B, juara grup C bertemu dengan Juara grup D. 

- Pengundian topik dan posisi pro-kontra dilakukan 10 menit sebelum 

perlombaan  

- Juara masing-masing masuk ke babak final untuk memperebutkan Juara I dan 

II, yang kalah memperebutkan Juara III 

 

Babak Final 

- Salah satu tim ada yang menjadi pihak pro dan pihak kontra. 



- Setiap tim akan diberikan waktu 60 menit untuk menyusun argumentasi setelah 
topik diumumkan panitia. 
 

5. Lomba Kreasi Busana Muslimah 
 Peserta terdiri dari 1 orang putra/putri 
 Mekanisme lomba :  

Lomba Kreasi Busana Muslimah dilaksanakan dalam 2 (dua) babak, yaitu babak 
penyisihan dan babak final. 
Babak Penyisihan 
- Babak penyisihan, diikuti oleh semua peserta dengan membawakan 1 (satu) 

buah pakaian hasil desain siswi yang akan dinilai oleh dewan juri. 
- Peserta diharapkan menyiapkan alat tulis untuk membuat sketsa desain 

pakaian yang telah dibuat di depan dewan juri. 
- Peserta harus mempresentasikan hasil kreasinya di depan dewan juri. 
Babak Final 
- Babak final, diikuti oleh 10 (sepuluh) peserta terbaik dengan membawa 1 

(satu) orang model yang akan memperagakan pakaian hasil desain siswi di atas 
panggung (model bisa diambil dari peserta yang mengikuti lomba lainnya). 

- Peserta diminta mempresentasikan tentang tema rancangan. 
- Wawancara tim juri tentang wawasan budaya daerah peserta. 

 Penilaian: 
Penilaian dilakukan oleh tim ahli di bidang desain busana muslimah dari unsur 
praktisi dan profesional. Aspek yang dinilai meliputi tema desain busana, paduan 
warna, paduan kreasi busana, keserasian busana, penguasaan panggung, dan 
wawasan budaya daerah (khusus finalis).Setiap peserta wajib memakai busana 
muslim, atau busana daerah yang islami, sopan, bersih, rapih, dan menutup 
aurat. 
 

6. Olimpiade PAI 
 Peserta terdiri dari 1 orang putra/putri 
 Tahapan Ujian Tertulis, dengan ketentuan: 

1. Tes tertulis dilaksanakan selama 90 menit 
2. Peserta berpakaian muslim yang rapi dan sopan 
3. Peserta membawa alat tulis yang lengkap 
4. Soal berjumlah 60 butir soal dalam bentuk Pilihan Ganda dengan 5 option 
5. Materi soal merupakan materi pembelajaran Kelas X : 30 % ; Kelas XI : 40% , 

Kelas XII :20 % ; dan Materi Kontemporer 10 %. 
6. Ruang lingkup materi yang diujikan terdiri dari : Pelajaran PAI dengan tema 

pokok yang meliputi: Al-Qur’an, Aqidah, Akhlak, Fikih,Sejarah, dan 
Pengetahuan Islam saat ini (Kontemporer). 

7. Lembar Jawaban disediakan panitia berupa LJK (Lembar Jawaban Komputer) 
8. Peserta mengisi LJK dengan menggunkan Pensil 2B yang bukan pensil mekanik 
9. Hasil ujian diperiksa dengan Scaner yang disediakan panitia 
10. Lima Peserta rengking tertinggi dapat mengikuti tes kedua yaitu Tes 

Performance dan skill 
11. Apabila terdapat peserta yang mendapat nilai tertinggi jumlahnya sama, dua 

orang ataulebih, maka kedua dunya dapat mengikuti tes perfomen dan Skill 



12. Hasil pemeriksaan tidak dapat diganggu gugat 
 Tahapan Ujian Performen dan Skill 

1. Test perfoprmen dan skil dilakukan setelah tes tertulis 
2. Ters performen dan skil di bawah penilaian dewan juri yang ditunjuk panitia 
3. Materi tes performen dan skil terdiri dari pelajaran PAI yang meliputi Al-Quran, 

Aqidah, Ahlak, sejarah dan pengetahuan kontemporer 
4. Pelaksanaan tes performen dan skil dilaksanakan secara terbuka 
5. Waktu pelaksanaan test performen dan skil maksimal selama 4 x 45 menit 
6. Pembagian waktu tes: 

a) 45 menit pertama untuk menyususun bahan presentasi yang dilakukan oleh 
peserta 

b) 45 menit kedua dan ketiga untuk presentasi dan diuji oleh dewan juri 
c) 45 menit keempat pengolahan hasil penilian dewan juri 

7. Tema presentasi diberikan oleh dewan juri pada saat pelaksanaan 
8. Tiga rengking tertinggi dinyatakan sebagai juara secara berurut, yaitu juara 

satu, dua dan tiga 
9. Hasil keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat 

 
7. Lomba Kaligrafi 

 Peserta terdiri dari 1 orang putra/putri 
 Lomba kaligrafi dilaksanakan dalam 1 babak 
 Alokasi waktu maksimal 60 menit 
 Peralatan gambar dibawa oleh masing-masing peserta  
 Kertas gambar disediakan oleh panitia dengan ukuran A3 
 Jenis tulisan; Khat Naskhi 
 Peserta membuat kaligrafi secara bersamaan pada kertas yang telah disediakan 
 Unsur Penilaian meliputi : 

No Bidang Penilaian 
Penilaian 

Maksimal Minimal 
1 Ketetapan kaidah tulisan 100 50 
2 Kebersihan,keindahan penulisan  50 25 

3 
Keserasian warna dan 
ornament/hiasan 

50 25 

 Jumlah 200 100 
 
8. Lomba Tilawatil Qur’an (MTQ) untuk GPAI 

 Peserta terdiri dari 1 orang/sekolah 
 Materi Lomba : 

Setiap peserta bebas menentukan surat atau ayat Al-Qur’an yang akan dibaca. 
 Kriteria Penilaian : 

Meliputi penguasaan tajwid, fashahah, seni tilawatil Qur’an, adab membaca, 
penghayatan, sopan santun, kerapihan dan kebersihan busana. 

 Mekanisme: 
 Pembacaan ayat Al-Qur’an dilakukan dalam durasi waktu maksimal 15 menit. 
 Lomba ini dilakukan dalam 1 (satu) babak. 

 
Ketentuan lain yang belum diatur akan diatur selanjutnya pada saat teknikal meeting. 



Lampiran 2 
 

FORMULIR PENDAFTARAN 
LOMBA PENTAS PAI KE-7 

SMA, SMK SE-KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015 
 
 

TINGKAT SMA/SMK 
 
Nama Sekolah :  

Nama Kepala Sekolah :  

Alamat Sekolah :  

   

   

A. Lomba MTQ Siswa/i :  

B. Lomba Ceramah/Pidato :  

C. Lomba Nasyid : 1.  

  2. 

  3. 

  4. 

D. Lomba Debat PAI : 1. 

  2. 

  3. 

E. Lomba Kreasi Busana Muslimah :  

F. Lomba Olimpiade PAI :  

G. Lomba Kaligrafi :  

 
 ...................................................... 
 Kepala Sekolah 
 
 
 
 
 ........................................... 
 NIP  
 
 
Keterangan: 
Pendaftaran dapat melalui email paismabogor@gmail.com  dengan cara mengirimkan 
formulir ini ke alamat email tersebut. 
 
 
 


