Panitia Festival Keagamaan
Madrasah Aliyah Negeri 1 Mamuju
Pesona syiar dalam syair MANSama
Petunjuk Teknis Lomba Pada Kegiatan Festival Keagamaan
1. Jenis Lomba adalah Syarhil Qur’an yang dikemas dengan tekhnjs Syiar dalam Syair
2. Teknis pelaksanaan lomba
a. Jumlah peserta 5 orang terdiri dari laki-laki atau perempuan atau laki-laki dan
perempuan
b. Tema yang dibawakan tidak mengandung sara, diutamakan tentang cinta tanah air.
c. Setiap grup minimal membahas 1 ayat Al Qur’an yang berkaitan dengan tema yang
dipilih.
d. Saat perform, 1 orang membacakan ayat al quran dengan tartil dan indah, 1 orang
membacakan artinya, 1- 3 orang menjelaskan kandungannya (boleh bergantian dan
boleh sendiri saja).
e. Setiap grup menampilkan 1 buah lagu dengan durasi 1-2 menit yang berkaitan
dengan tema dengan tekhnik paduan suara ditambah akapela.
f. Kostum yang digunakan tidak boleh eksotik.
g. Durasi penampilan 5 - 7 menit.
h. Untuk grup boleh bergabung dengan kelas lain tapi diutamakan perkelas.
i. Setiap grup menetapkan satu nama grup
j. Laporan calon peserta paling lambat hari senin.
3. Kriteria penilaian
Kriteria penilaian
Skor
Keterangan
Konten
50 - 100
Kesesuaian Tema
Penguasaan Dalil
50 - 100
Tajwid, terjemahan,
penjelasan kandungan dalil
Vokal
40 - 90
Pembagian Suara, pitch
kontrol,
Kostum
40 - 80
Keindahan dan kesesuaian
dengan syariat Islam
Performance
50 - 100
Kekompaka,
keindahan,kreatifitas

4. Mekanisme Pelaksanaan
a. Calon peserta melakukan pendaftaran melalui wali kelas dimulai tanggal 13 – 20
mei 2019, kemudian wali kelas mendaftar kepada panitia.
b. Calon peserta diwakili oleh wali kelas wajib mengisi formulir pendaftaran
c. Calon peserta didampingi wali kelas menuju tempat kegiatan yaitu di aula Kanwil
Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat paling lambat 15 menit sebelum acara
dimulai.
d. Setelah tampil, peserta tidak diperkenankan pulang sebelum acara selesai.
e. Peserta dan wali kelas mengikuti buka puasa bersama dan tarwih bersama di Masjid
Kanwil Kementerian Agama
f. Hasil lomba bersifat mutlak yang tidak bisa diganggu gugat
g. Hasil lomba akan diumumkan paling lambat 1 hari setelah kegiatan dilaksanakan.

5. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan pada hari Jum’at, 24 Mei 2019 pada pukul 08.00
6. Tim Juri dan Komentator
1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Sulawesi Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sulbar
3. Seniman Sulbar
7. Hadiah dan Penghargaan
1. SK Pemenang Lomba
2. Sertifikat
3. Uang Tunai
Jika ada hal yang kurang jelas, silahkan menghubungi kontak panitia di 081242712022.

