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PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

LOMBA DA’I/DA’IYAH TINGKAT SMA/MA/SMK SE-JAWA TIMUR 

DALAM RANGKA DIES NATALIS 

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH LAMONGAN 

2018 

 

A. Ketentuan Peserta    
1. Peserta adalah siswa/siswi dari SMA/MA/SMK sederajat se-Jawa Timur. 

2. Peserta masih terdaftar sebagai siswa/siswiaktif disekolah tersebut (dengan menunjukkan 

NISN); 

3. Setiap sekolah/lembaga bisa mengirimkan maksimal 3 peserta; 

4. Berpakaian muslim/muslimah (tidak diperkenankan memakai pakaian yang menunjukkan 

identitas almamater); 

 
B. Pendaftaran 

1. Tanggal           : 10 Pebruari  – 05 Maret 2018 
2. Tempat           : Sekretariat Dies Natalies, Gedung Lt. 1 Institut Agama Islam  

  Tarbiyatut Tholabah Jalan Raya Deandels No. 1  Kranji Paciran  
  Lamongan 
   Atau pendaftaran online melalui website: 
  http://iai-tabah.ac.id/?page_id=537 

 
  Alur pendaftaran online sebagai berikut:  
1. Mengisi formulir online 
2. Mendapatkan kiriman Berkas Persyaratan dari panitia ke e-mail 

yang didaftarkan 
3. Mengunduh (download) file dalam e-mail, dan mencetaknya 
4. Men-transfer biaya pendaftaran dan melengkapi persyaratan  
5. Menyetorkan semua persyaratan saat Technical Meeting 

3. Kontribusi peserta @  Rp. 50.000,- 
4. Kontak Panitia:  
   Pendaftaran : Zainul Fuad  (hp/wa 0857-339-234-99)  

Perlombaan : Wardah (hp/wa 0813-3250-2025) 
 

C. Petunjuk Pelaksanaan 
1. Pelaksanaan lomba, Sabtu 10 Maret 2018 mulai pukul 08.00 WIB – Selesai. 

2. Peserta saat tampil di perlombaan tanpa membawa teks; 

3. Peserta dipanggil berdasarkan nomor urut peserta yang telah diberikan pada saat technical 

meeting; 

http://iai-tabah.ac.id/?page_id=537
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4. Peserta menyampaikan materi sesuai dengan tema “Peran Penting Pendidikan 

Akhlaq Bagi Kehidupan Generasi Muda”. 

5. Peserta wajib menyerahkan teks materi dakwah pada saat perlombaan 

(digandakan sebanyak 3); 

6. Teks materi dakwah masih orisinil dan tidak plagiat; 

7. Semua kebutuhan pendukung disiapkan sendiri oleh masing-masing peserta; 

8. Waktu penampilan maksimal 7  menit; 

9. 1 menit terakhir, peserta akan diberikan sinyaloleh panitia (sinyal peringatan 

menggunakan lampu: lampu warna hijau mulai, lampu warna kuning persiapan selesai 

di menit ke 6, dan lampu warna merah waktu selesai di menit ke 7 ); 

10. Apabila melewati waktu (7 menit), maka ada pengurangan nilai akumulasi akhir, dengan 

ketentuan: melebihi waktu 1 menit pengurangan nilai sebanyak 5 poin, melebihi waktu 2 

menit pengurangan nilai 10 poin, melebihi waktu 3 menit pengurangan nilai 15 poin dan 

seterusnya; 

11. Peserta hadir maksimal 15 menit sebelum acara pembukaan lomba dimulai. 

 

D. KRITERIA PENILAIAN 
Aspek penilaian dalam lomba Da’i/Daiyah adalah sebagai berikut: 

1. Penampilan (Kesesuaian isi dengan tema, Gaya, Komunikatif) 

2. Vokal (Vokal, Intonasi, dan Kefasihan) 

3. Adab (Sikap dan Pakaian) 

Pemberian Masing-masing aspek penilaian akan diberi nilai minimal 50 poin dan nilai 

maksimal  100 poin.Dengan komposisi bobot nilai Penampilan (50%), Vokal (30%)  dan 

Adab (20%). 

 

E. PEMENANG DAN HADIAH 
1. Pemenang ditentukan oleh dewan juri berdasarkan pengumpulan point 

terbanyak dari masing-masing kriteria penilaian; 

2.  Pemenang terdiri dari juara 1, juara 2 dan juara 3, Harapan 1, 2 dan 3; 

3.  Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; 

4.  Hadiah juara berupa: Trophy, piagam dan uang pembinaan; 

5. Hadiah harapan berupa: Trophy dan piagam. 

 

F. TECHNICAL MEETING 
Setiap sekolah/lembaga yang telah mendaftarkan siswa/siswinya sebagai peserta 

lomba harus mengirimkan 1 (satu) orang perwakilan/pendamping untuk mengikuti 

technical meeting  yang akan dilaksanakan pada: 

Hari, Tanggal : Rabu , 7 Maret 2018 

Waktu   : 14.00 WIB – Selesai 

Tempat  : Kampus IAI TABAH jln. Raya Deandles No. 01 Kranji  

      Paciran Lamongan.    
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Ketentuan  Technical Meeting 

1. Setiap sekolah/lembaga diwakili oleh 1 perwakilan/pendamping. 

2. Setiap perwakilan peserta diharuskan hadir selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) 

menit sebelum acara dimulai. 

3. Peserta yang tidak mengirimkan perwakilannya (tidak mengikuti technical 

meeting) dianggap menyetujui hasil technical meeting. 

4. Pada saat technical meeting akan dijelaskan mengenai juknis/juklak 

perlombaan dan pembagian no urut peserta. 

5. Setiap peserta diharuskan melengkapi persyaratan pendaftaran peserta. 

6. Peserta technical meeting berpakaian rapi dan sopan. 

 

G.   TATA TERTIB PESERTA PADA SAAT PERLOMBAAN 
1. Setiap peserta diharuskan hadir di tempat lomba selambat-lambatnya 10 

(Sepuluh) menit sebelum perlombaan dimulai. 

2. Setiap peserta yang tidak hadir pada saat 3x pemanggilan maka peserta 

tersebut menjadi urutan terakhir dan jika dipanggil setelah itu peserta masih 

tidak hadir maka dianggap mengundurkan diri dan uang pendaftaran tidak 

dapat dikembalikan. 

3. Sebelum perlombaan dimulai, setiap perwakilan/pendamping diwajibkan untuk 

melaksakan daftar ulang terlebih dahulu. 

4. Setiap peserta diwajibkan mengikuti upacara pembukaan dan penutupan. 

 

H. DAFTAR ULANG 
1. Waktu pendaftaran ulang adalah pada hari pelaksanaan acara, yakni hari Sabtu, 

10 Maret 2018 Pukul 07.00 - 08.00 WIB (sebelum upacara pembukaan); 

2. Daftar ulang dilakukan oleh perwakilan/pendamping; 

3. Dalam pelaksanaan daftar ulang perwakilan/pendampingWajibmelengkapi 

persyaratan pendaftaran peserta. 

 

Lamongan, Pebruari 2018 

 

                                                                                          Panitia 

 

 


