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Peraturan  Umum 

• Setiap sekolah tidak dibatasi dalam jumlah tim yang akan 
dikirimkan. 

• Setiap tim terdiri dari 3 orang dalam sekolah yang sama. 
• Anggota setiap tim harus 3 orang ikhwan atau 3 orang akhwat, 

tidak boleh campur. 
• Biaya pendaftaran Rp. 90.000,-/ tim 
• Peserta wajib menggunakan seragam satu tim ataupun busana 

muslim (sopan dan rapi). 
 

NB : Pergantian peserta maksimal dikonfirmasi H-3 sebelum tanggal pelaksanaan  



Peraturan  Umum 

• Peserta wajib membawa alat tulis sendiri. 
• Tidak diperkenankan bekerjasama dengan tim lain dalam bentuk 

apapun. 
• Perwakilan setiap sekolah dalam TM maksimal 2 orang. 
• Kuota peserta ± 75 tim 
• Lomba akan dibagi menjadi tiga sesi : penyisihan, semifinal, dan 

final. 
• Keputusan juri tidak boleh diganggu gugat. 



MATERI 

• Sumber hukum Islam. 
• Zakat, haji, dan umrah 
• Wakaf 
• Sifat terpuji dan tercela. 
• Dakwah Rasulullah di Mekkah dan Madinah. 
• Rukun iman. 
• Hukum jual beli. 
• Perkembangan Islam. 
• Merawat jenazah, dakwah, dan khutbah. 
• Hukum waris Islam 
• Munakahat  
• Pengetahuan umum tentang Islam. 



PENYISIHAN 

• Setelah acara pembukaan, peserta langsung bersiap di lokasi lomba yang telah ditentukan panitia, yaitu ruang kelas X SMA 
Negeri 1 Sidoarjo.  

• Peserta menempati bangku sesuai nomor peserta. 
• Peserta mengerjakan 100 soal multiple choice di Lembar Jawaban Komputer (wajib menggunakan pensil 2B dan penghapus). 
• Waktu pengerjaan soal adalah 90 menit. 
• Tidak ada tambahan waktu bagi peserta yang datang terlambat. 
• Peserta hanya diperbolehkan bekerjasama dalam 1 tim dan dilarang meminta bantuan dari tim lain, pembina, dll dengan alasan 

apapun.  
• Peserta yang ketahuan melakukan kecurangan akan didiskualifikasi.  
• Jawaban benar (4), salah (-1), tidak dijawab (0) maka point maksimal 400.  
• Dilarang menggunakan alat bantu apapun saat mengerjakan.(Handphone dan sejenisnya) 
• Jika terdapat tim di urutan 9 besar dengan nilai yang sama, akan diberi tambahan soal sebanyak 20 soal dalam waktu 7 menit. 

 



SEMIFINAL 

• Peserta yang berhak mengikuti babak semifinal adalah 9 tim dengan nilai tertinggi di babak penyisihan 
• Pada babak ini, akan dibagi menjadi 3 kloter. 1 kloter terdiri dari 3 tim 
• Pada babak ini, peserta harus menjawab pertanyaan yang akan disajikan diatas 15 meja. Setiap meja terdiri dari 3 

soal uraian singkat dan dijawab dalam waktu 30 detik. 
• Setelah 30 detik, setiap tim akan pindah meja, sampai semua meja terlewati. 
• Dilarang bekerja sama antar tim dalam bentuk apapun. 
• Penilaian : benar (3), salah (-1), kosong (0) 
• Soal dimasukkan di amplop, lalu amplopnya ditempel di meja. Ketika nanti soal sudah selesai dikerjakan, soal akan 

dimasukkan kembali oleh panitia.  

 



Sesi jawab 
• Akan disediakan 3 soal per tim. Hanya boleh didiskusikan 

oleh satu grup. Pertanyaan tidak akan dilempar pada tim lain. 
Benar (100), salah (0), tidak terjawab (0) 

FINAL SESI JAWAB 



• Sesi jawab-lempar 
• Setiap tim akan diberi 3 soal, dengan batas waktu 10 detik untuk 

menjawab. Jika tidak bisa menjawab, maka akan dilempar ke tim yang 
lain dengan menekan bel. Jika tim kedua pun tidak bisa menjawab, 
maka soal akan hangus. Benar (100), salah (0), tidak terjawab (0). 
Untuk tim kedua, benar (100), salah (0), tidak terjawab (0).  

FINAL SESI JAWAB-LEMPAR 



FINAL 
• Sesi adu cepat  
• Disediakan 10 soal yang akan dibacakan oleh juri. 
• Setiap kelompok diperbolehkan menekan bel untuk menjawab, dan akan menjawab setelah dipersilahkan oleh juri.  
• Jika tim pertama tidak bisa menjawab setelah 10 detik, maka tim lain boleh menekan bel untuk menjawab. Dan boleh 

menjawab setelah dipersilahkan oleh juri. Benar (100), salah (-50), tidak terjawab (0) 
• Jika tim kedua pun tidak bisa menjawab, maka pertanyaan akan hangus. Benar (50), salah (0). 
• Jika pada akhir babak final terdapat dua tim dengan nilai sama, maka kedua tim tersebut berhak menjawab 1 

pertanyaan dengan cara menekan bel. Jika pertanyaan tidak bisa terjawab, maka pertanyaan akan hangus, dan 
dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Jika salah satu tim bisa menjawab dengan benar, maka tim tersebut berhak 
menjadi pemenang.  

ADU  CEPAT 



PROFIL JURI 

1.  

2.  

3.   

Nama : Zuandi, S.Kom. 

Asal Instansi : SMAN 1 Sidoarjo 

Nama : Abdullah Wachid Rosjidin, M.A. 

Asal Instansi : KEMENAG Provinsi Jawa Timur 

Pendidikan : S2 

Pengalaman :  
1. Juri Cerdas Cermat Masjid Al-Akbar Surabaya 
2. Dll. 

Nama : M. Solekhudin 

Asal Instansi : KEMENAG Kabupaten Sidoarjo  

Pendidikan : Mahasiswa S3 UIN Sunan Ampel Surabaya  



PERTANYAAN 

Bagaimana jika ada soal yang jawabannya berbeda antara NU dengan Muhammadiyah ? 
 Kita serahkan ke juri. Setelah kami cek pun, jarang soal seperti itu muncul. 
Apakah soal babak penyisihan itu diberi per anak atau per tim ? 
 diberikan untuk satu tim. 
Bagaimana akhir dari babak semifinal nanti ? Apakah peserta berada di meja tertentu ? 
 tergantung nanti meja yang belum terlewati yang mana. 
Bagaimana jika peserta yang datang hanya 2 orang untuk satu tim ? 
 boleh saja, tetapi resiko ditanggung peserta. 
Bagaimana untuk soal perkembangan islam sendiri ? 
 karena di materi juga ada Dakwah Rasulullah di Mekkah dan Madinah, maka perkembangan islam itu setelah zamannya Rasulullah. Tetapi 
tidak sampai yang modern, dan juga yang ada di Indonesia.  
Saat penyisihan nanti, apakah seluruh peserta dijadikan satu ruangan atau bagaimana ? 
 akan kita bagi dalam kelas-kelas. Kemungkinan 1 kelas berisi ± 10 tim. Daftar peserta akan ditempel di ruangan itu. 
Anggota tim sekolah saya ada yang campur, bagaimana ? 
 mohon untuk diganti. Konfirmasi akan ditunggu sampai H-3 pelaksanaan lomba. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan untuk ikut. 
 



INFORMASI LEBIH LANJUT : 

A.N. : Rhamandita Dyadna P (Rhama) 

NO TELP : 0878 5409 2551 (ADA WA) 

LINE : rhama.rdp 

 


