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SYARAT DAN KETENTUAN 

• 1 tim maksimal 3 personal, dengan perwakilan max. 2 orang untuk 
mempersentasikan di depan juri. 
• Peserta bebas membuat scrapbook islami seindah dan sekreatif 
mungkin. 
• Tema scrapbook dipilih pada saat TM. 
• Lomba Bertempat di Kelas 10 mipa 7 dan Ruang seni 
 
 



SYARAT DAN KETENTUAN 
• Waktu pembuatan adalah bebas, setelah peserta mendaftar dan mendapat temanya 

sampai hari H.  
• Waktu finishing scrapbook pada saat hari H maksimal selama 1 jam (akan ditentukan 

waktu mulainya). 
• Pada saat hari H, setiap tim hanya diperbolehkan mengirim 2 orang perwakilan tim 

untuk mempresentasikan Hasil Karyanya dihadapan juri (perwakilan untuk presentasi, 
datang full tim tidak apa-apa). 

• Waktu maksimal untuk mempersentasikan masing-masing karya adalah 3 menit (boleh 
lebih aatau kurang sedikit). 

• Peserta yang belum selesai hingga deadline lomba akan mendapatkan pengurangan 
poin. 
 
 



Karya yang diikutsertakan dalam Scrapbook Competition berbentuk scrapbook berisi 
tulisan dan gambar sesuai dengan tema dengan syarat: 
 

- Minimal 2 halaman berukuran A4 (kertasnya, per karya), dengan 
dimensi bebas 
- Menyertakan cerita pendek mengenai tema yang berlaku pada karyanya 
(cerpen menjadi bagian dari scrapbook itu sendiri) 
- Menyertakan 1 logo ISAC 13 , satu logo SKI SMAN1SDA, logo 
SMAN1SDA (bisa didapat di website kami smanisdaski.wordpress.com) 
- Karya harus dibuat menggunakan tema berdasarkan 5 opsi yang telah 
tersedia dari panitia 

 



TEMA 

• -Generasi muda harapan islam 
• -Cinta yang islami 
• -Islam itu bersahaja 
• -Pentingnya masjid bagi masyarakat islam 
• -Arahkan bakatmu menuju cahaya islam tema ISAC 
 

UNTUK TIM YANG BELUM MEMILIH TEMA, SILAHKAN MENGIRIM TEMA PILIHANNYA KE CP SCRAPBOOK 
raihan_000 , aisyahsil , iam.idaa , mf_aqsa_lbn 



Kriteria penilaian 
1. Originalitas karya         (+15) 
2. Estetika tampilan        (+20) 
3. Kesesuaian isi dengan tema       (+10) 
4. Ide dan kreativitas               (+15) 
5. Hasil Presentasi menjelaskan konsep karya (+15) 
6. Isi dan pesan (tersurat / tersirat bebas)  (+25) 
 



HADIAH PEMENANG 



JUARA 1 : Trofi + Sertifikat + Rp. 800.000 
JUARA 2 : Trofi + Sertifikat + Rp. 600.000 
JUARA 3 : Trofi + Sertifikat + Rp. 400.000 
Harapan 1 : Trofi + Sertifikat + Rp. 150.000 
Harapan 2 : Trofi + Sertifikat +  Rp. 90.000 
Harapan 3 : Trofi + Sertifikat + 3 voucher AIOLA (10-15k) 



SESI TANYA 
JAWAB 


