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PETUNJUK TEKNIS 

 FESTIVAL RABBANI KE 5 

 “GENERASI RABBANI, HARAPAN BARU, 

INDONESIA MAJU” 

 
A. KETENTUAN UMUM 

1. Peserta adalah siswa/siswi kelas 4, 5, 6 tingkat SD/MI Sederajat se-Blitar raya. 

2. Peserta telah melakukan pendaftaran baik secara online melalui link 

https://bit.ly/PENDAFTARAN-FESTIVAL-RABBANI maupun offline dengan 

datang langsung ke SMP IT Al-Hikmah Bence dan membayar uang pendaftaran 

sebesar Rp 25.000,- baik secara tunai atau melalui transfer ke nomor rekening 

762618019700  (Bank Cimb Niaga Syari’ah) a.n Nina Destiani. 

3. Peserta sudah mengisi formulir pendaftaran dan wajib masuk grup Whatsapp bagi 

yang mendaftar secara online, sedangkan bagi yang mendaftar secara offline akan 

dimasukkan grup Whatsapp oleh panitia sesuai nomor HP yang tertulis pada formulir. 

4. Peserta hanya boleh mengikuti 1 lomba karena lomba akan dilaksanakan pada hari yang 

sama. 

5. Peserta wajib mengikuti Technical Meeting (TM) pada hari Jum’at 4 November 

2022 jam 08.00-selesai. 

6. Peserta akan mendapatkan nomor urut peserta pada saat Technical Meeting (TM). Jika 

ada pertanyaan seputar acara Festival Rabbani dapat menghubungi: 

Ustadzah Diandra (085 646 566 959) 

7. Penghargaan bagi para pemenang: 

❖ Juara I : piala, uang pembinaan, sertifikat, dan golden tiket. 

❖ Juara II : piala, uang pembinaan, sertifikat, dan golden tiket. 

❖ Juara III : piala, uang pembinaan, sertifikat, dan golden tiket. 

3 peserta terbaik dari masing-masing lomba akan mendapatkan golden tiket. 

8. Hal-hal yang  belum  tercantum  dalam  petunjuk  teknis  akan  disampaikan  saat 

Technical Meeting (TM). 

 

B. KETENTUAN LOMBA 

1. Lomba MHQ 

a. Lomba dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022. 

b. Jumlah maksimal peserta adalah 30 peserta. 

c. Durasi lomba Tahfidz maksimal 4 menit/peserta terhitung dari salam pembuka 

d. Peserta mengenakan kostum/busana muslim/muslimah, rapi, syar’i, dan memakai 

ID Card sesuai format yang diberikan panitia. 

e. Pemanggilan peserta akan dilakukan 3X. Jika peserta datang terlambat/tidak 

sesuai jadwal akan mendapatkan urutan terakhir. 

http://www.smpitalhikmah.sch.id/
https://bit.ly/PENDAFTARAN-FESTIVAL-RABBANI
https://bit.ly/FestivalRabbany2021
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f. Materi lomba adalah hafalan Juz 30 mulai dari surat An-Naba’ sampai An-Naas. 

g. Alur Perlombaan: 

❖ Peserta hadir di SMP IT Al-Hikmah Bence 

❖ Peserta memperhatikan adab dalam lomba tahfidz, yakni mengucapkan salam 

pembuka dan salam penutup, kemudian dilanjutkan dengan Ta’awudz dan  

basmallah serta diakhiri dengan Tashdiq 

❖ Masing-masing peserta mendapatkan 3 pertanyaan dengan alokasi panjangnya 

antara 5 sampai 7 baris. 

❖ Jika peserta tidak bisa menjawab pertanyaan dari dewan juri, maka juri akan 

mengulang pertanyaan yang sama sampai 3X dalam waktu 1 menit. 

❖ Apabila waktu sudah berjalan selama 1 menit, maka akan diberikan 

pertanyaan selanjutnya. 

❖ Peserta lomba akan diperingatkan dengan isyarat menggunakan kertas warna: 

a) Warna hijau : soal akan dimulai (peserta member salam pembuka) 

b) Warna merah : peringatan kesalahan 

c) Warna kuning : pindah soal 

d) Warna biru : selesai (peserta langsung membacakan tashdiq dan 

mengucapkan salam penutup). 

❖ Ta’awudz dan basmallah hanya dimulai saat awal soal diberikan oleh dewan 

juri. 

h. Kriteria penilaian: 

❖ Tahfidz : 40% 

❖ Makhorijul Huruf : 25% 

❖ Tajwid : 25% 

❖ Adab : 10% 

i. Seluruh peserta Tahfidz Juz 30 akan mendapatkan sertifikat 

j. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 
2. Lomba Bercerita Biografi Rasulullah SAW 

a. Lomba dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022. 

b. Jumlah maksimal peserta adalah 30 peserta. 

c. Durasi bercerita biografi Rasululloh SAW maksimal 7 menit/peserta terhitung 

dari  salam pembuka. 

d. Materi biografi Rasululloh SAW terdapat pada lampiran 1. Peserta boleh menambahkan 

informasi relevan yang dianggap perlu. 

e. Peserta mengenakan kostum/busana muslim/muslimah, rapi, syar’i, dan memakai 

ID Card sesuai format yang diberikan panitia. 

f. Peserta bergantian tampil di hadapan dewan juri. 

 

http://www.smpitalhikmah.sch.id/
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g. Kriteria penilaian: 

❖ Kesesuaian isi cerita dengan naskah biografi Rasululloh SAW 

❖ Ekspresi, intonasi, vocal, penghayatan cerita dan outfit peserta 

h. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 
3. Lomba Olimpiade MIPA 

Lomba olimpiade MIPA (Matematika dan IPA) merupakan perlombaan yang disusun 

untuk mengasah pengetahuan peserta didik dalam bidang akademik. 

a. Lomba dilaksanakan dalam 2 babak. Pertama adalah babak penyisihan, dan kedua 

adalah babak final. 

b. Jumlah maksimal peserta babak penyisihan adalah 100 peserta. 60 peserta 

dengan nilai tertinggi akan lolos dan wajib mengikuti babak final. 

c. Babak penyisihan dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 11 November 2022 secara 

online. 

d. Durasi mengerjakan soal babak penyisihan adalah 120 menit. 

e. Babak final dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 bertempat di 

Lab. Komputer SMP IT Al-Hikmah Bence. 

f. Peserta wajib memiliki peralatan IT (HP/laptop) ketika melaksanakan babak 

penyisihan. 

g. Peserta wajib mengikuti Grup Whatsapp untuk berkoordinasi. 

h. Peserta yang lolos babak penyisihan wajib datang ke SMP IT Al-Hikmah 

Bence                       untuk mengikuti babak final 

i. Materi perlombaan 

❖ Kelas 4 : 10% 

❖ Kelas 5 : 30% 

❖ Kelas 6 : 60% 

j. Alur perlombaan: 

❖ Peserta akan diberikan 50 soal pilihan ganda 

❖ Penilaian: Benar (+3), salah (-1), tidak menjawab (0) 

❖ Durasi pengerjaan 120 menit 

❖ Tiga peserta dengan nilai tertinggi berhak mendapatkan juara 1, 2, dan 3 

❖ Jika terdapat nilai yang sama dari 3 peserta yang memiliki nilai tertinggi, 

maka: 

1) Dilihat dari jumlah terbanyak jawaban benar. 

2) Jika tetap sama, maka akan dilihat dari jumlah paling sedikit jawaban 

salah. 

3) Jika tetap sama, maka akan dilihat dari kecepatan mengerjakan soal. 

k. Jika peserta tidak hadir ketika babak final, maka akan dinyatakan gugur. 

l. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

http://www.smpitalhikmah.sch.id/
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4. Lomba Baca Puisi dengan tema “SEMANGAT MERAIH ASA” 

a. Lomba baca puisi dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022. 

b. Peserta mengenakan ID Card sesuai format yang diberikan panitia. 

c. Jumlah maksimal peserta adalah 30 peserta. 

d. Durasi pembacaan puisi maksimal 7 menit/peserta terhitung dari salam pembuka. 

e. Peserta memilih 1 puisi untuk dibacakan yang telah ditentukan oleh panitia. 

❖ Antara Aku, Asa, Dan Kehidupan – Adi Taufik, S.Pd. 

❖ Menggapai Mimpi – Anonim. 

f. Materi baca puisi terdapat pada lampiran 2 

g. Lomba bersifat individual dan tidak diperkenankan mendapat bantuan dari 

siapapun saat perlombaan berlangsung. 

h. Setiap peserta hanya memiliki 1x kesempatan untuk 1 judul puisi. 

i. Pemanggilan peserta berdasarkan urutan yang telah ditentukan ketika TM. Batas 

pemanggilan peserta akan dilakukan 3X. Jika peserta datang terlambat/tidak 

sesuai jadwal akan mendapatkan urutan terakhir. 

j.  Kriteria penilaian: 

❖ Penafsiran (pemahaman isi puisi) : 25% 

❖ Penghayatan (ketepatan emosi, konsentrasi, ekspresi) : 25% 

❖ Vokal (artikulasi, tempo, ritme) : 25% 

❖ Penampilan (keutuhan penampilan) : 25% 

k. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
l. Pembacaan puisi dilaksanakan tanpa menggunakan alat pengeras suara.

http://www.smpitalhikmah.sch.id/
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Lampiran 1 

Biografi Rasululloh SAW 
 

No. Tahun / Umur Peristiwa 

1. Subuh Isnain, 12 

Rabiulawal / 20 

April 571M 

Dikenali sebagai tahun gajah; peristiwa tentara bergajah Abrahah 

yang menyerang kota Mekah. Beliau dilahirkan dengan: 

- Nama lengkap: Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Abdul Muttalib 

bin Hashim 

- Lahir di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah 

- Nama Ayah: ‘Abdullah bin ‘Abdul Muttalib bin Hashim 

- Nama ibu: Aminah binti Wahab bin ‘Abdul Manaf 

- Pengasuh pertama: Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu 

Aiman. Hamba perempuan bapak Rasulullah) 

- Ibu susu pertama: Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab) 

- Ibu susu kedua: Halimah binti Abu Zuaib As-Sa’diah (lebih 

dikenali Halimah As-Sa’diah. Suaminya bernama Abu 

Kabsyah). 

2. 5 Tahun Pembelahan dada Rasulullah saw yang dilakukan oleh dua 

malaikat untuk mengeluarkan bagian syaitan yang wujud di 

dalamnya. 

3. 6 Tahun Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di 

Al-Abwa’ (sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan 

Madinah). Baginda dirawat oleh Ummu Aiman (hamba 

perempuan bapak Muhammad saw) dan dibiayai oleh kakeknya 

‘Abdul Muttalib. 

4. 8 Tahun Kakeknya Muhammad ‘Abdul Muttalib meninggal dunia. Baginda 

dirawat oleh pamannya, Abu Talib. 

http://www.smpitalhikmah.sch.id/
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5. 9 Tahun (Setengah 

riwayat mengatakan 

pada usia 12 tahun) 

Bersama bapak saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas 

urusan perniagaan. 

Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama 

Bahira (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk 

menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa 

Arab yang akan lahir pada masa itu. 

6. 20 Tahun Terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisyam di dalam kitab 

‘Sirah’, jilid 1, halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia 

Muhammad SAW ialah 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai 

peperangan itu beberapa hari dan berperanan mengumpulkan 

anak-anak panah saja. 

- Menyaksikan ‘ perjanjian Al-Fudhul’; perjanjian damai untuk 

memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Mekah. 

 

 

http://www.smpitalhikmah.sch.id/


FESTIVAL RABBANI KE-5 

MILAD SMP IT AL-HIKMAH BENCE  KE 16 

KETAHUN 2021 

Jalan Asngari Bence 2 Garum Blitar Telp. (0342) 563474 Website: www.smpitalhikmah.sch.id 

FESTIVAL RABBANI 2022 “GENERASI RABBANI, HARAPAN BARU, INDONESIA MAJU” 8 

 

 

 

Lampiran 2 

 

Antara Aku, Asa, Dan Kehidupan 

Karya: Adi Taufik, S.Pd 

 

Aku ibarat burung murai 

Terbang melintasi bukit dan ngarai 

Sayapku akan terus melambai 

Mengejar bayang-bayang asa 

Untuk kudekap nyata 

 

Mulai beduk subuh 

Kudengarkan nyanyian fajar 

Tidak peduli asiknya mimpi berlabuh 

Di antara lelapnya satwa liar 

Pagi kusambut mentari 

Aku tawarkan kicau merdu pada hari 

Semoga keemasan siang untukku tiba 

 

"Tuhan, hamba utarakan pinta!" 

Gerbang kejayaan telah ada di depan 

Aku akan membuka dengan segenap kekuatan 

 

Sebagaimana pesan kehidupan menjadi panutan 

Bahwa masa depan yang gemilang 

Hadiah bagi jiwa pantang menyerah yang berjuang 

Hingga akhirnya aku memasuki ruang 

Penuh cahaya yang sangat terang

http://www.smpitalhikmah.sch.id/
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Menggapai Mimpi 

-Anonim- 

Tak jera ku melangkah… 

Merajut semua mimpi yg semakin lemah 

Jalan terjal yang ku tempuh selama ini 

Panas terik mentari tak kunjung usai 
 

Namun satu yang ku genggam 

Untuk menggapai semua mimpi itu… 

Akan ku kejar mimpi itu setinggi langit 

Serasa kelu lidah ini… 
 
Ya Allah wahai Tuhanku…. 

Aku mohon kabulkanlah do’a ku  

untuk mengejar impian itu  

hingga aku sukses 
 

Hanya ada mimpi esok hari… 

Yang terpampang di hari nanti 
 

Walau apa yang ada di depan… 

Ku yakin bumi takkan terdiam… 

Tuk sambut langkah kaki ku… 

Tuk menggapai Cita-Cita ku 

Sejuta langkah tuk meraih nya 

Seluas lautan keringat ku 

Takkan pernah ku pedulikan 

Ku akan raih semua impian 
 

Bumi ini selalu berputar… 

Ilmu datang menghampiri ku 

Menyampaikan tentang masa depan ku 

Yang kan kuraih cita-citaku dengan sekuat tenaga ku 
 

Setiap hari ku buka buku 

Kan ku serap ilmu itu dari buku 

Tanpa sadar ku dapat semua semangat baru ku 

Untuk meraih Cita-Cita ku 
 

Wahai mimpi,, Tunggulah aku disana… 

Kan ku jemput engkau serta hingga nyata 

Yang hanya ku rasa 

Aku yakin pasti insyaAllah mimpi itu akan menjadi kenyataan
 

http://www.smpitalhikmah.sch.id/

