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PEDOMAN DAN TATA TERTIB
OLIMPIADE AGAMA DAN SENI SD MUHAMMADIYAH BODON
(OASE DEBOTA)
PELAJAR TAMAN KANAK-KANAK (TK)/RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
“DENGAN OLIMPIADE AGAMA DAN SENI SISWA TK/RA, KITA WUJUDKAN GENERASI
YANG CERDAS, UNGGUL IMAN DAN TAQWA, BERAKHLAQ MULIA, SERTA BERKEMAJUAN”

Bismillahirrahmanirrahim
A. KETENTUAN UMUM
1. OFFICIAL;
a. Setiap kafilah/sekolah dipimpin oleh 1 (satu) orang Guru Penanggungjawab
(PJ)/koordinator.
b. Official mewakili peserta mengkoordinasikan segala kepentingan peserta yang
berkaitan dengan lomba.
c. Setiap kafilah TK/RA diperkenankan mengirimkan sebanyak-banyaknya peserta
dan tidak dibatasi jumlah peserta tiap cabang lomba.
2. PESERTA;
a. Peserta Olimpiade Agama Dan Seni SD Muhammadiyah Bodon adalah siswa-siswi
Taman Kanak-Kanak (TK)/ Raudhatul Athfal (RA) se-Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
b. Syarat-syarat peserta:
1) Siswa/i pada TK/RA tahun ajaran 2018 - 2019.
2) Mengisi formulir pendaftaran dan data diri peserta. (dapat secara perorangan
maupun kolektif melalui TK/RA masing-masing).
3) Pendaftaran peserta secara tertulis diserahkan/ dikirimkan kepada Panitia
Olimpiade Agama dan Seni SD Muhammadiyah Bodon (OASE DEBOTA)
di sekretariat/ ruang administrasi SD Muhammadiyah Bodon Senin – Jum’at
pada jam kerja 07.30 – 14.00 WIB.
4) Biaya pendaftaran tiap peserta Rp 25.000.
5) Formulir Pendaftaran diisi lengkap yang meliputi:
(a) Identitas sekolah: Nama, alamat, Nama PJ dan nomor telepon sekolah.
(b) Identitas Peserta:
- Nama Lengkap peserta (ditulis HURUF KAPITAL)
- Tempat dan tanggal lahir
- Cabang lomba yang diikutinya
- Keterangan diisi dengan maqro’ /judul lagu/judul kisah, kecuali adzan,
susun hijaiyah dan peragaan sholat pada kolom keterangan tidak perlu
di isi.
c. Peserta wajib mengikuti acara pembukaan 30 menit sebelum perlombaan dimulai.
d. Setelah mengikuti pembukaan peserta langsung menuju ke tempat/ruang lomba.
e. Wajib menjaga ketertiban, ketenangan dan kelancaran lomba.
f. Mentaati tata tertib lomba masing-masing cabang lomba.
g. Setiap siswa/ peserta hanya diperbolehkan mendaftar satu cabang lomba.
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3. PAKAIAN PESERTA :
a. Memakai pakaian yang syar’i, sopan, rapi.
b. Memakai tanda nomor peserta yang disediakan panitia dipasang di dada sebelah
kiri.
4. CABANG MUSABAQAH/LOMBA MELIPUTI:
1) Musabaqah Peragaan Sholat Berjamaah (MPSB)
2) Musabaqah Tartil Qur’an (MTtQ)
3) Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ)
4) Musabaqah Susun Huruf Hijaiyah (MSHH)
5) Musabaqah Kisah Islami (MKI)
6) Musabaqah Menyanyi Lagu Islami (MMLI)
7) Musabaqah Adzan (MAZ)
Kuota setiap cabang lomba maksimal 50 peserta.
5. PELAKSANAAN MUSABAQAH :
a. Peserta dipanggil menurut nomor undian dan nama peserta, tanpa menyebut asal
sekolah.
b. Peserta yang dipanggil 3 kali berturut-turut tidak hadir dinyatakan gugur, kecuali
ada alasan yang benar sehingga diberi kesempatan tampil terakhir setelah peserta
yang lain selesai.
c. Peserta yang tidak dapat memenuhi gilirannya karena alasan yang benar,
diberi kesempatan tampil setelah peserta yang lain selesai.
d. Pada setiap Lomba/Musabaqah Peserta tidak perlu mengucapkan salam
pada awal dan akhir penampilan, kecuali Lomba Kisah Islami.
e. Untuk MTtQ dan MHQ peserta mulai membaca dengan ta’awudz dan mengakhiri
dengan tashdiq.
f. Demi ketertiban peserta yang telah maju, tetap menunggu di dalam ruangan
hingga seluruh peserta selesai.
g. Peserta yang hendak keluar ruangan karena ingin ke kamar mandi harus
menunggu jeda penampilan peserta, tidak diperkenankan keluar ketika peserta
lain sedang tampil.
6. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN :
Waktu dan tempat pelaksanaan OASE DEBOTA 2018 hari Sabtu tanggal
12 Januari 2019 di SD Muhammadiyah Bodon unit 2 (selatan) alamat
Jl. Mondorakan Bodon Jagalan Banguntapan Bantul, Yogyakarta.
7. PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN
a. Pendaftaran mulai dibuka dari tanggal 5 November 2018 – 7 Januari 2019 pukul
07.30 – 14.00 di SD Muhammadiyah Bodon unit 2 (selatan) atau via online
melalui link berikut http://bit.ly/DaftarOASE2018
b. Pendaftaran dan Pembayaran terakhir pada saat Technical Meeting
(7 Januari 2019) atau sebelum kuota peserta terpenuhi.
c. Biaya pendaftaran dapat juga dibayarkan melalui transfer Bank Syariah Mandiri
No. Rekening. 705-2797-898 a/n. Rifki Hanif Setiawan
8. PENGHARGAAN PEMENANG :
a. Bagi peserta juara I, II dan III mendapat penghargaan berupa trophy, piagam
penghargaan, uang pembinaan & beasiswa berupa potongan biaya sekolah
di SD Muhammadiyah Bodon.
Cabang Lomba Perorangan:
1) Juara 1 = Trophy, Piagam, Uang Pembinaan Rp 300.000 dan Beasiswa bebas
SPP di SD Muhammadiyah Bodon selama 3 Bulan (Juli, Agustus dan September)
pada tahun ajaran 2019 – 2020.
2) Juara 2 = Trophy, Piagam, Uang Pembinaan Rp 200.000 dan Beasiswa bebas
SPP di SD Muhammadiyah Bodon selama 2 Bulan (Juli dan Agustus) pada tahun
ajaran 2019 – 2020.
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3) Juara 3 = Trophy, Piagam, Uang Pembinaan Rp 100.000 dan Beasiswa bebas
SPP di SD Muhammadiyah Bodon selama 1 Bulan (Juli) pada tahun
ajaran 2019 – 2020.
Cabang Lomba Regu/Kelompok:
1) Juara 1 = Trophy, Piagam, Uang Pembinaan Rp 750.000 dan Beasiswa bebas
SPP di SD Muhammadiyah Bodon selama 3 Bulan (Juli, Agustus dan September)
pada tahun ajaran 2019 – 2020.
2) Juara 2 = Trophy, Piagam, Uang Pembinaan Rp 500.000 dan Beasiswa bebas
SPP di SD Muhammadiyah Bodon selama 2 Bulan (Juli dan Agustus) pada tahun
ajaran 2019 – 2020.
3) Juara 3 = Trophy, Piagam, Uang Pembinaan Rp 375.000 dan Beasiswa bebas
SPP di SD Muhammadiyah Bodon selama 1 Bulan (Juli) pada tahun
ajaran 2019 – 2020.
b. Penentuan Juara Umum berdasarkan perolehan nilai tertinggi yang didapat oleh
kafilah dari semua cabang yang diselenggarakan.
c. Indeks skor penentuan untuk kejuaraan umum ialah sbb:
1) Setiap juara terbaik I
- mendapat skor 100 (seratus);
2) Setiap juara terbaik II
- mendapat skor 75 (tujuh puluh lima);
3) Setiap juara terbaik III
- mendapat skor 50 (lima puluh);
d. Bagi Kafilah yang mendapatkan skor kumulatif tertinggi pada semua cabang
lomba mendapatkan Trophy Bergilir Juara Umum dari Sri Sultan
Hamengkubowono X.
e. Kafilah TK/RA yang dapat mempertahankan trophy dengan menjadi juara
umum 2 kali berturut-turut berhak untuk mendapatkan Trophy secara
permanen.
9. SUPPORTER/ PENONTON/WALI SISWA :
a. Melihat/menyaksikan semua cabang musabaqah/lomba dari luar ruangan lomba
kecuali Musabaqah Lagu Islami
b. Wajib menjaga ketertiban, ketenangan dan kelancaran lomba.
c. Dilarang membantu dengan cara apapun kepada peserta pada saat melaksanakan
lomba.
d. Dilarang mencemooh, mengejek dan perkataan semacamnya kepada Peserta
lomba dan atau Dewan Hakim/Dewan Juri.
10. DEWAN HAKIM/DEWAN JURI;
a. Penilaian Dewan Hakim/Juri merupakan kewenangan profesional yang otoritas
dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat.
b. Dewan Hakim/Juri bertugas menilai peserta dalam suatu cabang lomba/
musabaqah dengan obyektif, jujur, adil dan bertanggung jawab.
c. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Hakim/Juri dipimpin oleh seorang Ketua
merangkap anggota.

B. PENJELASAN KETENTUAN CABANG MUSABAQAH/LOMBA
1. MUSABAQAH TARTIL QUR’AN (MTtQ)
a. Musabaqah Tartil Qur’an adalah jenis lomba menekankan bacaan secara tartil,
yaitu bacaan benar dengan irama dan suara yang baik dengan memperhatikan
Tajwid.
Bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan membaca dan
seni baca serta menanamkan rasa gemar membaca Al-Qur’an di kalangan para
pelajar TK/RA.
b. Peserta adalah siswa putra atau putri.
c. Unsur Penilaian:
1) Bidang Tajwid, nilai maksimal
: 30
2) Bidang Adab dan Fashohah, nilai maksimal : 30
3) Bidang Lagu dan Irama, nilai maksimal
: 40
d. Peserta membacakan salah satu Maqro’ Tartil QS. Al-Fiil – QS. An-Naas boleh
dengan membaca Al-Qur’an atau bil hifdzi.
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2. MUSABAQAH HIFDZIL QUR’AN (MHQ)
a. Musabaqah Hifdzil Qur’an adalah lomba menghafal Al-Qur’an dengan hafalan yang
mengandung aspek ketepatan dan kelancaran hafalan serta adab membaca.
Bertujuan untuk mengembangkan kemampuan hafalan serta menanamkan rasa
gemar membaca dan menghafal Al-Qur’an di kalangan para pelajar TK/RA.
b. Peserta adalah siswa putra atau putri.
c. Maqro’ hafalan terdiri dari 2 (dua) jenis;
1) Melafalkan bil hifdzi 1 (satu) surat wajib; QS. Al-Kaafiruun.
2) Melafalkan bil hidzi 1 (satu) surat pilihan: QS. An-Naas, Al-Ikhlas, Al-Lahab atau
Al-’Asr.
d. Unsur penilaian;
Penilaian dilakukan pada 3 (tiga) bidang;
1) Bidang Tahfidz dimulai dari angka maksimal 40 kemudian dikurangi dengan
jumlah kesalahan, dan minimal diberi nilai 10
2) Bidang Tajwid dimulai dari angka maksimal 35 kemudian dikurangi dengan
jumlah kesalahan, dan minimal diberi nilai 5.
3) Bidang Fashahah dan Adab dimulai dari angka maksimal 25 kemudian
dikurangi demgan jumlah kesalahan, dan minimal diberi nilai 5.
3. MUSABAQAH ADZAN (MAZ)
a. Musabaqah Adzan adalah lomba mengumandangkan adzan yang menekankan
kepada hafalan, kebenaran bacaan, seni dan adab.
Bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan seni lantunan Adzan serta
menanamkan rasa gemar mengumandangkan adzan di kalangan para pelajar
TK/RA.
b. Peserta adalah siswa putra.
c. Lagu dan nada bebas.
d. Waktu lama adzan bagi setiap peserta menyesuaikan.
e. Materi lomba adzan adalah mengumandangkan lafadz adzan (bukan adzan
subuh).
f. Unsur penilaian;
1) Bidang Fashahah dan Adab, nilai maksimal
: 40
2) Bidang Vokal dan kejernihan suara, nilai maksimal
: 30
3) Bidang Lagu dan variasai, nilai maksimal
: 30
4. MUSABAQAH PERAGAAN SHOLAT BERJAMAAH (MPSB)
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Musabaqah peragaan sholat berjamaah adalah lomba yang menekankan pada aspek
kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pengamalan peserta dalam
pelaksanaan
ibadah
sholat
sesuai
dengan
tuntunan
Rasulullah
Muhammadiyahammad Saw.
Bertujuan untuk meningkatkan pengamalan ibadah sholat fardlu dan sunnah dalam
rangka menanamkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam sejak dini serta
membentuk karakter religius di kalangan para pelajar TK/RA.
Peserta lomba terdiri dari 5 siswa terdiri dari 1 (satu) siswa putra sebagai imam
dan 2 (dua) siswa putra serta 2 (dua) siswa putri sebagai makmum.
Peserta wajib berpakaian muslim/muslimah, peserta putri tidak perlu
menggunakan mukena.
Materi lomba peragaan sholat berjamaah yang diperagakan yaitu sholat 2 (dua)
roka’at
Surat yang dibaca pada rokaat pertama setelah membaca Q.S. Al Fatihah adalah Q.S.
Al-An-Naas; dan pada rokaat kedua Q.S. Al –Ikhlas.
Seluruh bacaan sholat dilafalkan dengan jahr (keras) oleh seluruh peserta, kecuali
bacaan Al-Fatihah dan surat hanya imam yang membaca Jahr.
Unsur penilaian;
1. Bidang Rukun Fi’li dan Qauli, nilai maksimal
: 50
2. Bidang Adab dan Fashohah, nilai maksimal
: 30
3. Bidang Kekhusyu’an dan kekompakan, dinilai maksimal : 20
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5. MUSABAQAH KISAH ISLAM (MKI)
a. Lomba kisah Islami adalah jenis lomba yang menekankan pada kemampuan dan
keberanian peserta dalam bertutur menyampaikan kisah-kisah Islami yang
disesuaikan kemampuan usia TK/RA.
b. Peserta adalah siswa putra atau putri.
c. Tema kisah adalah kisah salah satu dari para Nabi.
d. Penyampaian kisah dilakukan tanpa teks.
e. Waktu tampil tiap peserta maksimal 5 menit.
f. Unsur penilaian:
1). Keberanian dan kepercayaan diri, nilai maksimal
: 40
2). Ekspresi mimik, nilai maksimal
: 40
3). Gaya bahasa, nilai maksimal
: 20
g. Ketentuan lain:
1). Lomba murni kemampuan bertutur dan tidak diperbolehkan menggunakan
peraga/properti.
2). Peserta menyampaikan kisah dengan bahasa Indonesia.
6. MUSABAQAH MENYANYI LAGU ISLAM (MMLI)
a. Lomba menyanyi lagu Islami adalah jenis lomba yang menekankan pada
kemampuan menyampaikan nasihat/pesan-pesan tentang nilai-nilai Agama Islam
secara lisan melalui seni suara.
b. Peserta lomba adalah single atau perorangan, siswa putra atau putri.
c. Judul lagu bebas dengan durasi maksimal 6 menit (1 menit persiapan dan 5 menit
penampilan).
d. Lomba menyanyi dapat diiringi alat musik oleh guru/pendamping atau karaoke.
d. Setiap official peserta diharuskan membawa dan menyerahkan file atau CD lagu
kepada panitia pada saat technical meeting.
f. Unsur penilaian:
1). Kesesuaian nada dan irama, nilai maksimal
: 40
2). Retorika dan ekspresi mimik, nilai maksimal
: 40
3). Performance, nilai maksimal
: 20
g. Ketentuan lain:
1) Pakaian peserta syar’i dan sopan.
2) Tidak menggunakan make up berlebihan.
2). Lomba dilaksanakan di panggung utama.
7. MUSABAQAH SUSUN HURUF HIJAIYAH (MSHH)
a. Musabaqah susun huruf hijaiyah adalah lomba yang menekankan aspek ketepatan
dan pemahaman huruf hijaiyah. Bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan,
serta kecintaan terhadap Al Qur’an melalui pengenalan huruf-huruf hijaiyah.
Bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan menanamkan rasa gemar
membaca dan mencintai Al-Qur’an di kalangan para pelajar TK/RA.
b. Peserta adalah siswa putra atau putri.
c. Peserta diminta untuk menyusun huruf hijaiyah yang telah diacak mulai huruf alif

ا

d.
e.
f.
g.

ي

( ) hingga ya’ (
)pada tempat yang telah disediakan.
Dewan juri akan memulai dengan aba-aba lisan.
Peserta mengangkat tangan kanan jika telah selesai menyusun huruf hijaiyah.
Ketentuan pemenang adalah kecepatan dan ketepatan dalam menyusun huruf.
Metode pengambilan juara, dapat melalui penyisihan grup atau dengan system
gugur disesuaikan dengan jumlah peserta.
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C. LAIN-LAIN
1.
2.
3.

Hal-hal yang belum tercantum dalam panduan dan tata tertib ini akan ditentukan
kemudian oleh Panitia.
Pedoman dan tata tertib ini hanya berlaku Pada Olimpiade Agama dan Seni SD
Muhammadiyah Bodon (OASE DEBOTA) tahun 2018, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Penjelasan lebih rinci berkaitan dengan teknis, pengambilan nomor urut peserta dan
sebagainya in syaa Allah disampaikan pada teknikal meeting pada Kamis, 1 November
2018 di SD Muhammadiyah Bodon pukul 08.00 – 09.30 WIB.

Bantul, 29 Dzulhijjah 1439 H/ 9 September 2018 M
Panitia
Ketua
Eko Rusyan Anan P, S.Pd.Si
NBM: 989 226

Sekretaris
Agung Fajar DN, S.Pd.I
NBM: 938 908

