PETUNJUK PELAKSANAAN
“STUDENT OF THE YEAR”
A. PENDAHULUAN
Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa sebagai salah satu organisasi yang
berada dikampus IAIN Zawiyah cot Kala Langsa didirikan dengan tujuan untuk menampung aspirasi
mahasiswa ditingkat Kampus dan sebagai tempat pengembangan soft skill Mahasiswa serta mewadahi
kegiatan-kegiatan Mahasiswa di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) ini merupakan salah satu wadah yang dapat menjadi tempat
pembelajaran bagi mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan,
salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk
mengubah sebuah peradaban dan juga merupakan tonggak kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan dinilai cara
terbaik untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam menghadapi persaingan global. Oleh karena
itu, Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa berniat mengadakan kegiatan akbar
mahasiswa dalam bentuk ajang lomba bergengsi yang kami beri nama “Student of the Year”. Acara ini
nantinya, akan diadakan setiap tahunnya sekaligus juga menjadi icon kampus yang bergengsi guna
memberikan warna baru bagi kampus IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ke depannya.
B. NAMA KEGIATAN
Kegiatan ini bernama “Student of the Year”.
C. TEMA KEGIATAN
“Upaya Nyata Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Mahasiswa
Melalui Ajang Pencarian Mahasiswa Teladan Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik”
D. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN
1. Memotivasi mahasiswa dalam meningkatkan akademis dan soft skill mahasiswa.
2. Menjadikan Student of the Year sebagai kegiatan tahunan pada IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
sebagai kegiatan unggulan guna menarik minat siswa-siswa untuk melanjutkan studi di IAIN
Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan mahasiswa terhadap Almamater.
4. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berhasil mencapai prestasi tinggi.
5. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, dan
ekstra-kurikuler sebagai wahana mensinergikan hard skills dan soft skills mahasiswa.
6. Mendorong pengembangan iklim kehidupan kampus yang dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai
prestasi yang membanggakan secara berkesinambungan.
7. Mendorong mahasiswa untuk peduli dan tanggap terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan
negara melalui penulisan karya tulis ilmiah.
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E. TEMPAT DAN WAKTU KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada:
Hari

: Senin - Kamis

Tanggal : 02 s/d 05 November 2015
Waktu

: (sesuai jadwal)

Tempat

: Aula Terbuka, Aula Dakwah, dan Aula Syariah (sesuai jadwal)

F. PESERTA DAN TAMU UNDANGAN
Peserta adalah seluruh mahasiswa/i Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
G. PELAKSANA KEGIATAN
Susunan Panitia Pengurus Pemerintahan Mahasiswa (PEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa periode 2015-2016.
- Penanggung Jawab: Rektor
- Penasehat

: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
: Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan
Keuangan
: Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

- Koordinator

: Pembina Pemerintahan Mahasiswa

- Steering Committee : Presiden Mahasiswa
Wakil Presiden Mahasiswa
- Organizing Committee
No.

Nama

Jabatan

NIM

Jurusan/Prodi

1.

Deny Trinanda

Ketua Panitia

1012012024

PAI

2.

Nurbaiti

Sekretaris

311300010

IAT

3.

Rizki Ananda

Bendahara

1012012220

PAI

4.

Syarifah Hanum

Koord. Kesekretariatan

121300801

PBA

5.

Defira Afrianti

Anggota. Kesekretariatan

141301081

PBI

6.

Ustwatun Hasanah

Koord. Transportasi

151300022

PGMI

7.

Ulfi Adriani

Koord. Konsumsi

1022013031

PBA

8.

Maimunah

Koord. Bazzar

1022011036

PBA

9.

Arief Furqan

Koord. Acara

3012012135

KPI
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H. SISTEM PERLOMBAAN
Untuk menjadi pemenang pada kompetisi ini setiap peserta akan melalui beberapa tahap perlombaan
yang terbagi dalam 4 hari. Sistem penilaian menggunakan nilai tertinggi dan sistem gugur.
1.

TAHAP ADMINISTRASI
Pada tahap ini, calon peserta wajib melengkapi beberapa persyaratan administrasi sebagai berikut:
a.

Mengisi Formulir Pendaftaran dan Rekomendasi yang dapat didownload pada laman
www.bit.ly/SOTY2015 dengan lengkap dan ditandatangani oleh Ketua/ Sekretaris Jurusan

b.

Melampirkan fotokopi KHS Semester 1 – semester terakhir.

c.

Melampirkan fotokopi KRS pada semester berjalan

d.

Melampirkan fotokopi Sertifikat OPAK.

e.

Mempersiapkan Makalah Ilmiah yang akan dipresentasikan ketika peserta telah lolos pada
Tahap Presentasi Makalah (ketentuan penulisan silahkan dibaca pada Tahap Presentasi
Makalah halaman 5 Petunjuk Pelaksanaan ini)

Seluruh peserta yang dinyatakan lulus pada tahap administrasi, diperkenankan untuk masuk pada
tahap selanjutnya.
2.

TAHAP TES POTENSI AKADEMIK, PENGETAHUAN UMUM DAN AGAMA
Peserta yang berhak mengikuti tahap Tes Potensi Akademik, Pengetahuan Umum dan Agama

adalah peserta yang dinyatakan lulus padaa Tahap Administrasi. Nama-nama peserta pada tahapan ini
diumumkan secara resmi oleh Panitia Pelaksana. Mahasiswa wajib membawa alat tulis masing-masing.
Berikut adalah peraturan dalam tahap ini.
a. Jumlah soal dalam tes ini sebanyak 150 buah yang akan menguji kemampuan Analogi,
Kebahasaan, Penalaran, Matematika, Pengetahuan Umum, Bahasa Inggris, Bahasa Arab,
Pengetahuan Umum, dan Pengetahuan Agama
b. Setiap jawaban benar bernilai +4, dan jawaban salah bernilai -1. Untuk pertanyaan yang
tidak dijawab diberi nilai 0.
c. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab selama 120 menit dan tidak ada penambahan
waktu bagi peserta yang terlambat hadir.
d. Jumlah nilai yang diperoleh dalam tahap ini adalah nilai yang dikumpulan dari jawaban
benar dikurangi nilai dari jawaban yang salah kemudian dibagi dengan 6, sehingga nilai
tertinggi pada tahapan ini adalah 100 poin.
e. Peserta yang dinyatakan melaju pada tahapan selanjutnya adalah peserta dengan nilai
terbaik 1 hingga 20.
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3.

TAHAP

TES

KEMAMPUAN

MEMBACA

AL-QUR’AN

DAN

WAWANCARA

KEBAHASAAN
Setelah melalui Tes Potensi Akademik, Pengetahuan Umum dan Agama, para peserta akan
mengikuti Tes Kemampuan Membaca Al-Qur’an dan Wawancara Kebahasaan.
a.

Tes Kemampuan Membaca Al-Qur’an
Pada tahap ini, peserta diminta untuk membacakan beberapa ayat Al-Qur’an sesuai dengan

Maqra’ yang diambil sebelum tes dimulai. Selanjutnya, penguji akan memberikan beberapa
pertanyaan seputar hukum tajwid dari ayat yang telah dibacakan sebelumnya. Waktu maksimal
yang diberikan dalam tes ini selama 15 menit per peserta.
Nilai tertinggi pada tes ini adalah 100 poin dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
-

makharijul huruf (tempat keluar huruf) 25%

-

ahkamul wa shifatul huruf (hukum dan sifat huruf) 25%

-

ahkamul maddi wal qasr (panjang dan pendek ucapan) 20%

-

ahkamul waqaf wal ibtida’ (memulai dan menghentikan bacaan) 20%

-

pertanyaan terkait tajwid 10%

b. Tes Wawancara Kebahasaan
Pada tes ini, peserta diminta untuk menunjukkan kemampuan verbal terbaiknya melalui sesi
wawancara kebahasaan. Tes ini dibagi dalam 2 jenis, yaitu:
-

Peserta diminta untuk mengambil 1 pertanyaan yang telah disediakan secara acak.
Kemudian, peserta dipersilakan untuk menjawab pertanyaan itu dengan menggunakan
Bahasa Inggris atau Bahasa Arab. Waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan
tersebut adalah 5 menit.

-

Dewan Juri memberikan pertanyaan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh
peserta ketika menjawab pertanyaan dalam tes yang pertama. Pertanyaan yang
diberikan berupa pendalaman informasi yang terkait dengan isu yang diangkat pada
pertanyaan dalam tes yang pertama.

Nilai maksimal pada tes ini adalah 100 poin dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
a.

Kesesuaian Jawaban dan Pertanyaan

: 35%

b.

Pengucapan

: 20%

c.

Tatabahasa

: 15%

d.

Variasi kosakata yang digunakan

: 20%

e.

Kedalaman argumentasi

: 10%

Setelah melalui dua jenis tes ini, peserta yang berhak mengikuti tahap selanjutnya adalah 6
peserta yang mengumpulkan nilai terbanyak (nilai Tes Potensi Akademik,, Pengetahuan Umum
dan Agama ditambahkan dengan nilai Tes Kemampuan Membaca Al-Qur’an dan Wawancara
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Kebahasaan). Peserta yang dinyatakan lulus pada tahap ini, wajib menyerahkan makalah ilmiah
sebanyak 3 eksemplar kepada panitia pada hari pengumuman.
4.

TAHAP DEBAT DAN PRESENTASI MAKALAH
Pada tahap ini, peserta akan diuji kemampuan berargumentasi melalui tes debat. Peraturan yang

digunakan dalam tahap ini adalah sebagai berikut:
a.

Debat ini bersifat individual.

b.

Peserta akan dibagi dalam 3 ronde debat (1 ronde terdiri atas 2 orang peserta)

c.

Peserta yang bertanding pada masing-masing ronde dibagi atas peserta Afirmatif dan peserta
Negatif

d.

Setiap ronde terdiri atas 2 babak. Babak pertama, masing-masing peserta memberikan
pemaparan mengenai isu yang diangkat. Waktu yang diberikan untuk pemaparan tersebut
selama 5 menit. Babak kedua, peserta afirmatif memberikan tanggapan terhadap pemaparan
dari peserta negatif kemudian menambahkan kembali argumentasinya. Selanjutnya peserta
negative diminta untuk menyanggah pemaparan dari peserta afirmatif. Untuk masing-masing
peserta diberikan waktu untuk jawab-sanggah ini selama 2 menit. Siklus jawab-sanggah
tersebut dilakukan sebanyak 3 kali putaran.

e.

Dalam memberikan contoh, tidak dibenarkan untuk menyebut nama tersangka secara
langsung, menyinggung SARA, dan mengangkat dalil-dalil agama.

f.

Nilai maksimal pada tes ini adalah 100 poin dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
-

Kedalaman pemaparan isu

: 25%

-

Konsistensi

: 25%

-

Etika debat

: 30 %

-

Argumentasi jawab sanggah

: 20%

Setelah melalui tahap debat, para peserta mengikuti sesi presentasi makalah. Makalah yang akan
dipresentasikan adalah makalah yang telah disiapkan pada saat pendaftaran dan diserahkan setelah hasil
Tes Kemampuan Membaca Al-Qur’an dan Wawancara Kebahasaan diumumkan. Ketentuan pada Tes
Presentasi Makalah ini adalah sebagai berikut:
1.

Tema makalah “Implementasi Nilai Qur’ani Untuk Aceh Yang Damai, Mandiri, dan
Sejahtera”

2.

Peserta diberikan kebebasan untuk menentukan judul makalah yang sesuai dengan subtema
berikut ini:
-

Hukum dan Politik
“Konsep Good Governance berbasis nilai Qur’ani untuk kemandirian hukum dan
Pemerintahan Aceh”
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-

Ekonomi dan Bisnis
“Membangun Aceh yang berdaulat berbasiskan ekonomi syariah”

-

Pendidikan
“Menyiapkan generasi muda Aceh melalui pendidikan unggul berkarakter Islami”

-

Sosial Budaya
“Membangun kehidupan sosial masyarakat Aceh yang Islami berbasis kearifan lokal”

3.

Makalah merupakan karya yang orisinal, tidak plagiat, dan tidak pernah dipublikasikan
sebelumnya.

4.

Naskah diketik di atas kertas berukuran A4 dengan margin
atas

: 4 cm

kanan : 3 cm

kiri

:4 cm

bawah : 3 cm

5.

Huruf yang digunakan adalah Times New Roman ukuran 12 pt dengan jarak baris 1,5 spasi.

6.

Makalah terdiri atas 3 bab, Pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup, dilengkapi dengan cover,
kata pengantar, daftar tabel (optional), daftar gambar (optional), daftar isi, dan daftar pustaka.

7.

Penulisan nomor dan judul bab ditengah dengan menggunakan huruf kapital bercetak tebal

8.

Judul Subbab ditulis dengan huruf bercetak tebal, dimulai dari sebelah kiri. Huruf pertama
setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali pada kata depan dan kata sambung.

9.

Judul anak subbab ditulis dengan huruf bercetak normal, dimulai dari sebelah kiri. Huruf
pertama setiap kata ditulis dengan huruf kapital, kecuali pada kata depan dan kata sambung.

10. Alinea baru diketik menjorok ke dalam sebanyak 0,75 cm
11. Jumlah lembaran makalah minimal 6 lembar (tidak termasuk cover, kata pengantar, daftar
tabel, daftar gambar, daftar isi, dan daftar pustaka)
12. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baku dengan tatabahasa dan ejaan yang disempurnakan,
sederhana, dan jelas.
13. Penomoran halaman dengan menggunakan angka 1, 2, 3, dst untuk halaman pada Bab
Pendahuluan, Pembahasan, dan Penutup, serta angka i, ii, iii, dst untuk halaman administratif.
14. Tabel dan gambar diberikan nomor tabel dan nomor gambar (bila ada)
15. Referensi mengunakan sistem footnote dengan format seperti contoh berikut:
Sidi Gazalba, Maut: Batas Kebudayaan dan Agama (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1972), 100.
Ibid., 150.
Soerjono Soekanto, “Tanggung Jawab Perdata dan Pembantu Dokter,” Kompas, 12 November 1981
Sidi Gazalba, Maut: Batas …, 120.

16. Judul Karya, Nama Fakultas, Nama Peserta, NIM, frase “Institut Agama Islam Negeri Zawiyah
Cot Kala Langsa” dan tahun”2015” menggunakan huruf ukuran 14 pt, selebihnya
menggunakan huruf ukuran 12pt
6

17. Format Halaman Judul sebagai berikut:

JUDUL KARYA
Diajukan untuk Mengikuti Kompetisi Student of the Year
Pemerintahan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
Zawiyah Cot Kala Langsa
Oleh:
Nama Peserta
NIM. 0000000000

Lambang
IAIN

NAMA FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
2015
18. Penulisan Daftar Pustaka mengikuti format sebagai berikut:
Gazalba, Sidi. 1972. Maut: Batas Kebudayaan dan Agama, Jakarta: Tintamas Indonesia.

19. Dalam hal presentasi, peserta diperbolehkan menggunakan Slide Powerpoint sebagai alat
bantu.

20. Nilai maksimal pada presentasi makalah ini adalah 100 poin, dengan kriteria penilaian:
-

Format penulisan : 10%

-

Pemilihan judul

: 15%

-

Isi makalah

: 45%

-

Presentasi

: 30%
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Setelah melalui dua jenis tes ini, peserta yang berhak mengikuti tahap selanjutnya adalah 4 peserta
yang mengumpulkan nilai terbanyak (total nilai Tes Potensi Akademik,, Pengetahuan Umum dan
Agama, Tes Kemampuan Membaca Al-Qur’an dan Wawancara Kebahasaan serta Debat Dan
Presentasi Makalah)
5.

TAHAP CERDAS CERMAT
Tahap ini, peserta akan melewati 3 babak:
-

Babak Giliran, setiap peserta akan mendapatkan 10 pertanyaan bernilai 100. Apabila peserta
salah menjawab, maka tidak berlaku pengurangan nilai dan tidak diberikan kesempatan kepada
peserta lain untuk menjawab

-

Babak Lemparan, setiap peserta akan mendapatkan 5 pertanyaan bernilai 100. Apabila peserta
salah menjawab, tidak berlaku pengurangan nilai tetapi diberikan kesempatan bagi peserta yang
lain untuk menjawab.

-

Bapak Rebutan, berisikan 20 pertanyaan bernilai 100. Apabila peserta salah menjawab,
diberlakukan pengurangan nilai dan tetap diberikan kesempatan bagi peserta yang lain untuk
merebut.

Peserta yang memenangkan tahap ini akan keluar menjadi pemenang pada kompetisi Student of the
Year Tahun 2015.
I.

PENUTUP
Demikian petunjuk pelaksanaan kegiatan ini disusun sebagai acuan dan deskripsi terhadap kegiatan

yang akan dilaksanakan. Atas perhatian, dukungan, serta kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

----oo0oo----
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