
 

 

  



 

 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA 

MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN SISWA 

TINGKAT NASIONAL IV TAHUN 2018 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

Musabaqah Syarhil Qur’an (MSQ) 

1. Lomba dimulai pada pukul 07.30 WIB 

2. Peserta wajib 

a) peserta berada di tempat pelaksanaan lomba 15 menit sebelum lomba dimulai. 

Peserta yang datang terlambat tidak mendapat tambahan waktu. 

c) peserta mengisi daftar hadir dengan menunjukkan identitas diri dan dipersilahkan 

duduk di tempat yang telah disediakan. 

d) peserta dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan panitia. 

e) memakai seragam sekolah masing-masing. 

f) bersepatu tertutup. 

g) menggunakan ID Card peserta dan ID Card tidak boleh hilang. 

h) Setiap peserta yang meninggalkan tempat perlombaan sebelum tampil harus 

menyetorkan ID Card. 

i) mengikuti semua peraturan yang ada selama mengikuti perlombaan. 

3. Peserta bersifat beregu  

4. Nomor urut tampil wajib dikenakan saat di area perlombaan 

5. Pemanggilan peserta sesuai dengan nomor urut yang diambil pada saat technical meeting. 

Peserta yang tidak hadir pada saat pengambilan nomor urut penampilan, maka nomor 

urut penampilan akan ditentukan oleh panitia. 

6. Durasi penampilan maksimal 15 menit. 

7. Peserta dengan nomor urut 1-3 berada di kursi paling depan yang telah disediakan. 

8. Peserta dengan nomor urut 4 maju ke kursi paling depan sesaat setelah peserta dengan 

nomor urut 1 tampil. 

9. Peserta dipanggil sampai 3 kali, jika tidak hadir maka dianggap mengundurkan diri 

kecuali ada izin penundaan yang disertai alasan yang logis kepada panitia. 

10. Perlombaan dilaksanakan dengan Time keeper 

11. Peserta memilih salah satu dari tema-tema yang disediakan di bawah ini.  

a) Kepemimpinan Dalam perspektif Al-Qur’an 

b) meningkatkan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah guna mengentas kemiskinan 

secara tuntas 

c) lingkungan hidup miliki bangsa yang diwariskan 



 

 

d) memperkuat toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia 

e) eksistensi pemuda Indonesia dalam mempertahankan NKRI 

e) urgensi iptek dan imtaq dalam membangun karakter yang islami 

12. Kelebihan waktu penampilan akan dikenai sanksi dengan pengurangan nilai dari juri. 

13. Perlombaan terdiri dari babak penyisihan dan babak final  

14. Pada babak final peserta dapat menggunakan tema yang dibawakan pada babak 

penyisihan atau peserta juga boleh menggunakan tema selain tema yang dibawakan pada 

babak penyisihan  

15. Tiga regu terbaik akan dinobatkan menjadi juara I, juara II, dan juara III 

16. Keputusan majelis hakim tidak dapat diganggu gugat. 

17. Pengumuman pemenang dilaksanakan pada waktu penutupan MTQ Siswa Tingkat 

Nasional IV Tahun 2018. 

 

 


