
 

 

  



 

 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA 

MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN SISWA 

TINGKAT NASIONAL IV TAHUN 2018 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

 

Musabaqah Fahmul Qur’an (MFQ) 

1. Lomba dimulai pada pukul 07:30 Wib. 

2. Peserta wajib: 

a)  Peserta harus berada di tempat pelaksanaan lomba 15 menit sebelum lomba dimulai 

b) Peserta mengisi daftar hadir dan dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan 

panitia. 

c) Memakai seragam sekolah masing-masing. 

d) Bersepatu tertutup. 

e) Menggunakan ID Card peserta dan ID Card tidak boleh hilang. 

f) Mengikuti semua peraturan yang ada selama mengikuti perlombaan. 

3. Teknis Lomba 

    a) musabaqah dilakukan dengan menampilkan minimal tiga regu, dengan sistem 

gugur dalam babak penyisihan, semifinal, dan final. 

      b) materi musabaqah berorientasi kepada Maqra’ Soal MFQ MTQ Nasional 2014 

di Batam dan Maqra’ Soal MFQ MTQ Nasional 2016 di Mataram, serta 

berorientasi  kepada pemahaman Al-Qur’an yang mencakup: 

          1. lmu-ilmu Al-Qur’an, meliputi: Hafalan ayat, terjemah Al-Qur’anTajwid, Ilmu dan 

Tafsir Al-Qur’an, Kisah-kisah dalam Al-Qur’an. 

         2. ilmu pengetahuan Agama (Keislaman) meliputi:AkidahAkhlaq, Fiqh, Ushul Fiqh, 

Faraidh, Hadis dan muthalah Hadis, Tuntunan kemasyarakatan (seperti: kebersihan 

lingkungan, kerja keras, disiplin). 

         3. tuntunan al-Qur’an tentang kehidupan kemasyarakatan dan bernegara, antara lain: 

pemasyarakatan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang sudah diubah, Pelestarian 



 

 

Lingkungan Hidup, Kependudukan, Etos kerja, Pola hidup sederhana, Kesejahteraan 

Sosial (Pendidikan, Solidaritas Sosial, Keluarga Sehat), Kerukunan hidup umat 

beragama, Peranan pemuda dan wanita, Pemerataan hasil pembangunan, Wawasan 

nusantara/wawasan kebangsaan. 

           4. Sejarah dan kebudayaan, misalnya: Sejarah Islam, Sejarah Kebudayaan Islam, 

Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia, SejarahPerjuanganBangsa 

 

4. Lain-lain: Kecepatan dan ketepatan mencari ayat Al-Qur’an melalui Fathurrahman atau 

Mu’jam Mufahras, Kemampuan berbahasa Arab dan Inggris, Masalah per-MTQ-an, 

Melagukan ayat/tebak lagu. 

a). materi disajikan dalam bentuk soal dan diberikan dengan cara mengajukan pertanyaan 

langsung yang terdiri atas dua macam, yaitu: 

1. Soal paketregu, yaitupertanyaan yang diberikankepadasetiapregu. 

2. Soal lontaran, yaitu pertanyaan yang diberikan untuk semua regu dan dijawab 

secara rebutan. Pelaksanaan secara rinci akan dijelaskan oleh panitia pada saat 

Technical Meeting. 

5. Penilaian 

Tahap Pelaksanaan Lomba: 

      a) Babak Penyisihan 

  1. Penentuan materi 

Setiap regu memperoleh soal regu sebanyak10-14 soal dengan cara mengambil 

amplop soal yang telah disediakan. Selain itu dalam setiap penampilan diberikan 

soal lontaran sebanyak 10 soal yang diperebutkan oleh setiap reguyang tampil. 

2. Penentuan pemenang babak penyisihan 

              a. regu yang memperoleh nilai tertinggi dalam setiap penampilan menjadi 

pemenang pada penampilan (sesi) tersebut. 

               b. apabila ada 2 (dua) regu atau lebih memperoleh nilai yang sama, maka 

Majelis Hakim memberi soal tambahan sehingga terjadi perbedaan nilai. 

       b) Babak Semi Final dan Final 



 

 

   1. proses dan tahapan pelaksanaan Babak Semi Final dan Final sama dengan Babak  

Penyisihan. 

  2. regu yang memperoleh nilai tertinggi dalam setiap penampilan Babak Semi Final 

menjadi pemenang pada penampilan (sesi) tersebut dan berhak maju ke Babak 

Final 

  3. lama penampilan tidak dihitung dengan waktu, melainkan dengan berakhirnya 

pertanyaan lontaran terakhir. 

 

        c) KetentuanNilai 

1. Soal Paket  : benar 100, salah 0. 

2. Jika dilempar :benar 50, salah -25 *(Boleh dilempar jika nilai pelempar 

dibawah 50). 

3. Soal Lontaran : benar 100, salah -100 

6. TATATERTIB 

a) Peserta diwajibkan registrasi sesuai dengan jadwal masing masing. 

b) Peserta membawa KTS/ surat delegasi dan ID card saat registrasi. 

c) Peserta datang pada sesi sebelum tampil. 

d) Jika dipanggil tiga kali oleh MC tidak hadir maka akan didiskualifikasi. 

e) Sebelum tampil peserta memasuki ruang tunggu. 

d) Jarak setelah dibacakan soal dan menjawab selama 10 detik. Untuk soal Fathurrahman 

dan Faraidi diberi waktu 15 detik 

e) Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. 

f) Penonton dan official dilarang protes. 

g) Bagi Peserta yang pernah berhasil keluar sebagai Juara I LombaMTQ siswa Nasional 

untuk semua cabang lomba MTQ, makatidak diperkenankan mengikuti Lomba pada 

cabang lomba bidang yang sama. 


