PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN SISWA
TINGKAT NASIONAL IV TAHUN 2018
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Musbaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran
1. Lomba dimulai pda 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) Penentuan urutan presentasi yang pertama ditentukan oleh dewan juri dengan cara
pengambilan nomor urut secara acak ketika presentasi akan dimulai, kemudian ketika
presentator pertama selesai maka akan mengambil nomor urut untuk presentator
selanjutnya.
b) Peserta yang dipanggil jika tidak ada di ruangan akan mendapat 3x pemanggilan, dan
jika tetap tidak ada maka ditempatkan diurutan presentasi paling akhir.
c) Peserta melakukan presentasi yang akan didampingi oleh operator dari panitia.
d) Presentasi dilakukan dengan isyarat lampu, denganaturan:
1.

LampuKuning

: jika ada kesalahan teknis (dipegang oleh peserta)

2.

LampuHijau

: peringatan waktu presentasi kurang 1 menit

3.LampuMerah

: waktu habis

e) Peserta akan diberhentikan ketika waktu habis.
f) Waktu presentasi adalah 25 menit ( 10 menit presentasidan 15 menit Tanya jawab).
g) Akan ditentukan juara I, juara II, dan juara III tidak ada babak grand final.
h) Pengumuman pemenang dilaksanakan pada waktu penutupan MTQ Siswa Nasional VI
Tahun 2018.
i) Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
4. Ketentuan Karya
a) Karya tulis merupakan karya orisinil/asli, bukan karya orang lain atauplagiasi.

b) Setiaptim WAJIB mengirim karya tulis lengkap dalam bentuk softfile dalam bentuk
PDF ke email :mtqsn2018@gmail.com dengan format MKTIQ_Nama Ketua_3 Kata
pertama dari judul karya tulis_Asal Sekolah.
c) Pengiriman karya mulai tanggal 21 Maret – 14 April 2018 pukul 23.59 WIB.
d) Setelah melakukan pengiriman MKTIQ, peserta melakukan konfirmasi via SMS dengan
format MKTIQ_Nama Ketua_3 Kata Pertama dari Judul Karya Tulis_Asal Sekolah ke
nomor 085755153293 atas nama Badriyah Widi Andari.
e) Bagi peserta yang lolos di babak final untuk teknis presentasi, operator lomba
menggunakan Power Point 2010.
f) Peserta mengumpulkan karya berupa hardfile (3eks) dan softfile PPT saat technical
meeting.
g) Peserta yang lolos dan akan mengikuti perlombaan di Universitas Negeri Malang
adalah 25 tim terpilih yang akan dipublikasikan melalui akun instagram @mtqsn.um
dan fanpage resmi MTQSN IV.
5. Tema dan subtema karya tulis adalah sebagai berikut:
a) TEMA: MEMBANGUN NEGERI BERBASIS NILAI-NILAI QURANI
b) SUBTEMA:
1. Al Qur’an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Al Qur’an dan Ekonomi Islam.
3. Al Qur’an dalam Kancah Politik dan Sosial Budaya.
4. Al Qur’an, Bahasa dan Seni.
5. Al Qur’an dan Kesehatan.
6. Pendidikan menurut Perspektif Islam.
7. Al Qur’an dan Kehidupan Masa Kini.
6. Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat berikut :
a) Objektif
1. Tulisan tidak emosional atau tidak menonjolkan permasalahan subjektif.
2. Tulisan didukung oleh data dan/atau informasi terpercaya.
3. Bersifat original dan menjauhi duplikasi serta jiplakan (plagiat).
b) Logis dan Sistematis
1. Tiap langkah penulisan secara sistematis dan teratur.
2. Pada dasarnya karya tulis ilmiah mengandung unsur-unsur identifikasi masalah,
penarikan kesimpulan dan mengandung saran-saran.
7. Penulisan karya ilmiah dapat diunduh di laman asc.ukm.um.ac.id

8. Tahap Seleksi Karya Tulis Ilmiah Al Qur’an
a) Tahap 1 (Seleksi Karya Tulis Ilmiah Al Qur’an)
KaryaTulisIlmiahAl Qur’an yang dikirim dalam bentuk softfile akan diseleksi oleh
dewan juri yang telah ditentukan oleh panitia. Pada tahap ini, dewan juri akan
memilih 20 karya terbaik. Akan diumumkan pada tanggal 21April 2018 pukul 21.00
WIB di akun instagram @mtqsn.um atau fanpage resmi MTQSN. 20 tim terbaik
akan ditetapkan sebagai finalis Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al Qur’an Siswa
Tingkat Nasional dan mempresentasikan karyanya di Universitas Negeri Malang.
b) Tahap 2 FINAL (Presentasi Karya Ilmiah)
1. Peserta dengan karya yang terpilih 20 karya terbaik masing-masing kategori yang
akan mempresentasikan karyanya di Universitas Negeri Malang.
2. Seluruh finalis WAJIB membuat slide presentasi dalam bentuk Power Point (ppt.x).
3. Seluruh finalis WAJIB menyerahkan slide presentasi waktu TM.
4. Seluruh finalis WAJIB memakai seragam sekolah masing-masing.
5. Seluruh finalis WAJIB mengikuti serangkaian Musabaqah KaryaTulis Ilmiah Al
Qur’an Siswa Tingkat Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 28-29
April 2018 di Universitas Negeri Malang.

