
24. CABANG MUSABAQAH SYARHIL QURAN (MSQ) 

A. Waktu dan Tempat Perlombaan 

a. Waktu perlombaan pada tanggal 16 s.d 21 Juli 2019. 

b. Tempat perlombaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ruang 

perlombaan akan diumumkan melalui website pionir.uin-malang.ac.id pada 

tanggal 8 Juli 2019. 

B. Kategori Perlombaan 

a. Perlombaan adalah beregu; 

b. 1 (satu) regu terdiri dari tiga peserta (putra/putri atau campuran); 

c. Unsur dalam satu regu terdiri atas tiga penampilan;  

- Tilawah Al-Quran; 

- Terjemahan dan materi syarahan maqra; 

- Penghayatan dan retorika 

C. Pakaian Peserta 

Peserta dalam regu memakai pakaian yang seragam sesuai kesepakatan 

anggota.  

D. Peraturan Perlombaan 

a. Peserta memilih 3 dari 6 tema syarahan yang ditentukan oleh panitia pada 

saat pendaftaran; 

b. Setiap tema hanya boleh diambil/dijadikan satu judul syarahan; 

c. Perlombaan dilakukan dengan menggunakan sistem gugur;  

d. Peserta datang minimal 30 menit sebelum pelaksanaan musabaqah;  

e. Tema syarahan sebagai berikut : 

1.  Terorisme dan radikalisme 

2.  Ekonomi syariah 

3.  Dakwah di era milenial 

4.  Kepemimpinan Islam di era global 

5.  Keterlibatan perempuan di dunia publik 

6.  Integrasi sains teknologi dan Islam  

 

 



E. Waktu Penampilan 

a. Lama penampilan 10 – 15 menit untuk masing-masing  regu; 

b. Penampilan yang kurang atau lebih dari waktu yang ditentukan akan 

mengurangi nilai. 

F. Tahapan perlombaan 

a. Pada babak penyisihan, peserta memperoleh satu dari tiga tema syarahan 

yang ditentukan oleh juri pada saat technical meeting; 

b. Babak semi final  

- Babak ini terdiri dari 6 (enam) regu dengan nilai terbaik  

- Setiap peserta harus menyerahkan tema yang berbeda dengan babak 

penyisihan paling lambat 3 (tiga) jam sebelum perlombaan dimulai. 

c. Pada babak final  

- Babak ini terdiri dari 3 (tiga) regu dengan nilai terbaik; 

- Tema syarahan ditentukan oleh dewan juri dan akan diberikan kepada 

finalis 3 (tiga) jam sebelum babak final dimulai; 

G. Penentuan  kejuaraan 

a. Kejuaraan 1, 2, dan 3 ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1,2, dan 

3 pada babak final. 

b. Kejuaraan harapan 1, 2, dan 3 ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 

4, 5, dan 6 pada babak semi final. 

H. Penilaian Perlombaan 

a. Bidang tilawah al Quran 

1. Tajwid dan fashahah (penilaian tentang ketepatan bacaan sesuai dengan 

kaidah ilmu tajwid) 

2. Lagu dan suara (penilaian tentang keindahan dan keharmonisan lagu 

serta kemerduan suara.) 

3. Kesopanan dan keserasian (penilaian tentang sikap, gerak, serta pakaian 

peserta keseluruhan sebagai satu tim) 

b. Bidang terjemahan dan materi syarahan maqra 

1. Ketepatan terjemah (penilaian tentang isi terjemah yang sesuai dengan 

kandungan ayat) 



2. Sistematika (penilaian tentang susunan dan urutan materi yang 

mencakup pendahuluan, permasalahan, pembahasan, dan kesimpulan) 

3. Isi (penilaian tentang keutuhan, kedalaman, keluasan, ketepatan uraian, 

dan kekuatan argumentasi ilmiah, termasuk hasil riset dan dalil yang 

digunakan) 

4. Kaidah dan gaya bahasa (penilaian tentang pemakaian kata dan struktur 

kalimat yang benar, mengena, dan menarik sesuai dengan kaidah bahasa 

dan sastra.) 

c. Bidang penghayatan dan retorika 

1. Vokal (penilaian tentang tipe suara yang jelas, utuh, dan mantap). 

2. Intonasi dan aksentuasi (penilaian tentang irama dan tekanan suara yang 

sesuai dengan maksud yang dikandung oleh terjemah dan isi uraian). 

3. Gaya dan mimik (penilaian tentang gerak anggota badan dan ekspresi 

wajah yang menggambarkan penghayatan terjemahan dan isi uraian). 

I. Penutup 

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 10.00 WIB s.d 12.00 

WIB. 

 

 


