5. CABANG MUSABAQAH KARYA TULIS AL QURAN (MKTQ)
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
Cabang Musabaqoh Karya Tulis Al Qur’an (MKTQ) memperlombakan kategori
perorangan (putra/putri).
C. Tema Karya Tulis
Entrepreneurship dan local wisdom dalam perspektif Al-Qur’an.
D. Sistem Perlombaan
a. Musabaqah Karya Tulis Al-Quran (MKTQ) adalah lomba menulis karya
ilmiah tentang ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial yang dikaitkan
dengan isi kandungan al-Quran.
b. Setiap PTKIN hanya dapat mengirimkan 1 (satu) regu maksimal 2 orang
dengan 1 (satu) karya tulis ilmiah.
c. Judul karya tulis bebas dengan mengacu pada tema yang ditentukan.
d. Sifat, isi tulisan, dan pedoman penulisan karya tulis mengacu pada
peraturan berikut :
1. Judul sesuai dengan tema yang telah ditentukan.
2. Penulisan karya tulis maksimal 20 halaman.
3. Format penulisan : Font: Times New Roman; size: 12; Line Spacing 1.5.
4. Karya tulis diketik menggunakan komputer dengan ukuran kertas A4.
5. Karya tulis merupakan hasil sendiri dan bukan hasil meniru (plagiat).
6. Hasil

karya

tulis

merupakan

karya

baru

dan

belum

pernah

dipublikasikan dalam bentuk apapun.
E. Waktu Pengiriman Berkas dan Pengumuman 10 Finalis
a. Soft Copy dan Hard Copy proposal sudah diterima panitia paling lambat
tanggal 14 Juni 2019.
b. Pengumuman 10 finalis akan dilakukan melalui website Resmi pionir IX
pada tanggal 28 Juni 2019

c. Pelaksanaan babak final
a. Tahap pertama adalah tahap penyisihan.
a) Pada tahap ini dilakukan presentasi secara paralel oleh masingmasing peserta di hadapan reviewer dengan menyiapkan materi
power point.
b) Peserta diberi kesempatan presentasi selama 10 menit, dan tanya
jawab sekitar 15 menit.
c) 3 Peserta yang lolos akan melakukan presentasi di final.
b. Tahap kedua adalah tahap final.
a) Pada tahap ini dilakukan presentasi untuk penentuan juara 1, 2, dan
3.
b) Masing-masing peserta melakukan presentasi dihadapan reviewer
dengan menyiapkan materi power point.
c) Peserta diberi kesempatan presentasi selama 15 menit, dan tanya
jawab sekitar 20 menit.
d) Juara pertama wajib membuat draf jurnal dan akan diterbitkan di
salah satu jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
F. Sistem Penilaian
a. Penilaian Bidang Bobot Materi (nilai total max.40)
1. Relevansi judul dengan tema besar (max.8)
2. Bobot dan kebaruan gagasan (max.8)
3. Eksplorasi kandungan al-Qur’an (max.8)
4. Keluasan wawasan (max.8)
5. Kekayaan referensi (max.8)
b. Penilaian Bidang Kaidah dan Gaya Bahasa (nilai total max.30)
1. Ketepatan tata bahasa (max.8)
2. Ketepatan tanda baca (max.8)
3. Ketepatan ragam bahasa (max.8)
4. Pilihan kata (diksi) dan ungkapan (max.6)
c. Penilaian Bidang Logika dan Organisasi Pesan (nilai total max. 30)
1. Keteraturan Berfikir (max.8)
2. Mutu Berfikir (max.8)

3. Sistematika Gagasan (max.8)
4. Alur Tulisan (max.6)
d. Penilaian Bidang Presentasi (nilai total max. 20)
1. Kualitas paparan (max.6)
2. Kualitas jawaban (max.10)
3. Etika presentasi dan kematangan emosi (max.4)
G. Penutup
a. 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.
b. Proposal yang dikirimkan kepada panitia menjadi milik panitia.

