6. CABANG MUSABAQAH QIROATIL KUTUB (MQK)
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. Peraturan Perlombaan
a. Musabaqah Qiraatul Kutub merupakan cabang lomba ilmiah, yaitu peserta
membaca kitab klasik berbahasa Arab dengan tema atau bab yang telah
ditentukan.
b. Peserta membaca bahasan materi yang telah ditentukan, kemudian
menerjemahkan dan menjelaskan isi teks, serta diadakan sesi tanya jawab.
c. Peserta adalah perseorangan (putra/putri).
1. Kitab yang akan dibahas adalah Kitab Bidayatul Mujtahid

karya Ibn

Rushd.
2. Materi Qiraatul Kutub, yaitu : Zakat, Muamalah, Munakahat, Jinayah,
dan Siyasah.
C. Teknis Perlombaan
a. Peserta mengambil Maqro’ (bahasan yang akan dibaca) satu menit
sebelumpenampilan.
b. Peserta memulai penampilan dengan salam dan mengakhiri tanpa salam.
c. Dewan juri memiliki wewenang untuk mengakhiri penampilan peserta
sebelum waktu penampilan usai.
d. Waktu penampilan peserta ditentukan dengan :
1. Lampu Kuning sebagai tanda persiapan,
2. Lampu Hijau sebagai tanda mulai penampilan,
3. Lampu Kuning sebagai tanda Waktu menjelaskan isi teks,
4. Lampu Merah sebagai tanda Penampilan berakhir,
5. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab.
D. Kriteria Penilaian
a. Qira’ah

b. Fahmul Lafadz (arti mufradat)
c. Fahmul Jumal (pemahaman makna/penjelasan)
d. Fahmul Waqi’iyah (pemahaman/penjelasan kontekstual)
e. Kaidah Nahwu dan Sharaf
f. Tanya Jawab
E. Penentuan Finalis dan Kejuaraan
a. Semi Finalis ditentukan berdasarkan nilai tertinggi 1 sampai 6;
b. Finalis ditentukan berdasarkan nilai tertinggi 1 sampai 3 pada babak semi
final;
c. Juara 1, 2, dan 3 ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi peringkat 1,
2, dan 3;
d. Juara Harapan 1, 2, dan 3 ditetapkan atas dasar jumlah tertinggi 4, 5 dan
6 pada babak semi final.
e. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
F. 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.

