Petunjuk Teknis

1. Musabaqoh Qiroatul Kutub (MQK)
a. Kategori Perlombaan:
1) MQK Putra
2) MQK Putri
b. Waktu dan Tempat
1) Waktu perlombaan: 11-April 2020 (Babak Penyisihan)
2) Waktu perlombaan: 12 April 2020 (babak final)
3) Putra Pagi (jam 09.00-12.00
4) Putri Siang (jam 13.00-17.00)
5) Tempat perlombaan: R. Thetrikal Fak. Dakwah dan Komunikasi
c. Ketentuan Lomba
1) Masing-masing Perguruan Tinggi hanya boleh mengirimkan 1
(satu) peserta dalam tiap kategori lomba.
2) Peserta boleh mengikuti cabang lomba lain, selama waktu
perlombaan tidak bersamaan.
3) Perlombaan akan dilaksanakan jika jumlah pendaftar minimal 5
(lima) Perguruan Tinggi.
4) Dalam Musabaqah Qiraatul Kutub, peserta membaca kitab
klasik berbahasa Arab dengan tema atau bab yang telah
ditentukan oleh panitia.
5) Peserta membaca bahasan materi yang telah ditentukan,
kemudian menjelaskan isi teks, dan dilanjutkan sesi Tanya
jawab oleh dewan juri.
6) Kitab yang akan dibaca adalah kitab Tafsir Jalalyn karya
Jalaludidn al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi
7) Maqra’ (Materi yang dibaca) akan ditentukan oleh dewan juri
secara random, dari afsir surat al-Baqarah (Juz 1-2)
8) Juara akan diambil juara 1, juara 2, juara 3 untuk masingmasing kategori (putra dan putri)
9) Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat
d. Teknis Perlombaan
1)

Peserta berkumpul di venue lomba 30 menit sebelum waktu
lomba dimulai.

2)

Panitia membacakan tata tertib lomba setelah semua peserta
hadir, atau sesudah memasuki waktu lomba meskipun belum
semua peserta hadir.

3)

Panitia memanggi peserta untuk tampil sesuai dengan nomor
urut tampil.

4)

Nomor urut tampil diundi pada saat Tecnichal Meeting

5)

Peserta memulai dan mengakhiri penampilan dengan salam.

6)

Durasi penampilan babak penyisihan tiap peserta maksimal 7
menit (membaca 3 menit, dan menjelaskan 2 menit, menjawab
pertanyaan juri 2 menit.

7)

Durasi untuk babak final masing-masing peserta 20 menit. 5
menit

membaca

maqra’,

5

menit

menjelaskan

makna

keseluruhan, 10 menit tanya jawab
8)

Dewan juri memiliki wewenang untuk mengakhiri bacaan
peserta sebelum waktu penampilan peserta selesai.

9)

Masing-masing

juri

hanya

boleh

memberikan

1

(satu)

pertanyaan kepada peserta sesuai bidang yang dinilai dan
alokasi waktu yang tersedia.
10) Pertanyaan yang diberikan kepada peserta tidak boleh berupa
pertanyaan susulan (bersifat mengejar).
11) Penampilan Peserta akan di pandu dengan isyarat lampu,
dengan ketentuan:
•

Lampu Kuning Pertama : Persiapan

•

Lampu Hijau : Mulai membaca

•

Lampu Kuning Kedua: Waktu menjelaskan isi teks

•

Lampu Merah Pertama : Sesi membaca dan menjelaskan
peserta berakhir, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab.

•

Lampu Merah Kedua: semua sesi peserta yang tampil selesai,
dilanjutkan dengan penampilan peserta berikutnya.

12) Bila Salah bacaan
•

Apabila peserta salah bacaan, maka dewan juri akan
mengetuk meja sebagai tanda peringatan.

•

Ketika

peserta

mendapat

tanda

peringatan

kesalahan

bacaan, maka peserta wajib menghentikan bacaannya dan
merevisinya hingga benar, baru boleh melanjutkan bacaan.
13) KriteriaPenilaian

•

Qira’ah (aksentuasi/ pelafadzan huruf) 10 %

•

Fahmul Lafadz (artimufradat) 25 %

•

Fahmul Jumal (Pemahaman makna/penjelasan tekstual
dan kontekstual) 25 %

•

Qaidah Nahwu dan Sharaf 25 %

•

TanyaJawab 15 %

e. Pembagian babak
1) Lomba MQK ini terdiri dari dua babak, babak penyisihan dan
babak final
2) Peserta Finalis ditentukan berdasarkan nilai tertinggi 1 sampai
5 untuk masing-masingkategori.
3) Juara lomba ditetapkan atas dasar jumlah nilai tertinggi 1, 2,
dan 3 dari masing-masing peserta finalis.
4) Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat digugat.
f. Penutup
Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan
ditentukan pada waktu technical meeting.

