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PEDOMAN UMUM 
GEBYAR MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN MAHASISWA  

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG TAHUN 2017 
 

 

I. Pendahuluan 

1.1. Latar belakang 

 

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencetak manusia Indonesia yang 

berilmu pengetahuan, beriman, bertaqwa berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin 

serta sehat rohani dan jasmani. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, termasuk mental 

spiritual manusia hanya dapat dicapai melalui pembangunan mental spiritual dan agama, baik 

di kalangan masyarakat awam maupun perguruan tinggi. 

Mahasiswa adalah generasi muda yang akan meneruskan masa depan bangsa Indonesia 

merupakan sumber daya manusia yang perlu ditempa dengan baik, dengan mengoptimalkan 

kemampuan dan pengembangan diri di perguruan tinggi yang tidak hanya terbatas pada upaya 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi juga diarahkan pada pencapaian 

tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang  nomor 2 tahun 

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian pula dalam metode pengembangan 

kemahasiswaan perlu dikembangkan aktivitas mahasiswa melalui berbagai kegiatan, salah satu 

di antaranya adalah kegiatan di bidang pembinaan rohani. 

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional 

tersebut, sangat perlu diadakan kegiatan pembinaan mental dan spiritual kepada mahasiswa, 

sebagi upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pemahaman dan 

penghayatan terhadap isi kandungan Al-Qur’an. Salah satu sarana untuk mewujudkan hal 

tersebut adalah dengan penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) 

Mahasiswa UNISSULA yang saat ini telah memasuki kegiatan yang kesekian kalinya 

Agar penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dapat dilakukan secara 

tertib dan terarah, maka disusunlah Pedoman Umum Penyelenggaraan Gebyar Musabaqah 

Tilawatil Qur’an (MTQ) Mahasiswa UNISSULA. 

 

1.2. Dasar  
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
d. Anggaran Dasar YBW-SA, Akte Notaris Nomor 1 Tahun 2008; 
e. Statuta UNISSULA Tahun 2011; 
f. Embanan Rektor UNISSULA Periode 2014-2018; 
g. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024. 
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1.3. Visi  

  Membentuk Mahasiswa Khoira Ummah Cerdas dan Kompetitif. 

 

1.4. Tujuan 

 

a. Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.. 

b. Meningkatkan pemahaman & penghayatan isi kandungan Al-Qur’an di kalangan 

mahasiswa dalam rangka meningkatkan keimanan & ketaqwaan Kepada Allah SWT 

c. Mengembangkan minat dan bakat mahasiswa serta melestarikan seni dan budaya 

bangsa Indonesia membaca Al Qur-an (Qira’atil Quran), menghafalkannya, 

memahaminya, menulis indah Al-Qur’an (Khath Al Qur’an, kaligrafi), menganalisis isi 

kandungannya serta membahasnya dalam diskusi yang dikemas dengan Debat bahasa 

Arab sebagai upaya meningkatkan pemahaman Al-Qur’an. 

d. Memupuk ukhuwah Islamiyah antar peserta dengan seluruh mahasiswa UNISSULA dan 

menumbuhkan semangat pengabdian pada masyarakat dalam syiar Islam serta 

mempererat rasa persaudaraan sebagai warga negara. 

 

1.5. Sasaran 

 

a. Memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan 

kemampuannya melalui kegiatan ekstra kurikuler, baik pada tingkat perguruan tinggi, 

wilayah, nasional, regional, maupun internasional. 

b. Terjalinnya persahabatan antar mahasiswa di lingkungan UNISSULA. 

c. Tersalurkannya bakat mahasiswa dan sekaligus penelusuran prestasi dalam persiapan 

MTQ tingkat Jawa Tengah dan Nasional maupun Internasional.  
 

 

II. KETENTUAN UMUM 

 

2.1.  Tema  

Melalui Musabaqah Tilawatil Qur’an Mahasiswa UNISSULA, Kita Tingkatkan Penguasaan 

dan Pemahaman Mahasiswa Terhadap Nilai-Nilai dan Keutamaan Al Qur’an Dalam 

Rangka Membentuk Manusia Yang Berilmu, Beriman dan Bertaqwa. 

 

2.2. Waktu dan Tempat 

Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Mahasiswa UNISSULA  diadakan di Kampus UNISSULA, 

pada tanggal: 14 Maret, 21 Maret, 4 April dan 18 April 2017  
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2.3. Sekretariat  Musabaqah Tilawtil Qur’an (MTQ) Mahasiswa UNISSULA  

 
➢ Sekretariat  : Gedung  UKM Lt 2 UNSSULA 
➢ TelP   : 024 – 6583584  Pswt 103, 218 

➢ Website  : www.unissula.ac.id   

➢ CP   : Nurkhamdi, SH (0857 1265 1725) 

 

2.4.  Pelaksana  

Biro Kemahasiswaan dan Alumni sebagai Panitia Pelaksana dengan dukungan penuh 

Universitas Islam Sultan Agung,  dan dengan melibatkan fakultas di lingkungan UNISSULA 

dalam pelibatan Juri.  

 

  

III. PESERTA 

 

3.1. Pengertian 

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang berstatus aktif kuliah di UNISSULA 

2. Peserta adalah mahasiswa program D III atau S1. 

 

3.2. Persyaratan Umum : 

1. Peserta adalah mahasiswa yang masih aktif di UNISSULA yang dapat dibuktikan 

dengan foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)/surat aktif dan atau surat 

pembayaran terakhir pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

2. Mengisi Formulir yang telah disediakan dan mengirim kembali ke bagian 

Kemahasiswaan paling lambat 2 (dua) hari sebelum musabaqah dilaksanakan 

3. Musabaqah yang bersifat beregu diperbolehkan beranggotakan mahasiswa yang 

berasal dari lintas fakultas. 

4. Menyerahkan pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 4 x 

6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dengan memakai jaket almamater. 

5. Mahasiswa (perorangan maupun beregu) yang telah memenuhi persyaratan sebagai 

peserta, maka akan diberikan oleh panitia ID card sesuai fungsinya. 

6. Peserta tidak boleh diganti mahasiswa lain, apabila sudah mendapat pengesahan 

dari panitia (mendapat ID card). 

7. Peserta dinyatakan gugur bila tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta seperti 

yang tercantum dalam pedoman ini. 

8. Tidak dipungut kontribusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unissula.ac.id/
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IV KETENTUAN MUSABAQAH 
 

 

4.1 CABANG MUSABAQAH 

 

Pada Musabaqah Tilawatil Qur’an Mahasiswa UNISSULA ini akan dilombakan sebanyak 6 

(enam) cabang, yaitu: 

1. Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) kategori 1 Juz (Juz 1 / 30). 

2. Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) kategori 5 Juz (Juz 1 s/d 5). 

3. Musabaqah Syarhil-Qur’an (MSQ). 

4. Musabaqah Khat Al-Qur’an (MKQ). 

5. Musabaqah Karya Tulis Al-Qur’an (MKTQ). 

6. Musabaqah Debat Ilmiah Isi Kandungan Al-Qur’an 

 

4.2 KETENTUAN TIAP CABANG LOMBA 

 

1. Musabaqah Tilawah Tahfidz Qur’an (MHQ) Kategori 1 Juz (Juz 1 / 30) dan 5 (lima) 

Juz (Juz 1 s/d 5). 

 
a.  Musabaqah Tilawah Tahfidz Al-Qur’an Kategori 1 (satu) Juz adalah Musabaqah 

membaca (Tilawah) Al-Qur’an yang mengandung nilai ilmu baca (tajwid), seni (lagu 

dan suara), dan etika (adab) dan menghafal 1 (satu) juz, dengan bacaan tartil / 

murottal, Sedangkan untuk Tahfidz kategori 5 Juz tidak dimulai dengan Tilawah 

/Langsung pemberian soal tahfidz sebanyak 3 (tiga sip soal). 

b. Qira’at (bacaan) yang dimusabaqahkan adalah qira’at Imam Ashim riwayat Hafs 

menggunakan Mushaf Bahriah (Al-Qur’an pojok).  

c. Materi Hifdzil Qur’an 1 Juz, adalah memilih Juz 1 (satu) atau Juz 30 (Juz ‘Amma) 

materi diambil dari Juzuk pilihan hafalan dari Al-Qur’an Juz 1 atau Juz 30 yang 

telah telah disiapkan oleh Panitia. 

d. Panjangnya bacaan ditentukan oleh dewan hakim berdasarkan lamanya waktu 

membaca dan kwalitas bacaan. 

e. Paket soal yang diberikan adalah dalam 3 sip. 

f. Peserta bersifat perseorangan, terdiri dari putera (Hafidz) dan Puteri (Hafidzhah) 

g. Waktu penyelenggaraan adalah tanggal 14 Maret 2017 di Gedung Kuliah Bersama 

lantai 1 (satu) UNISSULA 
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2. Musabaqah Syarhil Qur’an (MSQ)  

 

a. Pengertian Musabaqah Syarhil Qur’an (MSQ) adalah jenis Musabaqah yang 

mengungkapkan isi kandungan Al-Qur’an dengan cara menampilkan bacaan, 

puitisasi/terjemah dan uraian yang menunjukkan kesatuan yang serasi. 

b. Peserta adalah satu regu untuk setiap utusan Perguruan Tinggi berisikan 3 orang 

yang terdiri dari seorang pembaca ayat, seorang pembaca terjemah/puitisasi, dan 

seorang lagi pengungkap isi kandungan Al-Qur’an. 

c. Komposisi peserta tidak terikat dengan jenis kelamin, boleh laki-laki semua, 

perempuan semua, atau campuran  

d. Setiap peserta berpenampilan rapi dan sopan. 

e. Semua peserta wajib datang 15 menit sebelum acara dimulai. 

f. Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum lomba 

dimulai 

g. Peserta yang ketika giliran tampilnya tiba tetapi belum hadir di tempat, maka hak 

tampilnya dipindah pada urutan terakhir. 

h. Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut dan tidak hadir tanpa alasan yang 

dibenarkan, maka hak tampilnya dinyatakan gugur. 

i. Mengisi daftar hadir yang telah disediakan panitia. 

j. Setiap penampilan disediakan waktu 15 menit. 

k. Tema Cabang Syarhil Qur’an : 

❖ Menata kembali moral etika bangsa Indonesi (Q.S. An Nisa: 59) 

❖ Al-Qur’an dan rancang bangun masa depa peradabanmanusia (Q.S. Yunus: 

57) 

❖ Iptek, warisan kebudayaan yang terabaikan (Q.S Al-Hujurat: 6) 

l. Peserta wajib menyerahkan sinopsis dari topik yang dipilih beserta ayat al-quran 

dan hadits yang digunakan untuk menunjang tema yang dipilih. Paling lambat 

diserahkan pada tanggal 20 Maret 2017 melalui email 

kemahasiswaan@unissula.ac.id 
m. Ucapan salam hanya diucapkan oleh pensyarah pada awal dan akhir uraian, 

dengan ditandai isyarat lampu sebagai berikut: 
1. Lampu kuning I sebagai tanda persiapan. 
2. Lampu hijau sebagai tanda penyajian/mulai. 
3. Lampu kuning II sebagai tanda waktu hampir habis dan persiapan habisnya 

waktu. 
4. Lampu merah sebagai  tanda waktu habis. 

n. Penampilan dimulai dengan membacakan uraian syarahan, pembacaan ayat Al-
Qur’an, kemudian menterjemahkannya secara puitis. 

o. Kurang atau lebih dari ketentuan waktu penampilan yang telah ditentukan dapat 
mengurangi nilai bidang syarah. 

p. Setiap peserta wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan syarhil al-qur’an. 
q. Waktu penyelenggaraan adalah tanggal 21 Maret 2017 di Gedung Kuliah Bersama 

lantai 1 (satu) 
 
 
 

mailto:kemahasiswaan@unissula.ac.id
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3. Musabaqah Khathil Qur’an (MKQ)  

 
a. Musabaqah Khathil Qur’an adalah Musabaqah menulis indah Al-Qur’an yang 

menekankan kebenaran dan keindahan tulisan menurut kaidah khath yang baku. 
 

b. Perlengkapan  
- Meja dan kursi disediakan oleh panitia. 
- Media (Triplek pelapis lukisan) disediakan oleh panitia dengan ukuran 40 cm x 

60 cm. 
- Mistar, cat warna-warni, pena gambar dan perlengkapan lainnya disiapkan 

sendiri oleh peserta. 
 

c.  Materi musabaqah adalah ayat-ayat tertentu yang akan ditentukan menurut 
ketentuan panitia pada saat pelaksanaan musabaqah dimulai, menggunakan 
minimal 2 (dua) dari beberapa jenis/gaya khat-khat Nasakhi, Riq’ah, Diwani, 
Diwani Jali, Farisi, Tsulutsi, Kufi, dll. 

d. Waktu penyelenggaraan adalah tanggal 21 Maret 2017 di Gedung Kuliah Bersama 
lantai 1 (satu) UNISSULA 

e. Persiapan  

❖ Perlengkapan Musabaqah diawali dengan pendaftaran dan pengesahan 
peserta. 

❖ Penentuan meja peserta dilaksanakan 30 menit sebelum Musabaqah dimulai. 

f. Pelaksanaan 

❖ Peserta ditempatkan sesuai dengan nomor peserta pada meja dan peserta 
mendapatkan perlengkapan (berupa triplek pelapis (media)). 

❖ Ayat yang dijadikan materi dicontohkan dan diberikan kepada peserta pada 
pembagian nomor meja. 

❖ Border boleh dibuat/persiapkan  dari rumah. 

❖ Waktu yang disediakan selama 7 jam termasuk istirahat. 

g. Tahap Evaluasi 

❖ Selama Mushabaqah Khaththil Quran, peserta akan diamati olah dewan 
hakim untuk dinilai, kejujuran dan keseriusan peserta, dimaksudkan untuk 
menentukan peserta yang berhak untuk menentukan peserta terbaik I, II, III 
putra dan putri 

 

4.  Musabaqah Karya Tulis Al-Qur’an Mahasiswa (MKTQ ) 

 

1. Pengertian  

a. Musabaqah Karya Tulis Al-Qur’an (MKTIQ) adalah Musabaqah Tulisan Ilmiah yang 

berlandaskan Al-Qur’an yang dituangkan dalam bentuk tulisan paper Ilmi’ah 

mengungkapkan isi kandungan Al-Qur’an. 

b. Peserta adalah bisa perorangan ataupun regu yang terdiri dari dua orang untuk 

setiap kelompok. 
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c. Komposisi peserta tidak terikat dengan jenis kelamin, boleh laki-laki semua, 

perempuan semua, atau campuran dan atau lintas fakultas 

 

2. Proses Seleksi.  

a. Panitia mengupayakan agar semua Karya Tulis akan dipresentasikan. 

b. Jika jumlah peserta yang ikut serta dalam Mushabaqah kurang dari 10 karya tulis, 

maka semua karya tulis yang masuk akan dipresentasikan. 

c. Jika jumlah peserta yang ikut serta dalam Mushabaqah lebih dari 10 Karya Tulis 

maka Dewan Juri akan menyeleksi 10 Paper yang layak dan memenuhi memenuhi 

kriteria untuk dipresentasikan. 

d. Karya Tulis  dipresentasikan selama maksimal 20 menit ( 8 menit presentasi dan 12 

menit tanya jawab) 

 

3. Tema Tulisan.  

a. Al-Qur’an, Ilmu Pengetahuan, dan Tekhnologi  

b. Al-Qur’an dan Perekonomian Islam. 

c. Al-Qur’an dalam kancah Politik, dan Sosial Budaya. 

d. Pendidikan menurut Perspektif Islam 

e. Al-Qur’an dalam Kehidupan Masa kini. 

f. Judul  MKTQ : BEBAS dan tidak menggunakan Thema sebagai Judul. 

 

4. Sifat dan Isi Tulisan 

       Sifat dan isi tulisan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Objektif 

❖ Tulisan tidak emosional atau tidak menonjolkan permasalahan subjektif. 

❖ Tulisan didukung oleh data dan atau informasi terpercaya. 

❖ Sejauh mungkin bersifat original dan menjauhi duplikasi serta jiplakan (plagiat). 

b. Logis dan Sistematis 

❖ Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan teratur. 

❖ Pada dasarnya karya tulis ilmiah mengandung unsur-unsur identifikasi 

masalah, penarikan kesimpulan dan sejauh mungkin mengandung saran-saran. 

❖ Isi tulisan berdasarkan telaah pustaka dan/atau penelitian bukan eksperimen. 

  

5. Pembimbing 

Setiap kegiatan penulisan oleh mahasiswa baik yang bersifat perorangan maupun 

kelompok diwajibkan mendapatkan bimbingan dari seorang dosen pembimbing secara 

intensif.  

 

6. Pedoman Penulisan Karya Tulis 

a. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan hendaknya berisi rancangan yang teratur yang berisi: 
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❖ Bahan Awal 

(a) Halaman Judul 

1. Judul: Diketik dengan huruf besar, judul penulisan/penelitian bukan 

eksperimen hendaknya cukup ekspresif menunjukkan dengan tepat 

masalah yang ditulis dan tidak membuka peluang untuk penafsiran 

yang bermacam-macam.  

2. Nama Penulis. 

3. Bidang Studi: Disebutkan dengan jelas sesuai dengan ilmu yang 

sedang dituntut. 

4. Tanggal: Cukup ditulis bulan dan tahun waktu penulisan diajukan. 

5. Pengantar.  

6. Daftar Isi. 

 

❖ Bagian Inti 

(a) Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Mengapa materi tersebut dijadikan sebagai judul ? 

2. Perumusan masalah 

Isi pokok pasal “Perumusan Masalah” adalah: 

a. Penjelasan mengenai mengapa masalah yang dikemukakan, 

dipandang menarik, penting dan perlu ditelaah . 

b. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui telaah pustaka 

dan/atau penelitian bukan eksperimen. 

3. Tujuan, Manfaat Ruang Lingkup Penulisan  

4. Tujuan-tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan 

hendaklah ditunjukan secara spesifik. 

 

(b) Telaah Pustaka 

1. Uraian yang menunjukan bahwa permasalahan yang diteliti/ditelaah 

ini memang belum tejawab atau belum dipecahkan  secara 

memuaskan. 

2. Uraian mengenai hasil penelitian telaah terdahulu mengenai hal yang 

akan ditulis serta konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang 

akan ditulis tersebut. 

3. Hipotesis (jika ada). 

4. Beberapa pengertian: berisiskan istilah-istilah pokok yang digunakan 

untuk penulisan ini. 

 

(c) Bagian Isi  

1. Analisis permasalahan yang didasarkan pada telaah pustaka dan/atau 

hasil penelitian yang bukan eksperimen. Masing-masing berisikan : 

a. Uraian masalah secara rinci. 

b. Alternatif-alternatif model pemecahan masalah. 

c. Pemecahan masalah. 
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2. Pembagian sub-sub pada bab permasalahan ini bebas namun tetap 

berisikan hal-hal pokok dengan sistematika diatas. 

3. Kesimpulan/saran : harus taat asas dengan uraian kerangka pemikiran 

terdahulu dan tidak bertentangan. 

 

❖ Bagian Akhir  

(a) Daftar Pustaka : untuk memberi informasi sehingga orang dapat 

dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan. 

1. Buku 

          i Nama Penulis 

          ii Tahun Penerbitan 

          iii Judul buku 

          iv Nama Penerbit 

          v Tempat Terbit 

2. Jurnal 

          i Nama Penulis 

          ii Tahun Penerbitan 

          iii Judul Tulisan 

          iv Nama Jurnal 

          v Jilid dan Nomor Jurnal 

          vi Halaman 

          vii Tempat Terbit 

 

(b) Daftar Riwayat Hidup (biodata, curriculum vitae) 

1. Nama Lengkap. 

2. Tempat dan Tanggal Lahir. 

3. Karya-karya Ilmiah.  

4. Pertemuan-pertemuan Ilmiah. 

5. Penghargaan-penghargaan Ilmiah. 

b. Persyaratan Penulisan 

❖ Ketentuan penulisan minimal 20 (dua puluh) halaman maksimal 10 (sepuluh ) 

halaman kwarto (A4). Kekurangan 10 halaman dan kelebihan 10 halaman 

dapat mengurangi nilai.  

❖ Bahasa 

(a) Baik dan benar menurut EYD. 

(b) Sederhana, jelas. 

(c) Satu kesatuan. 

(d) Utamakan istilah. 

(e) Tidak menggunakan singkatan seperti tdk, tsb, yg.  

 

❖ Pengetikan 

(a) Umum 

1. Karya Tulis diketik 1,5 spasi kertas kwarto (A4) 

2. Batas Pengetikan:   
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a. Samping kiri 4 cm. 

b. Samping kanan 3 cm. 

c. Batas atas dan bawah masing-masing 3 cm. 

d. Batas pengetikan 2 cm pada bagian bawah adalah: kata terakhir 

dari teks atau kalau ada catatan kaki, kata terakhir dan catatan 

kaki 

(b) Pengetikan. 

1. Jarak Pengetikan, Bab, Sub Bab dan Perinciannya 

a. Jarak pengetikan Bab dengan Sub Bab 3 spasi Sub Bab dengan 

kalimat dibawahnya 2 spasi 

b. Bab diketik di tengah-tengah huruf besar dan dengan jarak 4 cm 

dari tepi atas tanpa digariskan dibawahnya.  

c. Sub Judul: ditulis mulai dari sebelah kiri dengan identasi 5 (lima) 

pukulan diberi garis bawah. Huruf-huruf pertama ditulis dengan 

huruf besar. 

d. Jika masih ada judul dalam tingkatan yang lebih rendah, ditulis 

seperti pada c, lalu diikuti oleh kalimat berikutnya.  

e. Pengetikan kalimat. Alinea baru diketik menjorok masuk tujuh 

ketukan dengan jarak spasi ganda/dobel spasi. Pengetikan 

kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok 

ke dalam dan semuanya tanpa diberi tanda petik.  

 

2. Penomoran halaman 

a. Bagian pendahuluan yang meliputi : halaman judul,  

nama/Daftar isi memakai angka romawi kecil dan diketik 

sebelah kanan bawah (I,ii,  dan seterusnya). 

b. Bagian tubuh/pokok bagian penutup dengan angka arab dan 

diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi 

atas (1,2,3,  dan seterusnya). 

c. Nomor halaman pertama dari tiap bab tidak ditulis tetapi tetap 

diperhitungkan. 

❖ Penilaian 

(a) Penilaian karya tulis ilmiah Al-Qur’an Mahasiswa dilakukan oleh tim juri 

yang akan ditentukan oleh Panitia Pelaksana Musabaqah Karya Ilmiah 

Al-Qur’an. 

(b) Tim juri Musabaqah karya tulis Ilmiah Al-Qur’an Mahasiswa tingkat 

nasional berasal dari berbagai Perguruan tinggi. 

❖ Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

1. Karya tulis dikirim lewat email kemahasiswaan@unissula.ac.id paling 

lambat tanggal 3 April 2017 jam 12.00 WIB. 

2. Waktu pelaksanaan pada tanggal 4 April 2017, bertempat di GKB Lantai 

1 UNISSULA 

 

 

mailto:kemahasiswaan@unissula.ac.id
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5. Debat Bahasa Arab 

 العربية ةباللغ المناظرة مسار
 

 

 
 
 

 
 

 المناظرة أساليب
 مقدمة

 المعارضة فريق الحكومة فريق الدور

 المتحدث

 األول

 الوزراء رئيس

 ترحيبية وكلمة مقدمة -
 المشروع تعريف -

 المقترح
  الحجة تقديم -

 المعارضة زعيم

 ترحيبية وكلمة مقدمة -
 لتعريف وتساؤالت تشكيكات -

 قبل من المطروح المشروع

 الحكومة
  الحجة تقديم -

 المتحدث

 الثاني

 الوزراء رئيس نائب

 ترحيبية وكلمة مقدمة -
 كالم على الرد -

 بشكل المعارضة

 مختصر
  الحجة تقديم -

 

 المعارض /المعارضة زعيم نائب

 األول

 ترحيبية وكلمة مقدمة -
 الحكومة كالم على الرد -

 مختصر بشكل
  الحجة تقديم -

 
 المتحدث

 الثالث

 الدفاع وزير

 ترحيبية وكلمة مقدمة -
 موقف على الرد -

 المعارضة
 حجج على الرد -

 تلو واحدة المعارضة

 خرىاأل

 الثاني المعارض

 ترحيبية وكلمة مقدمة -
 الحكومة موقف على الرد -
 الحكومة حجج على الرد -

 خرىاأل تلو واحدة

 نائبه أو الوزراء رئيس الملخص

 الحجج تلخيص -
 نائبه أو المعارضة زعيم

 الحجج تلخيص -
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ل  الَحْمد   - ّ ي، النَّافلعل  ِلل ْعطل ه ، إلالَّ  َخْيرَ  اَل  اْلم  َواه   َربَّ  َواَل  فَْضل ه ، إلالَّ  فَْضلَ  َواَل  َخْير   .سل
 والسالم والصالة والدين، الدنيا أمور على نستعين، وبه العالمين، رب الحمدهلل -

 يوم إلى بإحسان تبعهم منو وصحبه آله وعلى والمرسلين، األنبياء أشرف على

 .الدين

 ومن ، أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ، ونستغفره ونستعينه نحمده ، هلل الحمد إن -

 أن وأشهد ، له هادي فال يضلل ومن ، له مضل فال هللا يهده من ، أعمالنا سيئات

 .بعد أما ثم ،ورسوله عبده محمدا أن وأشهد ، له شريك ال وحده هللا إال إله ال
 بصائركم عن ونزيح الهداية، سبيل لكم نوضح النهاية، إلى البداية من رسالتنا -

/  للمعارضة ونقول آية، أية دون من المقدمة حججهم عن نبتعد كي الغواية، ظلمة

 .كفاية كفاية للحكومة
 
 

 ترحيبية كلمة
 ينَ لل ادل عَ الْ  امل كَّ ح  الْ  ّفل صَ  ،رل قَّ وَ م  الْ  انل مَ لَ رْ بَ الْ  يسل ئل رَ  ي،الل عَ مَ الْ  بل احل صَ لل  رل كْ الش   يلَ زل جَ  -

يقَْينل  اَل كل لل  امل رَ تل االحْ  قَ ائل فَ وَ  ،ينَ فل ارل عَ الْ وَ  ك وَمةل  اْلفَرل عَاَرَضةل، اْلح   ينَ رل اضل الحَ  َواْلم 

 .ه  ات  كَ رَ بَ وَ  ه  ت  مَ حْ رَ وَ  مْ ك  يْ لَ عَ  هللال  م  اَل سَ  م،اَل سْ اْلل بل  هللا   م  ك  زَّ عَ أَ  اتل رَ اضل حَ الْ وَ 
 اَل كل  نْ مل  يائل قَ دل صْ أَ  ،لل د  ع  الْ  امل كَّ ح  الْ  ّفل صَ  ،مل رَ تَ حْ م  الْ  انل مَ لَ رْ بَ الْ  يسل ئل رَ  مل رَ حَ الْ  ةل مَّ قل لل  ار  كْ ش   -

 اءَ زَّ عل اأْلَ  اتل رَ اضل حَ الْ وَ  ينَ رل اضل حَ الْ  ىسَ نْ أَ  اَل وَ  ،ةل ضَ ارَ عَ م  الْ وَ  ةل ومَ ك  الح   ،نل يْ يقَ رل فَ الْ 

 مْ ك  يْ لَ عَ  هللال  م  الَ سَ فَ  ر،بَ كْ أَ  هللال  دل نْ عل  نْ مل  ة  كَ ارَ بَ م   ة  يَّ حل تَ  ،مل اَل سْ اْلل  ةل يَّ حل تَ بل  مْ يك  يّل حَ أ   .ايع  مل جَ 

 .ه  ات  كَ رَ بَ وَ  ه  ت  مَ حْ رَ وَ 

 
 النداء

 الكريم الجمهور أيها -
 البرلمان أعضاء يا -
 الموقرون البرلمان أعضاء -
 والحاضرات الحاضرون أيها -
 الكريم الحشد أيها -
 األعزاء سادتنا -
 الكرام المستمعون هاأي -
 المعارضة/  الحكومة أيتها يا -

 
 المناظرة بداية

 .جميعا اهتديتم اقتديتم، فبأيّنا كالنجوم المعارضة /الحكومة نحن -
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 ...وهو أال النبيل المشروع بهذا بيد يدا نتمسك الحكومة نحن -

 أال وعالمشر لهذا اتخاذنا وقالبا قلبا متكامل إتقان على الحكومة صف من نحن -

 ...وهو

 نافعا جديدا مشروعا لنقترح إال البرلمانية القاعة هذه إلى نأتي ال الحكومة نحن -

 ...وهو أال علميا

 ...وهو أال المقترح بالمشروع متمسكين زلنا ما الحكومة نحن -

 ...إنّ  نقول وإنما الحكومة اقترحته الذي بالمشروع نوافق ال المعارضة نحن -

 .ذرعا ولو يتحرك ال شروعالم لهذا مبدأنا -

 
 المشروع تعريف

 تعريفا لكم أعرف أن دعوني ، الحكومة جهة من األفكار بحر إلى أتعّمق أن قبل -

 . المشروع لهذا مانعا شامال

 الكلمات كل لكم نعرف أن نودّ  الحكومة، جهة من أفكارنا لبّ  إلى ندخل أن قبل -

 واضحا اليوم نقاشنا يكون حتى شامال تعريفا المشروع هذا منها يتألّف التي

 . الساطعة كالشمس

 
 التعريف تشكيك

 بعض نشكك أن دعونا المعارضة، جهة من األفكار بحر في نغوص أن قبل -

 .آنفا الحكومة قدمتها التي الغامضة التعريفات
 بعض نطرح أن األفضل من لكان المتينة، المقنعة حججنا إلى ننتقل أن قبل -

 .المشروع لهذا الغامضة الحكومة اتتعريف نحو التساؤالت
 

 الحجج تقديم

 ...حول ستدور وهي األولى حجتنا إلى النظر نلفت هيا -
 ...وهي أال الثانية حجتنا إلى المعا انطالقا ننطلق هيا -
 ..وهي أال الثالثة حجتنا إلى العباقر انصراف ننصرف هيا -
 ... أنّ  لنا نتبيّ  قد /أن لنا اتّضح قد/  أنّ  تبلور قد هنا، من -

 
 الحجج على الردود تقديم

 .الحكومة أفكار دمج بردود سأقوم -

 .الواقع تخالف قدّمتم التي األفكار -
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 .الحكومة صف من الغامضة التعريفات حيث من العيوب بكشف أوال نبدأ -

 .مهّما بسيطا تصحيحا/تعليقا أعلّق أن أريد -

 الحقائق على قائمة ليست األنه المعارضة/  الحكومة حجج لتحزنني إنها -

 .والوقائع

 على فما المعارضة/  الحكومة ثقة من نوع بأي تثقوا أاّل  جميعا لكم أنصح أن أودّ  -

 .األسرار خزينة إال الناس

 
 مجامالت

 .فيها يدخلون ثم حفرة يحفرون كأنهم -

 .الصواب في أخطأ الجواب، في أسرع من -

 .رائحته زالت لما الورد، بماء الثوم غسلت لو -

 .الكالم فريغ اللسان طليق -

 الطريق في الغزال نكون أن من خير الصحيح الطريق في السلحفاة نكون -

 .الخطيء

 .علّم علم هذا إن الهوى، عن أنطق وما -

 
 المداخلة إجابة

 بنا؟ تتفاعلوا لم أنّكم مع قدّمتم الذي بالطلب سنتجاوب كيف -

 .السؤال فحو عن أدري ال أنا -

 .تسؤكم لكم تبد إن التي األشياء عن تسألوا ال -

 .بارعة إجابة الصمت -

 .أتكلم أن نييدع...المعارضة/  الحكومة أيتها يا صبرا -

 
 تلخيص

 المتينة المقنعة الحجج كل سألخص واآلن. التلخيص جولة في أخرى مرة نلتقي -

 .المعارضة/  الحكومة صفنا من
 
 االختتام

 .الباطل في هو ومن الحق في هو من تقيّم أن سالرئي السيد يا منك أرجو -

 هذا تقبل أن البرلمان رئيس يا منك أرجو فؤادي، وعميق قلبي صميم من -

 .فيه رجعة ال باتا رفضا المشروع هذا ترفض أن/  حارا قبوال المشروع
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 البرلمان رئيس منك فرجاء الواضحة، اللغة باستخدام كثيرة أفكارا لكم عرضنا -

 .المشروع ذاه رفض/قبول

 

CP: Mohammad Noviani Ardi : 081359100363 &  

Ustadz Khoironi, AH., SHI., M.Ag., M.PdI : 085 641 555 576 

 
 
 
 
 
 

       

V. PENUTUP 
 

 

Demikian pedoman ini disusun, untuk dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan kegiatan 

ini.  

 

 

Semarang, Februari 2017 

               Panitia Pelaksana 
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FORM PENDAFTARAN PESERTA 
GEBYAR MTQ MAHASISWA UNISSULA TAHUN 2017 

 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya: 

 

NO CABANG MUSSABAQAH NAMA MAHASISWA NIM / FAKULTAS 

1 
Tilawah Tahfidz 1 (sattu) Juz (Juz 
1 / 30) pa/pi 

1.  

2 
Hifdzil Qur’an kategori 5 (lima) 
Juz (Juz 1 s.d 5) pa/pi 

1.  

 

3 

 

Syarhil Qur’an 

1.  

2.  

3.  

4 Khathil Qur’an (pa/pi) 1.  

 

5 

 

Karya Tulis Al-Qur’an 

1.  

2.  

 

6 

 
 

 
Debat Isi Kandugan Al-Qur’an 
Bahasa Arab 

1.  

2.  

3.  

 



17  

 

Demikian formulir Musabaqah Tilawatil Qur’an Mahasiswa ini kami sampaikan untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana semestinya 

        Semarang,       Maret 2017 

        Peserta 

 
 
 
        (                                                             ) 


