
 
 
 

 

Teknis Pelaksanaan Musabaqah/Lomba 

TATA TERTIB UMUM 

Selama pelaksanaan lomba, mulai awal hingga akhir, seluruh peserta, dan pendamping jika ada, wajib 

menjaga dan memperhatikan adab-adab Islam, antara lain: 

1. Berpakaian rapi, sopan, dan sesuai dengan ajaran Islam. 

2. Menjaga ucapan dan tingkah laku yang baik dan sopan sesuai dengan ajaran Islam. 

3. Menjaga kebersihan lingkungan. 

4. Tidak merokok. 

5. Menghormati aturan di lingkungan Yayasan Bina Al-Mujtama’. 

Panitia berhak menggugurkan (diskualifikasi) peserta, jika tidak mematuhi tata tertib di atas, serta 

ketentuan lainnya yang berkaitan teknis pelaksanaan lomba. 

TEKNIS PELAKSANAAN 

Pelaksanaan MHQ-YBM 1 akan dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu babak penyisihan, semifinal dan 

final. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: 

A. Babak Penyisihan 

1. Waktu dan Tempat: 

a) Waktu: 

i) Babak penyisihan akan dilaksanakan – insya Allah – selama 10 hari, mulai tanggal 16 – 28 

Mei 2016. Setiap hari kecuali hari Jum’at dan Ahad.  

ii) Setiap hari diadakan 2 sesi penyisian 

(1) Sesi 1: 13.00-14.30 

(2) Sesi 2: 15.30-16.30 

iii) Jumlah perserta yang akan diuji setiap harinya sebanyak 10 peserta. 

iv) Jadwal penyisihan peserta setiap harinya diurut sesuai dengan nomor pendaftaran. 

v) Jadwal peserta akan disampaikan kepada seluruh peserta atau penanggung jawab peserta 

melalui pesan pribadi pada tanggal 14 Mei 2016. Bisa juga diakses di website 

www.binamasyarakat.com dan www.aimmah.com. 

http://www.binamasyarakat.com/
http://www.aimmah.com/


 
 
 

 

 

b) Tempat: 

Babak penyisihan akan dilaksanakan di Studio 1 Radio Al-Umm 102.5 FM, Jl.Joyo Agung 

No.1, Malang, dan akan disiarkan secara langsung (live) melalui radio. 

2. Ketentuan Babak Penyisihan: 

a) Peserta diharuskan untuk datang 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan untuk 

registrasi dan pengarahan singkat. 

b) Khusus perwakilan sekolah: Jika wakil yang sudah terdaftar tidak bisa hadir pada waktu yang 

telah ditentukan atau batal mengikuti lomba, sekolah boleh mengganti perwakilannya dengan 

syarat menunjukkan surat pengantar dari sekolah. 

c) Peserta memasuki ruang studio sesuai urutan yang ditentukan sebelumnya. 

d) Jika ada peserta yang belum datang, maka peserta setelahnya akan memasuki ruang ujian. 

e) Peserta yang tidak hadir sampai sesi pengujian selesai akan didiskualifikasi. 

f) Sebelum memasuki ruang studio, peserta diminta untuk memilih, secara acak, amplop tertutup 

yang berisi paket pertanyaan yang akan diujikan. Amplop itu nantinya, akan diserahkan pada 

penguji saat pengujian.  

g) Peserta tidak diperkenankan membuka amplop pertanyaan. Amplop hanya boleh dibuka oleh 

penguji. 

3. Teknis Pengujian: 

a) Peserta memasuki ruang studio lalu menyerahkan amplop paket pertanyaan beserta lembar 

penilaian pada penguji. 

b) Penguji mempersilahkan peserta untuk duduk, dan meminta peserta untuk memperkenalkan 

diri pada penguji dan pendengar radio. 

c) Format perkenalan sebagai berikut: 

i) Mengucapkan salam dengan lengkap. 

ii) Menyapa pendengar radio dengan mengatakan, “Saudara-saudariku seiman, para pendengar 

radio Al-Umm 102.5 FM Malang di mana pun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa 

ta’ala senantiasa merahmati den memberkahi Anda semuanya.” 

iii) Menyebutkan nama, tempat tinggal, dan sekolah asal. 

 



 
 
 

 

 

iv) Memohon doa dan dukungan dari semua pendengar radio untuk kelancaran dan 

keberhasilan dalam mengikuti musabaqah ini. Boleh menyebutkan beberapa pihak secara 

spesifik, seperti orang tua, guru, teman, dan sebagainya. 

d) Penguji memastikan kesiapan peserta dan peserta menyatakan kesiapannya. Lalu penguji mulai 

mengajukan pertanyaan. 

e) Teknis Pertanyaan dan Jawaban: 

i) Pertanyaan diambil dari amplop paket pertanyaan yang telah diserahkan peserta kepada 

peguji sebelumnya. 

ii) Paket pertanyaan berisi 4 pertanyaan. 

iii) Setiap pertanyaan berupa ayat atau potongan ayat Al-Qur’an dari juz 30 yang akan 

dibacakan oleh penguji. 

iv) Peserta diharapkan memulai jawabannya dengan membaca ta’awwudz dan basmalah saat 

menjawab pertanyaan pertama, dan tidak perlu mengulanginya di jawaban-jawaban 

berikutnya. 

v) Peserta menjawab pertanyaan dengan membaca kembali ayat atau potongan ayat yang telah 

dibaca oleh penguji, lalu melanjutkannya sampai diminta berhenti oleh penguji. 

vi) Jawaban yang diminta dari peserta kurang lebih sebanyak setengah halaman mushhaf 

standard Madinah atau selama 2-3 menit bacaan. 

vii) Peserta harus segera menjawab pertanyaan yang diajukan paling lambat 15 detik setelah 

pertanyaan diajukan. Jika tidak bisa, maka peserta dinilai lupa. 

viii) Jika peserta berhenti sebelum diminta oleh penguji, maka peserta diberi waktu 15 detik 

untuk melanjutkan jawabannya. Jika tidak bisa, makan peserta dinilai lupa. 

ix) Kriteria Kesalahan. Penguji akan menegur peserta saat peserta melakukan kesalahan 

sebagai berikut: 

(1) Lupa, yaitu tidak mampu menjawab pertanyaan atau tidak mampu meneruskan jawaban 

sebelum diminta berhenti oleh penguji setelah diberi waktu 15 detik. 

(2) Salah bacaan, yaitu salah kata, salah huruf, atau salah harakat. 

Catatan: Kesalahan dalam tajwid dan makharijul huruf akan dinilai oleh tim juri 

tersendiri. 



 
 
 

 

 

x) Koreksi Kesalahan: 

(1) Jika lupa, 

(a) Penguji akan mengulang ayat atau potongan ayat yang tidak bisa disambung oleh 

peserta, lalu peserta diberi kesempatan 7 detik untuk meneruskan jawabannya.  

(b) Jika masih tidak bisa, maka penguji akan membantu dengan membaca satu atau dua 

kata, lalu peserta kembali diberi kesempatan 7 detik untuk meneruskan jawabannya.  

(c) Jika masih tidak bisa, peserta dianggap tidak bisa menjawab dan penguji aka 

melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. 

(2) Jika salah bacaan,  

(a) maka penguji akan membunyikan bel. Peserta diberi waktu 7 detik untuk 

mengoreksi dan meneruskan jawabannya. 

(b) Jika masih salah, maka penguji akan membacakan bacaan yang benar dan peserta 

meneruskan jawabannya. 

Catatan: Tidak ada batasan kesalahan bacaan. Peserta dapat mengoreksi dan 

meneruskan bacaannya sampai diminta berhenti oleh penguji. 

xi) Waktu pengujian satu peserta kurang lebih 10-15 menit. 

f) Setelah selesai menjawab semua pertanyaan, maka penguji mengucapkan terima kasih kepada 

peserta. 

g) Peserta lalu akan membacakan ucapan terima kasih kepada pihak penyelenggara dan sponsor 

yang akan disiapkan oleh panitia, lalu mengucapkan salam dan meninggalkan ruangan. 

4. Teknis Penilaian dan Penyisihan 

a) Semua sesi pengujian akan direkam. Rekaman akan diserahkan kepada tim juri untuk dinilai. 

b) Kriteria Penilaian: 

i) Itqan (اإلتقان), yaitu kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan dengan lancar dan 

benar.  

ii) Tajwid dan Makharijul huruf, yaitu kemampuan peserta untuk membaca ayat-ayat Al-

Qur’an dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid, dan mengucapkan huruf-huruf Al-

Qur’an dengan benar sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan para ulama Al-Qur’an. 

iii)  Fashahah, yaitu kefasihan atau gaya membaca Al-Qur’an yang sesuai dengan gaya bacaan 

yang ma’ruf atau diterima di kalangan ahli qira’ah. 



 
 
 

 

 

iv) Akhlaq dan Adab, yaitu kepedulian dan perhatian peserta untuk senantiasa menjaga akhlaq 

dan adab Islami dalam ucapan, pakaian, dan perilaku. Poin ini dinilai oleh penguji selama 

proses pengujian.  

c) Seluruh peserta akan diberi peringkat setelah semua peserta musabaqah telah melakukan babak 

penyisihan. 

d) 10 peserta yang menduduki peringkat teratas berhak untuk melanjutkan ke babak semifinal. 

e) Penilaian tim juri adalah mutlak dan tidak dapat dipengaruhi atau digugat oleh pihak manapun. 

5. Pengumuman Hasil Penyisihan 

a) Hasil penyisihan akan diumumkan –insya Allah – pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 19.30,  

melalui media berikut ini: 

i) Di penghujung siaran langsung kajian Kitab Al-Umm di Masjid Jami’ Al-Umm, Jl.Joyo 

Agung No.3 Malang, yang disiarkan secara langsung di Radio Al-Umm 102.5 FM. 

ii) Website www.binamasyarakat.com dan www.aimmah.com. 

iii) Halaman Facebook (Facebook Page) resmi “Pesantren Tinggi Al-Aimmah”. 

iv) Halaman Facebook (Facebook Page) resmi “Radio Al-Umm”. 

b) Pihak panitia akan menghubungi peserta yang lolos ke semifinal, atau penanggungjawabnya, 

secara langsung untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. 

B. Babak Semifinal 

1. Waktu dan Tempat 

a) Semifinal akan dilaksanakan – insya Allah – pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 1-2 Juni 2016, 

pukul 15.30 WIB sampai selesai. 

b) Babak semifinal akan dilaksanakan dengan terbuka dan disaksikan oleh umum di Masjid Jami’ 

Al-Umm, Jl.Joyo Agung No.1, Malang. Dan akan disiarkan secara langsung (live) melalui 

Radio Al-Umm 102.5 FM. 

2. Ketentuan lainnya menyusul. 

C. Babak Final 

1. Waktu dan Tempat 

 

http://www.binamasyarakat.com/
http://www.aimmah.com/


 
 
 

 

 

a) Final akan dilaksanakan – insya Allah – pada hari Ahad tanggal 5 Juni 2016, pukul 08.00 WIB 

sampai selesai. Lalu, dilanjutkan dengan prosesi penutupan dan penyerahan hadiah. 

b) Babak final akan dilaksanakan dengan terbuka dan disaksikan oleh umum di Masjid Jami’ Al-

Umm, Jl.Joyo Agung No.1, Malang. Dan akan disiarkan secara langsung (live) melalui Radio 

Al-Umm 102.5 FM. 

2. Ketentuan lainnya menyusul. 


