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No Jenis lomba Sistem Jumlah
Peserta

Tempat / waktu 
pelaksanaan

1 Musabaqoh Tilawatil 
Qur’an

Mengirim Video
maksimal 8 menit

Perorangan 
Pa/Pi

Video dikirim
22 Mei 2022

2 Musabaqoh Tartilul 
Qur’an

Mengirim Video
maksimal 8 menit

Perorangan 
Pa/Pi

Video dikirim
22 Mei 2022

3 Musabaqoh Qiro’ah 
Sab’ah

Mengirim Video
maksimal 8 menit

Perorangan 
Pa/Pi

Video dikirim
22 Mei 2022

4 Musabaqoh Hifdzil 
Qur’an 5 juz Daring melalui Zoom Perorangan 

Pa/Pi 21 Mei 2022

5 Musabaqoh Hifdzil 
Qur’an 10 juz Daring melalui Zoom Perorangan 

Pa/Pi 22 Mei 2022

6 Musabaqoh Hifdzil 
Qur’an 20 juz Daring melalui Zoom Perorangan 

Pa/Pi 22 Mei 2022

7 Musabaqoh Hifdzil 
Qur’an 30 juz Daring melalui Zoom Perorangan 

Pa/Pi 21 Mei 2022

8 Musabaqoh Syarhil 
Qur’an

Mengirim video
maksimal 15 menit

Beregu (3 
orang)

Video dikirim
22 Mei 2022

BOOKLET MUSABAQOH TILAWATIL QUR’AN MAHASISWA TINGKAT 
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

 

Cabang Lomba MTQ UNESA 2022

Ketentuan Peserta
Peserta adalah mahasiswa muslim aktif Universitas Negeri Surabaya
Peserta delegasi resmi Fakultas dengan melampirkan surat delegasi dan Kartu
Tanda Mahasiswa
Setiap Fakultas mengirimkan maksimal dua peserta putra dan dua peserta putri
pada cabang lomba perorangan serta dua tim pada cabang beregu.

1.
2.

3.

Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qur’an
Pendaftaran Terakhir 
Technical Meeting      
Pembukaan MTQ        
Pelaksanaan MTQ       
Penutupan MTQ           

: 15 Mei 2022
: 17 Mei 2022
: 21 Mei 2022
: 21 & 22 Mei 2022
: 28 Mei 2022

1.
2.
3.
4
5.

6



9 Musabaqoh Khattil 
Qur’an

Offline, karya kaligrafi 
kontemporer/dekorasi di 

kertas karton

Perorangan 
Pa/Pi

22 Mei 2022 di 
Lantai 2 masjid 
Baitul Makmur 
Lidah Wetan

10 Debat Bahasa Arab Offline dengan
sistem NUDC

Beregu
(2 orang)

21 Mei 2022/ 
Gedung

Rektorat Unesa

11 Debat Bahasa 
Inggris

Offline dengan
sistem NUDC

Beregu
(2 orang)

22 Mei 2022/ 
Gedung 

Rektorat Unesa

12 Desain Aplikasi 
Qur’an

Mengirim proposal, video 
dan presentasi melalui 

Zoom

Beregu
(2 orang)

Karya maksimal 
dikirim 20 Mei 

2022 dan 
Presentasi pada

22 Mei 2022

13 Musabaqoh Fahmil
Qur’an Offline dengan sistem gugur Beregu

(3 orang)

21 Mei 2022 
di Gedung 

Rektorat Unesa

14 Lomba Karya Tulis 
Ilmiah Qur’an

Mengirim proposal dan 
presentasi melalui Zoom

Beregu
(2 orang)

Karya dikirim 20 
Mei 2022 dan 

Presentasi pada 
22 Mei 2022

15
Musabaqoh 

Pembacaan Maulid 
Nabi

Mengirim video
maksimal 15 menit

Beregu
(3-5 orang)

Video dikirim
22 Mei 2022



MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN
 

A. Kriteria Lomba

B. Kriteria Isi Video

C. Kriteria Teknis

D. Kriteria Penilaian

E. Mekanisme Pelaksanaan Lomba

Peserta memulai dengan bacaan ta’awudz
Jumlah jenis lagu yang dibawakan minimal 4 jenis dan diawali dengan lagu
bayyati serta diakhiri dengan bayyati penutup
Peserta wajib mengenakan pakaian sopan dan rapi dalam pengambilan video.

Pembuka : Salam, Nama Peserta, Ayat yang dibaca, Asal Fakultas
Isi : Video karya peserta
Penutup : Salam

Video berdurasi maksimal 8 menit
Ukuran video maksimal 100 MB
Penamaan file : TILAWAH_NAMA_QS_FAKULTAS 
Contoh : TILAWAH_NINDI_ALI ‘IMRON (26-29)_FBS

Suara dan lagu (35%)
Tajwid (35%)
Fashohah dan Adab (20%)

Peserta mengumpulkan karya video melalui link google drive berikut: 
https://unesa.me/Tilawah  maksimal 22 Mei 2022 pukul. 10.00 WIB
Pelaksanaan penilaian dilaksanakan oleh dewan juri pada tanggal 23-25 Mei
2022
Pengumuman juara dilaksanakan pada saat Grand Closing tanggal 28 Mei 2022

1.
2.

3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

https://unesa.me/Tilawah


MUSABAQAH TARTIL AL-QUR’AN (MTrQ) UNESA 2022
 

B. Kriteria Lomba
Bacaan tartil ditentukan atas dasar banyaknya bacaan bukan lama waktu
membaca
Maqra’ musabaqah ditentukan oleh panitia yang akan dibagikan H-1 jam lomba
dilaksanakan
Peserta membawakan bacaan Al-Qur’an sesuai dengan maqra’ yang telah
ditentukan
Peserta wajib mengenakan pakaian sopan dan rapi dalam pengambilan video

1.

2.

3.

4.

C. Kriteria Isi Video
Pembuka 
Isi 
Penutup

 : Salam, Nama Peserta, Ayat yang dibaca, Asal Fakultas
 : Video karya peserta
 : Salam

1.
2.
3.

D. Kriteria Teknis
Video berdurasi maksimal 8 menit
Ukuran video maksimal 100 MB
Penamaan file : TARTIL_NAMA_QS_FAKULTAS 
Contoh : TARTIL_FULAN_AL-ISRA’ (26-29)_FMIPA

1.
2.
3.

E. Kriteria Penilaian
Suara dan lagu (40%)
Tajwid (40%)
Fashohah dan Adab (20%)

1.
2.
3.

E. Mekanisme Pelaksanaan Lomba
Peserta mengumpulkan karya video melalui link google drive berikut: 
https://unesa.me/Tartil maksimal 22 Mei 2022 pukul 10.00 WIB
Pelaksanaan penilaian dilaksanakan oleh dewan juri pada tanggal 23-25 Mei
2022
Pengumuman juara dilaksanakan pada saat Grand Closing tanggal 28 Mei 2022

1.

2.

3.

A. Deskripsi Perlombaan
     Musabaqah Tartil Al-Qur’an adalah lomba membaca Al-Qur’an secara
Murattal/tadarus dengan menggunakan Qira’at Imam ‘Ashim riwayat Hafs dan
martabat murattal.

https://unesa.me/Tilawah


MUSABAQAH QIROAH SAB’AH
 

B. Kriteria Lomba

A. Deskripsi Perlombaan

Peserta bersifat perorangan terdiri atas putra maupun putri
Maqra’ musabaqah ditentukan oleh panitia yang akan dibagikan H-1 jam lomba
dilaksanakan.
Peserta membawakan bacaan Al-Qur’an sesuai dengan maqra’ yang telah
ditentukan
Peserta wajib mengenakan pakaian sopan dan rapi dalam pengambilan video

          Musabaqah Syarhil Qur’an adalah bidang musabaqah yang mengungkapkan
isi kandungan  Al‐Qur’an  dengan  cara  menampilkan  bacaan,  puitisasi/terjemah, 
 dan uraian yang menunjukan kesatuan yang serasi.

1.
2.

3.

4.

C. Kriteria Isi Video
Pembuka 
Isi 
Penutup 

 : Salam, Nama Peserta, Ayat yang dibaca, Asal Fakultas
 : Video karya peserta
 : Salam

1.
2.
3.

D. Kriteria Teknis
Video berdurasi maksimal 8 menit
Ukuran video maksimal 100 MB
Penamaan file : QS_NAMA_MAQRO’_FAKULTAS 
Contoh : QS_INDAH_AL-BAQOROH (26-29)_FE

1.
2.
3.

E. Kriteria Penilaian
Suara dan lagu (30%)
Tajwid (30%)
Fashohah dan Adab (10%)
Ketepatan Qira’at (30%)

1.
2.
3.
4.

F. Mekanisme Pelaksanaan Lomba
Peserta mengumpulkan karya video melalui link google drive berikut: 
https://unesa.me/MQS maksimal 22 Mei 2022 pukul 08.00 WIB
Pelaksanaan penilaian dilaksanakan oleh dewan juri pada tanggal 23-25 Mei
2022
Pengumuman juara dilaksanakan pada saat Grand Closing tanggal 28 Mei 2022

1.

2.

3.

https://unesa.me/Tilawah


MUSABAQOH HIFDZIL QUR’AN (MHQ)
 

A. Deskripsi Perlombaan
          Musabaqah Hifdzil Qur’an adalah bidang musabaqah menghafal Al-Qur’an
dengan bacaan murrotal dan menggunakan qira’at Imam ‘Ashim riwayat Hafsh
serta Mushaf Bahriah (Al- Qur’an pojok).

B. Kategori Perlombaan
MHQ 5 juz
MHQ 10 juz
MHQ 20 juz
MHQ 30 juz

1.
2.
3.
4.

C. Syarat dan Ketentuan
Peserta bersifat perorangan yakni terdiri dari putra (hafidz) atau putri (hafidzah)
Peserta wajib menggunakan pakaian yang sopan saat mengikuti virtual meeting.
Lomba hifdzil akan dilaksakan dengan model sambung ayat. Juri akan
membacakan potongan ayat dan peserta wajib meneruskan potongan ayat
tersebut.
Pada lomba MHQ 5, 10, 20 dan 30 juz ada dua babak, yakni: babak penyisihan
dan babak final.

1.
2.
3.

4.

D. Kriteria Penilaian
Penguasaan hafalan
Fashohah
Tajwid
Suara dan lagu
Adab

1.
2.
3.
4.
5.

E. Teknis Perlombaan 
Peserta menyediakan PC/Laptop/HP secara mandiri.
Peserta memasuki ruang Zoom pada hari H dengan mengaktifkan kamera
Pemanggilan peserta sesuai dengan nomor urut yang telah ditentukan oleh
panitia
Perlombaan terdiri atas babak penyisihan dan final untuk semua kategori, yakni : 

Pada saat tampil, peserta tidak boleh membuka al-Qur’an. Lama penampilan 3
(tiga) pertanyaan dan setiap jawaban antara 6-10 ayat Al-Qur’an.

a.
b.
c.
d.

MHQ 5 Juz      : 21 Mei 2022 
MHQ 10 Juz    : 22 Mei 2022
MHQ 20 Juz    : 22 Mei 2022
MHQ 30 Juz    : 22 Mei 2022

1.
2.
3.

4.

5.



Peserta lomba akan dipandu dengan isyarat bunyi bel dari juri dengan ketentuan:
a. Bel 2 kali : soal akan dimulai
b. Bel 1 kali : peringatan salah
c. Bel 3 kali : pergantian soal
d. Bel 4 kali : peserta selesai tampil dan harus mengakhiri bacaannya
Peserta wajib memulai bacaan dengan Ta’awudz dan ditutup dengan Tashdiq
Peserta diperbolehkan meminta pengulangan soal kepada petugas pembaca
maqro’ maksimal 1 kali pada masing-masing soal sebelum membaca ta’awudz.
Peserta dinyatakan gugur jika terbukti membuka al-Qur’an saat tampil atau alat
bantu lainnya.

6.

7.
8.

9.



MUSABAQOH SYARHIL QUR’AN (MSQ)
 

A. Deskripsi Perlombaan
          Musabaqah Syarhil Qur’an adalah bidang musabaqah yang mengungkapkan
isi kandungan  Al‐Qur’an  dengan  cara  menampilkan  bacaan,  puitisasi/terjemah,  
dan uraian yang menunjukan kesatuan yang serasi.

B. Syarat dan Ketentuan
Peserta tim terdiri atas tiga orang (boleh laki‐laki atau perempuan)
Materi  musabaqah  adalah  berbagai topik  yang  memiliki  landasan  ayat  Al‐ 
 Qur’an. Tema yang ditetapkan adalah

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Dakwah di Era Digital
Integrasi Sains dan Teknologi dalam Islam
Bahaya Narkoba bagi Pembangunan Bangsa
Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi
Peran Milenial dalam Memperkokoh NKRI
Islam dan Kesehatan

1.
2.

C. Tahapan Musabaqah
Peserta memilih tiga tema untuk diundi. Pengundian tema/topik ditampilkan
pada saat technical meeting.
Musabaqah terdiri dari satu babak
Setiap peserta wajib mengirimkan video dan naskah sesuai ketentuan dan jadwal
yang telah ditentukan
Video merupakan hasil milik pribadi
Setiap peserta mengirimkan naskah dan video di link google drive
https://unesa.me/Syarhil pada tanggal maksimal 22 Mei 2022 pukul 10.00.
Format video: (Nama_Fakultas_Tema).
Format file naskah / materi yang akan disampaikan: font Times New Roman
dengan ukuran font 12 dan spasi 1,5. Video dan naskah dikumpulkan pada link
pengumpulan

1.

2.
3.

4.
5.

6.

D. Tata Cara Penampilan
Waktu penampilan maksimal 15 menit
Video tidak perlu diawali dengan perkenalan diri
Ucapan salam disampaikan oleh pensyarah di awal dan di akhir penampilan.
Urutan penyajian adalah pembaca ayat, penerjemah, dan pensyarah.

1.
2.
3.
4.

https://unesa.me/Syarhil


E. Kriteria Penilaian

Tajwid
Fashohah
Suara dan lagu
Adab

Keaslian naskah
Isi
Kaidah dan gaya Bahasa

Vokal
Intonasi dan Aksentuasi
Gaya dan Penghayatan

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Bidang Tilawah

Bidang Syarah

Bidang Sari Tilawah

a.

b.

c.



MUSABAQOH KHATTIL QUR’AN (MKQ)
 

A. Golongan Dekorasi
Musabaqah Khattil Quran golongan dekorasi merupakan bidang musabaqah
menulis indah Al Quran yang menekankan kepada kebenaran dan keindahan
tulisan menurut kaidah khat yang baku dan dipadukan dalam media yang
berornamen seperti interior/eksterior masjid dan bangunan yang bernuansa
Islam.
Peserta bersifat perorangan (putra dan putri terpisah).
Materi musabaqah (maktub) adalah ayat-ayat tertentu dari juz 30 dengan
menggunakan kombinasi gaya tulisan khat, seperti; Naskhi, Riq’ah, Tsulust,
Diwani, Farisi, Kufi, dan Diwani Jali. Maktub diberikan pada hari H lomba.
Semua perlengkapan menggambar disediakan sendiri oleh peserta
Karya dibuat pada ukuran kertas A3
Tidak ada babak awal dan babak final penilaian langsung didasarkan pada
hasilkarya
Lomba dilaksanakan secara offline pada tanggal 22 Mei 2022.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

B. Golongan Kontemporer
Musabaqah Khattil Quran golongan kontemporer merupakan bidang
musabaqah menulis indah Al-Quran yang menekankan kebenaran dan
keindahan tulisan menurut kaidah yang baku dan penanggalannya tampak
pada gaya kontemporer yang dipadukan dalam bidang lukisan.
Peserta bersifat perorangan (putra dan putri terpisah)
Materi musabaqah (maktub) adalah ayat-ayat tertentu dari juz 30 dengan
menggunakan kombinasi gaya tulisan khat, seperti; Naskhi, Riq’ah, Tsulust,
Diwani, Farisi, Kufi, dan Diwani Jali. Maktub diberikan pada hari H lomba.
Semua perlengkapan menggambar disediakan sendiri oleh peserta
Karya dibuat pada ukuran kertas A3
Tidak ada babak awal dan babak final. Penilaian langsung didasarkan pada
hasil karya
Lomba dilaksanakan secara offline pada tanggal 22 Mei 2022.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.



MUSABAQOH DEBAT BAHASA ARAB
 

A. Pelaksanaan Lomba
Hari 
Waktu 
Tempat Pelaksanaan 

: Sabtu, 21 Mei 2022
: 08.00 sd Selesai
: Offline (Rektorat Lt. 9)

B. Syarat dan Ketentuan
Lomba berdebat menggunakan bahasa Arab fushah sesuai mosi/judul yang telah
ditentukan.
Perlombaan dilaksanakan dalam waktu 1 hari, dengan dua babak yakni babak
penyisihan dan babak final.
Perlombaan bersifat beregu yang terdiri dari 2 orang.
Penentuan tampil akan diumumkan saat technical meeting.
Sistem debat menggunakan sistem debat NUDC (National University Debating
Championship) khas MTQ
Teknis perlombaan menyesuaikan jumlah peserta.
Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan perlombaan akan disampaikan
saat Technical Meeting.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

C. Peraturan
Peserta wajib hadir 30 menit sebelum acara lomba dimulai.
Ketika hari perlombaan, semua tim wajib bergabung pada waktu yang telah
ditentukan.
Anggota tim tidak dapat digantikan dalam semua babak, kecuali ada alasan yang
benar-benar bisa untuk digantikan. Seperti sakit atau ada keluarga yang terkena
musibah sehingga mengharuskan untuk digantikan.
Tim yang tidak hadir tanpa menghubungi panitia ketika gilirannya maju, maka
akan didiskualifikasi
Peserta lomba tidak diperkenankan meninggalkan room meeting sampai selesai
lomba kecuali dengan seizin dari panitia.

1.
2.

3.

4.

5.

D. Point Of Information (POI)/Sanggahan/Interupsi
Selama penyampaian argumen oleh pembicara, sanggahan/interupsi dapat
dilakukan oleh tim lawan setelah 1 menit pertama dan 1 menit sebelum berakhir
antara menit (01.01- 03.59). Pembicara pertama tim pro tidak dapat menerima
sanggahan/interupsi.
Pembicara berhak untuk menolak ataupun menerima POI yang diajukan lawan.
POI tidak boleh diberikan pada menit pertama (00.00‐01.00 menit) dan menit
terakhir (04.00-05.00 menit) karena kedua menit tersebut merupakan protected
minutes yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pembicara
untuk membuka dan menyimpulkan argumennya.

1.

2.
3.



No Kriteria Penilaian Keterangan Persentase

1 Materi
Kesesuaian hujjah dengan tema debat, 

ketuntasan pembahasan, kualitas 
gagasan, logika dan keaslian pemikir.

40%

2 Teamwork Kesinambungan gagasan antar anggota
dan kerja sama. 20%

3 Manner Kesantunan, volume suara dan bahasa 
tubuh. 20%

4 Bahasa Keselarasan bahasa dan ketepatan 
bahasa. 20%

Total    100%

POI harus diutarakan maksimum 15 detik dan tidak diperbolehkan untuk
menyampaikan POI secara terus menerus dengan maksud mengganggu
konsentrasi pembicara lawan (trashing).
Kelompok yang melakukan trashing akan dikenakan pengurangan nilai.

4.

5.

D. Kriteria Penilaian

E. Mosi Debat Babak Penyisihan
Issue yang dibahas tentang:
a. Pengaturan Pengeras Suara
b. Kekerasan Seksual
c. Media Sosial
d. Sertifikasi Halal
Mosi debat diberikan saat technical meeting.

1.

2.



MUSABAQOH DEBAT BAHASA INGGRIS
 

A. Pelaksanaan Lomba
Hari 
Waktu 
Tempat Pelaksanaan 

: Ahad, 22 Mei 2022
: 08.00 sd Selesai
: Offline (Rektorat Lt. 11)

B. Ketentuan Perlombaan
Lomba berdebat menggunakan bahasa Inggris sesuai mosi/judul yang telah
ditentukan.
Perlombaan dilaksanakan dalam waktu 1 hari, dengan dua babak yakni babak
penyisihan dan babak final.
Perlombaan bersifat beregu yang terdiri dari 2 orang.
Penentuan maju akan diumumkan saat Technical Meeting yang diadakan secara
daring
Sistem debat menggunakan sistem debat NUDC (National University Debating
Championship) khas MTQ
Teknis perlombaan menyesuaikan jumlah peserta.
Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan perlombaan akan disampaikan
saat Technical Meeting.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

C. Peraturan
Ketika hari perlombaan, semua tim wajib bergabung pada waktu yang telah
ditentukan.
Anggota tim tidak dapat digantikan dalam semua babak, kecuali ada alasan yang
benar-benar bisa untuk digantikan. Seperti sakit atau ada keluarga yang terkena
musibah sehingga mengharuskan untuk digantikan.
Tim yang tidak hadir tanpa menghubungi panitia ketika gilirannya maju, maka
akan didiskualifikasi
Peserta lomba tidak diperkenankan meninggalkan ruangan sampai selesai lomba
kecuali dengan seizin dari panitia.

1.

2.

3.

4.

D. Point Of Information (POI)/Sanggahan/Interupsi
Selama penyampaian argumen oleh pembicara, sanggahan/interupsi dapat
dilakukan oleh tim lawan setelah 1 menit pertama dan 1 menit sebelum berakhir
antara menit (01.01- 03.59). Pembicara pertama tim pro tidak dapat menerima
sanggahan/interupsi.
Pembicara berhak untuk menolak ataupun menerima POI yang diajukan lawan.
POI tidak boleh diberikan pada menit pertama (00.00‐01.00 menit) dan menit
terakhir (04.00-05.00 menit) karena kedua menit tersebut merupakan protected
minutesyang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pembicara untuk
membuka dan menyimpulkan argumennya.

1.

2.
3.



No Kriteria Penilaian Keterangan Persentase

1. Manner Gaya presentasi dan penyampaian setiap 
pembicara. 40%

2. Matter Bahan yang dibawakan dalam argument 
substantive. 40%

3. Method
Struktur pidato dan juga pengaturan waktu 
penyampaian pidato sesuai dengan alokasi 

waktu yang disediakan.
20%

Total    100%

POI harus diutarakan maksimal 15 detik dan tidak diperbolehkan untuk
menyampaikan POI secara terus menerus dengan maksud mengganggu
konsentrasi pembicara lawan (trashing).
Kelompok yang melakukan trashing akan dikenakan pengurangan nilai.

4.

5.

D. Kriteria Penilaian

E. Mosi Debat Babak Penyisihan
Issue yang dibahas tentang:
a. Pengaturan Pengeras Suara
b. Kekerasan Seksual
c. Media Sosial
d. Sertifikasi Halal
Mosi debat diberikan saat technical meeting.

1.

2.



A. Pelaksanaan Lomba
Musabaqah Desain Aplikasi Komputer Al-Qur’an merupakan bidang lomba
aplikasi perangkat lunak tentang karya aplikasi Al-Qur’an, Hadits maupun
karya Islam lainnya.
Musabaqah ini diikuti oleh peserta beregu dengan maksimal 2 (dua) orang
anggota.
Setiap 1 (satu) regu hanya di perbolehkan mengirimkan 1 (satu) karya.
Tidak ada Batasan platform untuk perlombaannya dan dapat berupa aplikasi
desktop, mobile, web, games, dll.
Karya dapat berupa pengembangan tugas kuliah yang terkait dengan kegiatan
akademik kurikuler pada program studi yang diikuti anggota regu peserta.
Karya belum pernah mendapatkan penghargaan pada kontest lain yang sejenis,
baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional.
Setiap regu mengirimkan sebuah proposal dan video yang menjelaskan karya
yang dibuat.
Video berdurasi 4-10 menit yang menyajikan profil regu pengembang aplikasi,
deskripsi singkat dari aplikasi yang dibuat, bagaimana aplikasi dimanfaatkan,
dan bagaimana aplikasi tersebut digunakan oleh pengguna.
Proposal yang dituliskan dalam 8-10 halaman ukuran kertas A4 font Times New
Roman 12, spasi 1,15 dengan sistematika sebagai berikut:

a. Judul Aplikasi,
b. Latar Belakang,
c. Tujuan dan Manfaat,
d. Batasan,
e. Metode, Market Analisis,
f. Desain (Use Case Diagram, ClassDiagram, ERD),
g. Implementasi Teknologi,
h. Tampilan Purwarupa / Screenshot,
i.  Dokumentasi.

Proposal dalam bentuk sofcopy dan video presentasi dikirim pada:
unesa.me/DAQ . Sejak pendaftaran sampai 20 Mei 2022 pukul 22.00.
Kriteria umum penilaian terdiri dari aspek inovasi; dampak penggunaan aplikasi
terhadap pengguna/masyarakat; potensi keberlanjutan penggunaan aplikasi
oleh pengguna; antarmuka (interface) dan kemudahan dalam penggunaan;
proses pengembangan aplikasi yang mengikuti metode pengembangan
perangkat lunak yang baik; kesesuaian dengan tema MTQ tingkat UNESA
Tahun 2022.
Setiap regu diwajibkan mempresentasikan dan memperagakan karyanya
dihadapan Majelis Hakim selama maksimal 15 menit dan dilanjutkan dengan
tanya jawab secara daring melalui media Zoom pada tanggal 21 Mei 2022.

MUSABAQOH DESAIN APLIKASI KOMPUTER AL- QUR’AN (DAQ)

1.
 
 

2.
 

3.
4.
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10.
 

11.
 
 
 
 
 

12.
 

http://unesa.me/DAQUNESA


MUSABAQAH FAHMIL QURAN (MFQ)
 

A. Kategori Perlombaan

c. Kriteria Penilaian dan Soal Paket Regu

B. Kategori Perlombaan

Musabaqah Fahmil Qur’an adalah jenis lomba pemahaman atau pendalaman
Al-Qur’an dengan penekanan pada pengungkapan ilmu Al-Qur’an dan
pemahaman kandungan ayat dalam bentuk cerdas cermat.
Peserta beregu (dua atau tiga orang) yang salah seorang dari regu sebagai juru
bicara.
Musabaqah dilakukan dengan menampilkan minimal tiga regu, dengan sistem
gugur dalam babak penyisihan, semi final, dan final.
Materi pokok, yaitu materi kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi
yang meliputi aqidah, syariah, akhlak, ulumul Qur’an, bahasa Arab, Inggris dan
Indonesia menerjemahkan Al-Qur’an, Hadist, Kemasyarakatan, lingkungan
hidup, kependudukan, kesejahteraan, kerukunan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, dan lain-lain.
Materi tambahan meliputi ilmu tajwid, menjelaskan/mensyarahkan maksud
ayat, ilmu tafsir, kisah-kisah dalam Al-Qur’an, sejarah Islam (Tarikh), sejarah
perkembangan Islam di Indonesia, seni baca Al Qur’an dan lain-lain.
Materi disajikan dalam bentuk soal yang terdiri atas dua macam, yaitu soal
paket regu dan soal lontaran (rebutan). Pelaksanaan secara rinci akan
dijelaskan oleh panitia pada pertemuan teknis.

Setiap soal paket bernilai 100 (seratus) point bagi regu bersangkutan.
Jika dapat menjawab dengan benar memperoleh nilai 100 dan jika kurang
sempurna memperoleh nilai sebanding dengan kebenarannya (kelipatan 25).
Majelis Hakim secara langsung memberi nilai terhadap jawaban peseta setelah
mengadakan pertimbangan seperlunya.

Waktu dan Tempat Perlombaan 
a. Waktu perlombaan pada tanggal 21 Mei 2022
b. Tempat perlombaan di Auditorium Unesa Lidah Wetan
Babak Penyisihan
a. 

b. Soal cepat tepat diberikan langsung oleh Majelis Hakim secara rebutan
Penampilan
a. 

b. 

Soal paket regu diberikan Majelis Hakim, setiap regu mendapat 8-10
pertanyaan.

Penampilan peserta diatur berdasarkan nomor peserta dan jadwal
penampilan.
Peserta/regu menempati tempat duduk yang telah ditentukan dan
memperkenalkan nama anggota masing-masing regu

1.
 
 

2.
 

3.
 

4.
 
 
 
 

5.
 
 

6.

1.
2.

 
3.

 

1.
 
 

2.
 
 
 

3.



Setiap regu yang tidak dapat menjawab pertanyaan paketnya dalam waktu 5
detik, maka soalnya diperebutkan oleh grup lain setelah ada perintah dari
dewan juri. (misalnya: “soal dilempar”).
Regu yang berhasil menjawab dengan benar dan sempurna soal yang
diperebutkan maka diberi nilai 50, apabila tidak bisa menjawab sempurna
maka dikurangi 25.
Setiap jawaban soal dinilai langsung oleh Hakim dan dicatat di papan
tulis/score board/slide.

3.
 
 

4.
 
 

5.
 



MUSABAQOH KARYA TULIS ILMIAH AL-QUR’AN
 

A. Deskripsi Cabang Perlombaan

B. Kriteria Perlombaan

C. Sistematika Penulisan Karya Tulis Ilmiah

          Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an merupakan cabang musabaqah
yang menjadi tempat bagi mahasiswa untuk berlatih menuliskan ide kreatif dari
sudut pandang Al-Qur’an sebagai reaksi intelektual atas persoalan aktual yang
dihadapi masyarakat. Ide tersebut tidak terikat bidang ilmu yang saat ini dijalani,
harus unik, kreatif, visioner, dan bermanfaat sehingga Al-Qur’an sebagai petunjuk
hidup manusia dan kampus sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan.
Musabaqah ini tidak hanya dituntut sampai sebatas mengungkapkan fakta tetapi
justru harus mampu memberikan atau menawarkan solusi.

Peserta adalah tim atau beregu, dengan jumlah maksimal 2 (Dua) orang.
Setiap tim hanya dapat mengirimkan 1 (Satu) Karya Tulis Ilmiah.
Tema Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an bebas.
Nama ketua dan anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat.
Jumlah halaman (Isi proposal) yang diperkenankan untuk setiap proposal adalah  
maksimal 10 (Sepuluh) halaman (Tidak termasuk Halaman Sampul, Daftar Isi,
Gambar, Tabel, dan Biodata Peserta).
Proposal diberi identitas: NAMA KETUA TIM_JUDUL dan diunggah melalui
https://unesa.me/LKTIQ paling lambat 20 Mei 2022.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.

2.

Proposal diketik dalam kertas A-4 dengan ketentuan sebagai berikut : Font
Times New Roman ukuran 12, spasi 1,15 dengan margin, kiri 4 cm, kanan 3 cm,
atas 3 cm, dan bawah 3 cm.
Sistematika
HALAMAN SAMPUL (Logo Unesa,Tema, Judul, Nama, NIM, Jurusan) 
DAFTAR  ISI ................................................................................................
PENDAHULUAN   .........................................................................................
GAGASAN ...................................................................................................
KESIMPULAN...............................................................................................
DAFTAR  PUSTAKA .....................................................................................

Bab I : Pendahuluan
Bagian pendahuluan berisi latar belakang yang mengungkap uraian tentang
alasan mengangkat gagasan menjadi karya tulis (dilengkapi dengan data atau
informasi yang mendukung, serta didasari dengan ayat Al-Qur’an yang sesuai)
tujuan dan manfaat yang ingin dicapai.

http://unesa.me/LKTIQUNESA


Kondisi kekinian pencetus gagasan (diperoleh dari bahan bacaan,
wawancara, observasi, ataupun imajinasi yang relevan);
Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk
memperbaiki keadaan pencetus gagasan;
Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat diperbaiki
melalui gagasan yang diajukan sesuai dengan ayat Al-Qur’an dan
prediksi hasil jika gagasan tersebut diimplementasikan;
Pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu
mengimplementasikan gagasan dan uraian peran atau kontribusi dari
masing-masing pihak tersebut;
Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk
mengimplementasikan gagasan tersebut sehingga tujuan atau perbaikan
yang diharapkan akan tercapai.

Bab II : Gagasan
Bagian gagasan berisi :

a.

b.

c.

d.

e.

Bab III : Kesimpulan
Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca keluar
dari pembahasan. Secara umum, kesimpulan mengungkap gagasan yang
diajukan, teknik implementasi yang akan dilakukan, dan prediksi hasil yang
akan diperoleh (manfaat dan dampak dari gagasan).

Kreatif dan Objektif : Tulisan berisi gagasan kreatif yang menawarkan solusi
atas suatu permasalahan yang berkembang di masyarakat yang ditinjau dari Al-
Qur’an, tulisan tidak bersifat emosional dan tidak subjektif, tulisan didukung
data dan/atau informasi terpercaya, dan bersifat asli (bukan karya jiplakan) dan
menjauhi duplikasi.
Logis dan Sistematis : Setiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan
runtut, dan pada dasarnya karya tulis ilmiah memuat unsur-unsur identifikasi
masalah, analisis sintesis, kesimpulan, dan sedapat mungkin memuat saran-
saran.
Materi Karya Tulis : Materi yang ditulis tidak harus sejalan dengan bidang lmu
yang sedang ditekuni para penulis atau mahasiswa. Kesempatan ini diberikan
kepada mahasiswa yang memiliki ide kreatif dan mampu menuangkannya ke
dalam bentuk tulisan, walaupun yang bersangkutan tidak sedang belajar secara
formal di bidang tersebut. Materi karya tulis ilmiah merupakan isu mutakhir
atau aktual.

Sifat dan isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1.

2.

3.

D. Isi Proposal Karya Tulis Ilmiah



Unsur Kesesuaian dengan tema (10%).
Gagasan yang diberikan (analisis isu dan solusi) (20%).
Tata bahasa Indonesia yang sesuai, sistematika dan format penulisan (20%).
Serta (50%) untuk Nilai Presentasi. Penentuan juara akan diperoleh melalui Nilai
Total Proposal yang paling tinggi.

Nilai Total Proposal terdiri dari dua bagian dengan bobot penilaian yang sama, yaitu
(50%) untuk Nilai Proposal dengan rincian sebagai berikut :

1.
2.
3.

Peserta yang telah mendaftar dan mengirimkan proposal Wajib mengikuti
presentasi melalui media Zoom pada tanggal 22 Mei 2022.
Presentasi dilakukan oleh ketua tim dan anggota dan diperbolehkan salah
satunya.
Presentasi selama 10 menit dengan menayangkan PPT dilanjutkan dengan
Tanya jawab dari juri.

1.

2.

3.

D. Isi Proposal Karya Tulis Ilmiah

E. Ketentuan Presentasi Karya Tulis Ilmiah Al- Qur’an



TEMA :
…………………………………………………………

JUDUL PROPOSAL :
…………………………………………………………

DIUSULKAN OLEH :
Nama Ketua NIM Fakultas

Nama Anggota NIM Fakultas

PEMBIMBING
----------------------

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2022

Lampiran I
Format Halaman Cover

Logo
Universitas
(tinggi 8 cm)



1.  Nama Lengkap  

2.  Jenis Kelamin  

3.  Jurusan  

4.  NIM/NIDN  

5.  Tempat dan tanggal lahir  

6.  E-mail  

7.  No.Tlpn/HP  

No. Jenis Kegiatan Status dalam Kegiatan Waktu dan Tempat

1.   

2.   

3.   

No. Jenis penghargaan Pihak Pemberi Penghargaan Tahun

1.   

2.   

3.   

Lampiran II
Biodata Ketua dan Anggota TIM

 1. Identitas Diri Ketua atau Anggota Tim

 2. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

 3. Penghargaan yang pernah Diterima

Ketua atau Anggota Tim

(                                     )
NIM.



Lampiran III
Lembar Orisinalitas

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
     Nama Ketua :
     Nama Anggota :
     NIM :
     Jurusan :

          Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an dengan “judul” adalah benar-
benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat dari karya tulis orang lain serta belum
penah dikompetisikan dan/atau dipublikasikan dalam bentuk apapun. Apabila di kemudian hari
pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia didiskualifikasi dari Perlombaan Karya Tulis Ilmiah
Al-Qur’an MTQ UNESA 2022.
          Demikian, surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagai
mana mestinya

Ketua tim

(                                     )
NIM.



Musabaqah Pembacaan Maulid Nabi Muhammad (MMN)
 

A. Deskripsi Perlombaan

B. Ketentuan Lomba

          Musabaqah Pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW (MMN) adalah bidang
lomba membaca Kitab Maulid Al-Barzanji dengan bacaan kitab menggunakan lagu
dan Irama (langgam) Islami, mengutamakan Seni Islami, keindahan, keserasian,
kekompakan, dan ukkhuwah. 

Pembacaan kitab Maulid Nabi Muhammad SAW (MMN) dilanjut Mahallul Qiyam
(berdiri dan bershalawat) BOLEH diiringi penabuhan alat musik Islami.
Peserta adalah beregu dengan jumlah anggota antara 3 (tiga) hingga 5 (lima)
orang yang  terdiri dari regu putri ataupun regu putra.
Durasi video pembacaan Kitab Maulid Nabi Muhammad SAW (MMN) yang
disetorkan adalah 10 menit dan Mahallul Qiyam (berdiri dan bershalawat) 5
menit
Ketentuan video :

1.

2.

3.

4.
       - Pembuka : Salam
       - Isi  : Pembacaan Rowi, Sholawat & Mahallul Qiyam
       - Penutup : Salam
       - Video berdurasi maksimal 15 menit 
   5. Format penamaan video : MMN_NAMA TIM_ROWI_FAKULTAS
        Contoh : MMN_TIM FIRDAUS_ FAHTAZZAL_FMIPA
   6. Upload video pada link google drive berikut:
        https://unesa.me/MMN 
   7. Kriteria Peilaian
        - Fasohah
        - Suara dan Irama
        - Adab dan Kesopanan
        - Kekompakan 

https://unesa.me/MMN

