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PANDUAN PELAKSANAAN 

MUSABAQOH TARTILIL QUR’AN, HAFIZHIL QUR’AN, DAN  

KALIGRAFI KONTEMPORER MAHASISWA FAKULTAS ILMU 

PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TAHUN 2021 

 
A. Ketentuan Umum 

a) Peserta adalah mahasiswa FIP angkatan 2017-2021 yang dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Mahasiswa (KTM) atau surat aktif.  

b) Belum pernah meraih juara 1 (satu) dalam cabang Musabaqah yang sama di tingkat 

Nasional. Jika pernah juara 1 nasional di Tartil maka harus pindah cabang musabaqoh 

lain (seperti tahfiz, tilawah, dll) . 

c) Peserta musabaqah mewakili utusan jurusan atau program studi yang ada di Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. 

d) Setiap jurusan berhak mendelegasikan peserta dengan jumlah tak terbatas. 

e) Tidak ada batasan usia bagi para peserta tetapi masih tercatat sebagai mahasiswa aktif 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan angkatan 2017-2021 

f) Peserta tidak boleh digantikan oleh mahasiswa lain, apabila sudah dinyatakan lulus 

babak penyisihan. 

g) Peserta tidak boleh mengikuti 2 cabang perlombaan sekaligus. 

h) Peserta dinyatakan gugur bila tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta seperti yang 

tercantum dalam pedoman ini 

 
B. Ketentuan khusus 

1. Musabaqah Tartilil Qur’an (TL) 

a. Musabaqah Tartilil Qur’an adalah lomba membaca Al-Qur’an secara Murattal / 

tadarus dengan menggunakan Qira’at Imam ‘Ashim riwayat Hafs dan martabat 

murattal. 

b. Dewan hakim dalam MTQ Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Tahun 2021 

merupakan juri profesional yang terdiri dari pakar dan dosen. 

c. Peserta bersifat perseorangan. 

d. Materi Lomba 

1. Membawakan lantunan Tartil dengan salah satu maqro’ yang ditentukan oleh 

panitia sebagaimana berikut: 
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Q.S Al-Baqoroh : Ayat 89 sampai 92 

Q.S Ali Imran  : Ayat 126 sampai 134 

Q.S Al-Maidah  : Ayat 96 sampai 101 

Q.S Al-A’raf  : Ayat 65 sampai 71 

Q.S Al-Anfal  : Ayat 1 sampai 7 
 

2. Peserta boleh membawakan 1 lagu atau 2 lagu dalam satu maqro’. 

3. Peserta membawakan bacaan ayat Al-Qur’an dengan memilih salah satu yang 

telah ditentukan oleh panitia. 

4. Diawali taawudz diakhiri dengan tasdeq. 

5. Durasi video tergantung maqro’ yang ditentukan. 

6. Musabaqah Tartilil Quran (MTQ) dilaksanakan dalam satu putaran, yaitu babak 

penyisihan dan kemudian juri menentuan juara 1, 2 dan 3 berdasarkan penilaian 

video tartil yang telah dikirim peserta. 

e. Kriteria penilaian 

a. Tajwid (40) 

b. Fashohah (30) 

c. Suara (30) 

f. Metode Pelaksanaan 

1. Setiap peserta membuat satu karya video Tartil (maksimal 100 MB) 

2. Karya yang disertakan belum pernah atau tidak sedang diikutsertakan dalam 

kompetisi/lomba lain. 

3. Dalam pengambilan Video, peserta wajib mengenakan almamater dengan 

penutup kepala pakaian muslim, untuk Putra menggunakan 

peci/kopiah/songkok dan untuk peserta Putri menggunakan Hijab. 

4. Peserta mendaftar dan mengumpulkan karya video dengan mengunggahnya 

melalui https://s.id/mtqmkq2fip selambat-lambatnya tanggal 11 September 

2021 pkl. 23.59 WIB 

5. Video yang dikumpulkan tidak melanggar hak cipta dan tidak mengandung 

SARA. 

6. Hasil karya video yang dikirimkan ke panitia menjadi hak milik panitia 

MTQM FIP UNIMED 2021. 

7. Pada babak penyisihan diambil 6 peserta terbaik sebagai juara 1, 2 dan 3 yang 

https://s.id/mtqmkq2fip
https://s.id/mtqmkq2fip
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terdiri 3 peserta Putra dan 3 peserta Putri. 

8. Pengumuman hasil penilaian akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 

2021 melalui video conference dengan menggunkan aplikasi Zoom. 

 

g. Kerangka Isi Video 

1. Pembuka : - Salam (Berupa Ucapan) 

- Nama Peserta, Ayat yang dibaca, Asal Jurusan/Prodi (berupa 

tulisan). 

2. Isi : Video karya peserta. 

3. Penutup   : Ucapan Terimakasih dan Salam (Berupa ucapan dan atau tulisan). 
 

h. Kriteria Teknis 

1. Menggunakan kamera digital (DSLR, Handy Cam, Video Shooting) atau 

gadget jenis lainnya yang menggunakan format HD (High Definition). 

2. Tidak menggunakan footage dan stockshot gambar yang dibuat oleh orang 

lain. 

3. Format video MP4 dengan size minimal 720p;1280X720 (HD) 

4. Penamaan File: NAMA_QS_JURUSAN/PRODI  

   Contoh : SITI AISAH_AL-BAQARAH(89)_PGSD 

 
2. Musabaqah Hifzhil Qur’an 5 Juz (HQ5) 

a. Musabaqah Hifzhil Qur’an adalah bidang musabaqah menghafal Al-Qur’an dengan 

bacaan murattal dan menggunakan Qiraat Imam Ashim riwayat Hafsh serta Mushaf 

Bahriah (Al-Qur’an Pojok).  

b. Peserta bersifat perorangan terdiri dari putra (Hafizh) dan putri (Hafizhah).  

c. Materi pertanyaan yang diambil adalah 5 juz yang dihafal peserta yaitu juz 1- juz 5. 

d. Panjang bacaan ditentukan Dewan Hakim berdasarkan lamanya waktu membaca.  

e. Musabaqah Hifzhil Quran dilaksanakan dalam satu putaran, yaitu babak penyisihan 

dan kemudian juri menentuan juara 1, 2 dan 3 berdasarkan kriteria penilaian. 

f. Peserta mendaftar dan menentukan 5 juz yang akan dinilai melalui 

https://s.id/mtqmkq2fip selambat-lambatnya tanggal 11 September 2021 pkl. 23.59 

WIB 

g. Teknis pelaksanaan lomba 

1. Babak penyisihan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021 melalui 

video coference menggunakan Zoom Meeting 

https://s.id/mtqmkq2fip
https://s.id/mtqmkq2fip
https://s.id/mtqmkq2fip
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2. Pada babak penyisihan diambil 6 peserta terbaik sebagai juara 1, 2 dan 3 yang 

terdiri 3 peserta Putra dan 3 peserta Putri.  

3. Peserta wajib mengenakan almamater dengan penutup kepala pakaian muslim, 

untuk Putra menggunakan peci/kopiah/songkok dan untuk peserta Putri 

menggunakan Hijab. 

4. Peserta diharapkan hadir paling lambat 15 menit sebelum acara dimulai 

5. Jumlah soal terdiri dari 3 soal dan ditentukan oleh juri pada saat 

musabaqoh. 

6. Peserta yang salah diingatkan oleh juri dengan ketukan atau bel sekali. 

7. Apabila 3 kali diingatkan masih salah, maka dibimbing bacaannya. 3 kali 

dibimbing tidak mampu melanjutkan. Pindah kesoal berikutnya. 

8. Kriteria penilaian  

a. Tahfiz (50) 

b. Tajwid (25) 

c. Fashoha dan Irama (25) 

9. Pengumuman hasil penilaian akan dilaksanakan pada tanggal 15 September 

2021 melalui video conference dengan menggunkan aplikasi Zoom. 

 
 

3. Kaligrafi Kontemporer  

a.  Peraturan Perlombaan 

1. Jenis Khat: pilihan salah satu atau hasil kombinasi dari Kontemporer 

Tradisional, Figural, Simbolik, Ekspresionis, dan Abstrak.  

2. Ayat yang digunakan adalah 

– QS. Yasin ayat 58 

– QS An Naml ayat 40 

3. Media kertas ukuran A2 (setengah manila) disediakan oleh masing-

masing peserta 

4. Alat mewarnai tidak dibatasi dan disediakan oleh masing-masing peserta 

5. Ukuran kuas/alat tulis untuk penulisan khat disesuaikan dengan ruangan 

media dan menggunakan cat air (non kolase) yang mudah kering.  

6. Karya (baik tulisan maupun latar belakang lukisannya) digoreskan secara 

langsung tanpa bantuan alat cetak dalam bentuk dan jenis apapun. 
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7. Dilarang menggunakan ornamen dari bahan-bahan jadi seperti bunga, 

daun atau stiker. 

8. Dilarang menonjolkan latar belakang makhluk hidup atau yang menyalahi 

norma kesopanan. 

9. Dilarang menggunakan hasil karya orang lain  

10. Hasil karya menjadi hak milik panitia 

11. Peserta mengirimkan 2 file untuk dinilai yaitu: 

a. video proses pada saat pembuatan karya sebagai bukti 

orisinalitas karya berdurasi 1 menit 

b. Foto peserta disamping hasil karya 

12. Peserta mendaftar dan mengumpulkan dokumentasi karya dengan 

mengunggahnya melalui https://s.id/mtqmkq2fip selambat-lambatnya 

tanggal 11 September 2021 pkl. 23.59 WIB 

13. File yang dikirimkan maksimal berukuran 50MB dan focus pada objek 

gambar  

14. Kriteria Penilaian: 

a. Kebenaran tulisan, bobot 30% 

b. Kreativitas, bobot 35% 

c. Keindahan, bobot 20% 

d. Kebersihan, bobot 15% 

15. Apabila ada ada peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas 

dan atau ada indikasi kecurangan, maka panitia berhak untuk 

mempertimbangkan pendiskualifikasiannya. 

16. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan di atas, akan diatur dan 

ditetapkan di kemudian sesuai dengan kebutuhan. 

17. Lomba Kaligrafi Kontemporer dilaksanakan dalam satu putaran, yaitu 

babak penyisihan dan kemudian juri menentuan juara 1, 2 dan 3 

berdasarkan penilaian karya yang telah dikirim peserta. 

18. Pada babak penyisihan diambil 6 peserta terbaik sebagai juara 1, 2 dan 3 

yang terdiri 3 peserta Putra dan 3 peserta Putri. 

19. Pengumuman hasil penilaian akan dilaksanakan pada tanggal 15 

September 2021 melalui video conference dengan menggunkan aplikasi 

Zoom. 

https://s.id/mtqmkq2fip

