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PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 
LOMBA MUSABAQOH QIROATUL KUTUB (MQK) 

MOSAIC 2023 JENJANG SMP/MTs TINGKAT NASIONAL 
 

 

1. Waktu Pelaksanaan 

a. Pendaftaran 

Tanggal 02 – 21 Januari 2023. Pendaftaran (mengisi formulir via google form) via 

website: https://mosaic.man1jember.sch.id 

 

b. Pelaksanaan  

1) Hari, tanggal  : Sabtu, 28 Januari 2023 

2) Waktu   : 06.30 s.d. 16.00 

3) Teknis   : Tatap Muka  

4) Tempat   : MAN 1 Jember 

 

2. Persyaratan Peserta 

1. Peserta adalah siswa atau siswi SMP/MTs  se-Indonesia 

2. Peserta tidak dibedakan peserta putra dan peserta putri. 

3. Peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. 

4. Peserta adalah siswa/siswi yang telah terdaftar, dan tidak boleh diganti. 

 

3. Teknis Lomba 

1) Babak Penyisihan 

a. Peserta lomba wajib hadir  15 menit sebelum tampil. 

b. Peserta yang dipangil tiga kali berturut-turut tidak hadir, berhak mengikuti MQK 

MOSAIC dengan urutan terakhir 

c. Peserta yang tidak hadir setelah diberi kesempatan di urutan terakhir dinyatakan 

gugur dalam mengikuti MQK MOSAIC 

d. Peserta akan mendapatkan undian bacaan (Fasal dan Halaman Kitab) dari 

Panitia, lalu Panitia  membacakan Fasal dan Halaman Kitab dan peserta langsung 

memulai bacaannya. 

http://www.man1jember.sch.id/
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e. Peserta membaca fasal hingga waktu yang ditentukan, lalu menerangkannya 

secara terperinci dengan bahasa Indonesia yang benar. Durasi waktu baca kitab 

adalah 8 menit. Dengan perincian sebagai berikut;  

1) 3 menit untuk pembacaan kitab dengan ma’na gandul.  

2) 2 menit untk menerjemahkan.  

3) 3 menit untuk tanya jawab. 

f. Bahasa makna gandul bebas (jawa, atau indonesia) dan bahasa terjemahan harus 

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

g. 15 peserta terbaik akan tampil di babak final. 

 

2) Babak Final: 

a. Peserta hadir di tempat perlombaan 30 menit sebelum perlombaan dimulai. 

b. Peserta harus memakai ID CARD pada saat penampilan. 

c. Peserta akan mendapatkan undian bacaan (Fasal dan halaman Kitab) dari Panitia. 

Panitia membacakan Fasal dan Halaman Kitab dan peserta langsung memulai 

bacaannya. 

d. Penampilan peserta pada tahap final (tahap kedua) maksimal 10 menit dengan 

perincian: 

(1) 3 menit: Qiroah dan tarjamah, 

(2) 3 menit: Penjelasan 

(3) 4 menit: Munaqosyah (tanya jawab) 

e. Peserta terbaik I, II dan III diambil dari nilai tertinggi pada tahap final 

f. Peserta yang dipangil tiga kali berturut-turut tidak hadir, berhak mengikuti Final 

MQK MOSAIC dengan urutan terakhir 

g. Peserta yang tidak hadir setelah diberi kesempatan di urutan terakhir dinyatakan 

gugur dalam mengikuti MQK MOSAIC 

h. Dewan juri memiliki wewenang untuk mengakhiri penampilan peserta sebelum 

waktu penampilan usai. 
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4. Materi Lomba  

Babak Penyisihan: 

Kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami 

Babak Final: 

Kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami 

5. Penjurian 

a. Pengumuman pemenang lomba disampaikan setelah lomba selesai, setelah Dewan 

Juri Lomba mengadakan sidang. 

b. Dewan Juri Lomba bersifat independen. 

c. Keputusan dewan Juri Lomba tidak dapat diganggu gugat. 

d. Penentuan pemenang ditentukan oleh skor tertinggi. 

 

6. Lingkup Penilaian dan Pembobotan  

Babak Penyisihan: 

a.  Qira’ah (Qowaid Nahwiyah dan shorfiyah) :35% 

b.  Fahmul Makna (terjemah) :25% 

c.  Fahmul Jumal (penjelasan) :30% 

d.  Adab membaca :10% 

Babak Final:  

a.  Qiroah (Qowaid Nahwiyah dan shorfiyah) :25% 

b.  Fahmul Makna (terjemah) :25% 

c.  Fahmul Jumal (penjelasan) :20% 

d.  Munaqosyah :30% 

 

7. Tata Tertib Lomba Babak Final 

a. Setiap peserta harus melakukan registrasi dan mengikuti technical meeting pada hari 

Sabtu, 28 Januari 2023, pukul 06.30 – 07.30 WIB   

b. Lomba dimulai tepat pada pukul 08.00 – selesai. 

c. Peserta harus hadir di tempat lomba 30 menit sebelum perlombaan dimulai. 

d. Urutan tampil lomba ditentukan berdasarkan undian pada saat registrasi. 

e. Nomor urutan lomba diberikan saat registrasi. 

f. Setiap peserta harus mengenakan ID card dan nomor lomba yang telah diberikan. 
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g. Setiap peserta harus berpakain muslim/muslimah, tidak memakai atribut yang 

menunjukkan identitas SMP/MTs asal peserta. 

h. Setiap peserta akan dipanggil sebanyak 3 kali. Apabila pada panggilan ke-3, yang 

bersangkutan belum hadir, maka peserta tersebut dinyatakan gugur () 

i. Official tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang lomba. 

 

8. Diskualifikasi 

Apabila ada peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas dan atau ada 

indikasi kecurangan, maka panitia berhak untuk mempertimbangkan 

pendiskualifikasiannya. 

 

9. Aturan Tambahan 

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan di atas, akan diatur dan ditetapkan kemudian 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

 

Panitia Mosaic 2023 

 

 

 


