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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Aplikasi Mobile Learning 

1. Pengertian Aplikasi 

Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan, lamaran, dan 

penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program siap pakai yang dibuat untuk 

melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat 

digunakan oleh sasaran yang dituju. Aplikasi juga dapat diartikan sebagai suatu 

program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang 

berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia[9]. 

 

2. Mobile Learning 

a. Pengertian Mobile Learning 

Mobile learning didefinisikan oleh Clark Quinn sebagai : The intersection of 

mobile computing and e-learning: accessible resources wherever you are, strong 

search capabilities, rich interaction, powerful support for effective learning, and 

performance-based assessment. E-Learning independent of location in time or 

space[10]. Berdasarkan definisi tersebut maka mobile learning merupakan model 

pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.  

Istilah mobile learning (m-Learning) mengacu kepada penggunaan 

perangkat/device teknologi informasi (TI) genggam dan bergerak, seperti PDA, 

telepon genggam, Laptop dan tablet PC, dalam proses pengajaran dan 

pembelajaran. Mobile Learning (m-Learning) merupakan bagian dari electronic 

learning (e-Learning) sehingga, dengan sendirinya, juga merupakan bagian dari 

distance learning (d-Learning)[11]. 
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Gambar 2.1. Skema dari bentuk m-Learning [11] 

Untuk lebih memaksimalkan mobile learning ada beberapa kemampuan 

yang harus disediakan oleh perangkat pembelajaran mobile learning tersebut, 

seperti kemampuan untuk terkoneksi dengan perangkat lain terutama komputer, 

kemampuan menyajikan informasi pembelajaran dan kemampuan untuk 

merealisasikan komunikasi bilateral antara pengajar dan pembelajar. Mobile 

learning adalah pembelajaran yang unik karena pembelajar dapat mengakses 

materi  pembelajaran, arahan dan aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran, 

kapanpun dan di manapun[12]. 

 

b. Konsep Mobile Learning 

M-Learning dapat dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi tergantung 

dari beberapa sudut pandang [13]. Dari sisi teknologi ICT, dapat diklasifikasikan 

berdasarkan pada indikator utama, yaitu tipe perangkat yang didukung dan tipe 

komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mengakses materi pembelajarann 

maupun informasi administratif. 

Dari sudut pandang teknologi pengajaran maka m-learning dapat 

diklasifikasikan berdasarkan indikator dukungan pembelajaran asynchronous dan 

atau synchronous, dukungan e-learning standar, ketersedian koneksi internet 

permanen antara sistem dan pengguna, lokasi pengguna serta layanan akses ke 

materi pembelajaran dan administrasi. 

Menurut waktu dari pengajar dan siswa berbagi informasi, m-learning dapat 

diklasifikasikan menjadi sistem yang mendukung pembelajaran synchronous, 

sistem yang mendukung pembelajaran asynchronous, serta sistem yang 

mendukung pembelajaran synchronous dan asynchronous sekaligus[14].  
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Gambar 2.2. Klasifikasi m-Learning [13] 

Konten pembelajaran dalam m-learning memiliki jenis yang beragam. 

Konten sangat terkait dengan kemampuan device untuk menampilkan atau 

menjalankannya. Keragaman jenis konten ini mengharuskan pengembang untuk 

membuat konten-konten yang tepat dan sesuai dengan karakteristik device 

maupun user. M-learning akan cukup tepat jika diterapkan pada lingkungan 

dimana komputer aided learning tidak tersedia. Hal ini dikarenakan pengguna 

yang telah terbiasa dengan penggunaan PC sebagai media belajarnya, ternyata 

lebih suka tetap memakai PC, sedangkan mereka yang tidak familiar dengan PC 

merasa penggunaan device bergerak lebih atraktif dan lebih dapat diterima[15].  

 

2.2. Android 

1. Pengertian dan Perkembangan Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile yang 

mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. 

Dalam perkembangannya terdapat dua jenis distributor sistem operasi Android, 

Pertama yang mendapat dukungan penuh dari Google atau Google Mail Services 

(GMS), Kedua adalah yang benar-benar bebas distribusinya tanpa dukungan 

langsung google atau dikenal sebagai Open Handset Distribution (OHD). Seiring 

pembentukan Open Handset Alliance (OHA), OHA mengumumkan produk 

perdana mereka “Android” yang merupakan modifikasi kernel Linux 2.6. 

Kemudian di sekitar September 2007 Google mengenalkan Nexus One, salah satu 

jenis smartphone menggunakan Android yang diproduksi oleh HTC Corporation.  

Android diproyeksikan menjadi platform masa depan, hal ini dikarenakan 

Android merupakan platform mobile pertama yang paling lengkap, terbuka dan 

bebas yang menjadikan sistem ini semakin disukai masyarakat dunia. Dalam 

beberapa kajian, Android dikatakan sebagai sistem yang complete platform, 

dimana sistem operasi Android sangat aman dan banyak menyediakan tools untuk 

proses pembangunan software dan memungkinkan untuk peluang pengembangan 

aplikasi. Android juga merupakan open source platform di mana pengembang 

dapat dengan bebas membangun dan mengembangkan aplikasi, serta Android 

merupakan free platform dimana android adalah platform/aplikasi yang bebas 
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digunakan untuk develop. Tidak ada lisensi atau biaya royalti untuk 

mengembangkan sesuatu aplikasi pada platform ini[16]. 

 

2. Arsitektur Android 

Menurut Kristian Ariyanto Zai, Secara garis besar Arsitektur Android dapat 

digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut : 

 
Gambar 2.3. Arsitektur Android [17] 

 

a. Applications 

Applications adalah bagian sistem yang hanya berhubungan dengan 

bagian interface dari aplikasi saja. Dalam bagian ini hanya berisi aplikasi 

inti seperti browser, kontak, dan lain-lain. 

 

b. Application Framework 

Applications Frameworks adalah bagian di mana para pembuat 

aplikasi melakukan pengembangan/pembuatan aplikasi yang akan 

dijalankan pada sistem Android. Komponen-komponen yang termasuk di 

dalam Applications Frameworks meliputi Activity Manager, Window 

Manager, Content Providers, View System, Package Manager, Telephony 

Manager, Resource Manager, Location Manager, dan Notification 

Manager. 

 

c. Libraries 

Libraries adalah bagian di mana fitur–fitur Android berat berada. 

Berjalan di atas kernel, laman ini meliputi berbagai library C/C++ inti 
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seperti Libc dan SSL, serta Libraries media, Libraries untuk manajemen 

tampilan, Libraries Graphics SGL dan OpenGL, Libraries SQLite untuk 

mendukung database, Libraries SSL dan Webkit , Libraries LiveWebcore, 

serta Libraries 3D.  

 

d. Android Runtime 

Android RunTime adalah bagian yang membuat sebuah aplikasi 

Android dapat dijalankan menggunakan implementasi Linux. Dalvik Virtual 

Machine (DVM) merupakan mesin yang membentuk dasar kerangka 

aplikasi Android. Android RunTime dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 

a) Core Libraries : aplikasi Android dibangun dalam bahasa 

pemograman Java, sementara Dalvik sebagai virtual mesinnya bukan 

merupakan virtual machine Java, sehingga dibutuhkan sebuah 

libraries yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa pemograman 

Java yang dalam sistem ini ditangani oleh Core Libraries. 

b) Dalvik Virtual Machine : virtual machine berbasis register yang 

digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi secara efisien, di mana 

mesin ini adalah pengembang yang mampu membuat Linux kernel 

melakukan threading dan manajemen sistem tingkat rendah. 

 

e. Linux Kernel 

Linux Kernel adalah bagian inti dari sistem operasi Android. 

Umumnya berisi file-file sistem yang mengatur sistem processing, memory, 

resource, drivers dan sistem-sistem operasi Android lainnya[18]. 

 

3. Komponen Aplikasi 

Aplikasi Android ditulis dalam bahasa pemograman Java. Kode Java 

dikompilasi bersama dengan data file resource yang dibutuhkan oleh aplikasi, 

prosesnya dipaket oleh tools ke dalam paket Android, sehingga menghasilkan file 

dengan ektensi APK. Ada empat jenis komponen pada aplikasi android, yaitu : 

a. Activities 

Suatu activity akan menyajikan user interface (UI) kepada user, 

sehingga user dapat melakukan interaksi. Secara hierarki sebuah windows 
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activity dinyatakan dengan method Activity.setContentView(). ContentView 

adalah objek yang berada pada root hierarki. 

 

b. Service 

Service tidak memiliki Graphic User Interface (GUI), tetapi service 

berjalan pada background sistem (di balik layar). Service digunakan untuk 

melakukan pengolahan data yang terus diproses, bahkan ketika activity tidak 

aktif. 

 

c. Broadcast Receiver 

Broadcast Receiver berfungsi menerima dan bereaksi untuk 

menyampaikan notifikasi.  

 

d. Content Provider 

Content Provider membuat kumpulan aplikasi data secara spesifik 

sehingga bisa digunakan oleh aplikasi lain. Content Provider menyediakan 

cara untuk mengakses data yang dibutuhkan oleh suatu activity.   

 

2.3. Musabaqah Tilawatil Qur’an  

1. Pengertian dan Sejarah Musabaqah Tilawatil Qur’an 

Musabaqah Tilawatil Qur’an adalah lomba membaca dan memahami isi 

kandungan kitab suci alQur‟an. K.H.Muhammad Dahlan selaku Menteri Agama 

Indonesia pada tahun 1967 bersama Prof.K.H.Ibrahim Hussen adalah pencetus 

pertama penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Nasional 

yang pertama kalinya diadakan di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada tahun 

1968. 

Disamping itu, K.H.Muhammad Dahlan serta Prof.K.H.Ibrahim Hussen, 

bersama K.H.Zaini Miftah, K.H.Ali Masyhar dan Prof.Dr.H.A.Mukti Ali pada 23 

Januari 1970 membentuk Yayasan Ihya ‘Ulumuddin, yang setahun kemudian 

merintis berdirinya Perguruan Tinggi Ilmu alQur'an (PTIQ), sebuah perguruan 

tinggi yang secara khusus mengajarkan seni baca dan menghafal alQur‟an serta 

mengkaji ilmu-ilmu yang ada di dalamnya[19]. 
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Setidaknya ada dua macam misi yang hendak diwujudkan oleh umat Islam 

berkaitan dengan fenomena musabaqah ini. Pertama, syi‟ar Islam. Walaupun niat 

di balik kegiatan yang semarak ini semata-mata adalah karena Allah, musabaqah 

ini tidak lepas dari dimensi sosialnya sebagai sebuah eksibisi. 

Kedua, tujuan internal. Dengan penyelenggaraan perlombaan secara rutin 

yang mempertandingkan perwakilan wilayah mulai dari tingkat desa sampai 

tingkat internasional, diharapkan agar masing-masing pemegang kebijakan di 

semua wilayah mendorong dan mendukung aktivitas-aktivitas pembelajaran 

alQur‟an[20]. 

Pada bulan Ramadhan tahun 1968, MTQ dilembagakan secara nasional oleh 

K.H.Muhammad Dahlan dan untuk kali pertama diselenggarakan di Ujung 

Pandang, Sulawesi Selatan. Kala itu MTQ hanya melombakan cabang Tilawah 

dewasa saja, serta melahirkan Qari Ahmad Syahid dari Jawa Barat dan 

Muhammadong dari Sulawesi Selatan.  

 

2. Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an 

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) pertama kali 

diselenggarakan pada tahun 1968 di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, saat 

Menteri Agama Indonesia dijabat oleh K.H.Muhammad Dahlan. Sejak itu MTQ 

yang telah dilembagakan secara nasional melalui Lembaga Pengembangan 

Tilawatil Qur‟an (LPTQ) telah rutin dilaksanakan hingga saat ini. Nama LPTQ 

digunakan di seluruh wilayah Indonesia untuk menangani kebijakan terkait 

dengan Musabaqah Tilawatil Qur’an. Hanya Provinsi Aceh yang telah merubah 

nama lembaga tersebut menjadi Lembaga Pemahaman dan Pengembangan Qur‟an 

(PPQ).  

LPTQ di seluruh wilayah Indonesia atau PPQ di Aceh menjadi pengelola 

resmi yang menangani perlombaan MTQ disemua tingkat pelaksanaan. MTQ 

Nasional pernah dilaksanakan satu tahun sekali, sebelum berubah menjadi dua 

tahun dan tiga tahun sekali. Namun setelah pelaksanaan MTQ Nasional ke 21 di 

Kendari, LPTQ Nasional memutuskan akan menyelenggarakan MTQ Nasional 

dua tahun sekali. Saat ini MTQ telah dilaksanakan 26 Kali secara Nasional. 

Pelaksanaan MTQ Terakhir adalah pada 27 juli hingga 7 agustus 2016 lalu di 
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Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan menjadikan Provinsi Banten sebagai juara 

umum[21]. 

 

Tabel 2.1. Daftar Penyelenggara dan Juara MTQ Nasional [2] 

No Tahun Tempat Pelaksanaan Juara Umum 

1 1968 Ujung Pandang Tidak ada 

2 1969 Bandung Tidak ada 

3 1970 Banjarmasin Tidak ada 

4 1971 Medan Tidak ada 

5 1972 Jakarta DKI Jakarta 

6 1973 Mataram Sumatera Utara 

7 1974 Surabaya Jawa Timur 

8 1975 Palembang Sumatera Selatan 

9 1976 Samarinda Kalimantan Timur 

10 1977 Manado Jawa Barat 

11 1979 Semarang Jawa Barat 

12 1981 Banda Aceh Aceh 

13 1983 Padang DKI Jakarta 

14 1985 Pontianak Jawa Timur 

15 1988 Bandar Lampung Lampung 

16 1991 Yogyakarta Jawa Barat 

17 1994 Pekanbaru Kalimantan Selatan 

18 1997 Jambi DKI Jakarta 

19 2000 Palu Jawa Barat 

20 2003 Palangkaraya Jawa Barat 

21 2006 Kendari DKI Jakarta 

22 2008 Banten DKI Jakarta 

23 2010 Bengkulu Jawa Barat 

24 2012 Ambon DKI Jakarta 

25 2014 Batam Kepulauan Riau 

26 2016 Lombok Banten 

27 2018* Medan *belum terlaksana 
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Peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an yang dilaksanakan secara Nasional 

memiliki batas umur atau kriteria tertentu sesuai dengan cabang dan golongan 

lombanya. Berbeda dengan MTQ khusus seperti MTQ Pegawai, MTQ Telkom, 

MTQ Pertamina (yang sudah berhenti sejak tahun 1980), MTQ Wartawan, dan 

MTQ Mahasiswa.  

MTQ Mahasiswa sendiri telah berlangsung sebanyak 14 kali di mana pada 

pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 1989 di Universitas Jambi, Provinsi 

Jambi. Pelaksanaan MTQ Mahasiswa sendiri dikelola oleh Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) Republik Indonesia 

bekerjasama dengan LPTQ Nasional dan berlangsung dua tahun sekali. MTQ 

Mahasiswa ke 14 dilaksanakan pada tahun 2015 di Universitas Indonesia, Depok 

dan menjadikan Universitas Negeri Malang sebagai juara umum, diikuti 

Universitas Syiah Kuala Banda Aceh di posisi kedua dan Universitas Indonesia 

bersama Universitas Airlangga Surabaya di posisi ketiga.  

 

Tabel 2.2. Daftar Penyelenggara MTQ Mahasiswa Nasional  

Kemenristek-Dikti [22] 

No Tahun Tempat Pelaksanaan Provinsi 

1 1989 Universitas Jambi Jambi 

2 1991 Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara 

3 1993 Universitas Syiah Kuala Aceh 

4 1995 Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah 

5 1997 Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat 

6 1999 Universitas Negeri Surakarta Jawa Tengah 

7 2001 Universitas Gorontalo Gorontalo 

8 2003 Universitas Padjadjaran Jawa Barat 

9 2005 Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat 

10 2007 Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan 

11 2009 Universitas Malikussaleh Aceh 

12 2011 Universitas Muslim Indonesia Sulawesi Selatan 

13 2013 
Universitas Andalas & 

Universitas Negeri Padang 
Sumatera Barat 
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14 2015 Universitas Indonesia Jawa Barat 

15 2017* 
Universitas Negeri Malang & 

Universitas Brawijaya 
Jawa Timur 

 

Para pemenang MTQ Nasional biasanya mendapatkan tiket untuk mewakili 

Indonesia di MTQ Internasional. MTQ Internasional sendiri telah berlangsung 

sebanyak 16 kali. Wakil Indonesia memang belum mampu meraih juara umum 

seperti yang dilakukan Palestina pada MTQ Internasional ke 13 tahun 2013 di 

Moskow, Rusia, meskipun negeri mereka sedang dilanda konflik dengan Israel. 

Indonesia biasanya hanya mampu meraih beberapa gelar juara dari beberapa 

cabang yang dilombakan. Seperti yang terjadi di MTQ internasional ke 16, 10 

sampai 20 juni 2016 di Area Mesjid Fatih Istanbul, Turki, ketika seorang Qari asal 

Indonesia, Zainal Abidin, meraih gelar pada cabang tilawah putra. Hal ini 

melanjutkan kekaguman dunia terhadap Indonesia, setelah ditahun sebelumnya 

Qari asal Aceh, Takdir Feriza Hassan, meraih gelar tersebut[23]. 

 

3. Cabang Lomba Musabaqah Tilawatil Qur’an 

Dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional terdapat 

beberapa cabang lomba yang dilombakan diantaranya : 

a. Tilawah Qur‟an 

Musabaqah Tilawah Qur’an adalah bidang lomba membaca alQur‟an 

dengan bacaan Mujawwad, yaitu bacaan alQur‟an yang mengandung nilai 

ilmu membaca (tajwid), seni (lagu dan suara), dan etika (adab) membaca. 

Qira’at (bacaan) yang dilombakan adalah Qira’at Imam Ashim riwayat 

Hafs dengan martabat Mujawwad. Maqra (materi bacaan) dipilih dari juz 1 

sampai 30. Dalam babak penyisihan peserta wajib membaca Maqra’ yang 

ditetapkan oleh panitia dan pada babak final peserta finalis mengajukan tiga 

Maqra’ pilihan. Kemudian Dewan Hakim menetapkan salah satu dari tiga 

Maqra’ tersebut untuk dibaca finalis. Jumlah lagu minimal adalah lima lagu 

dengan lagu pertama yakni lagu Bayyati.  

Pemilihan 5 lagu bacaan lainnya diserahkan kepada peserta. Peserta 

boleh memilih 5 lagu bacaan dari 7 seni bacaan diantaranya: Bayyati 
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(Qarar, Nawa, Jawab, Jawabul Jawab), Shaba (Awal Maqam, Asyirun, 

Ajami, Quflah Bustanjar), Nahawand (Awal Maqam, Nawa, Jawab, Quflah 

Mahur), Hijaz (Awal Maqam, Hijaz Kar, Hijaz Kar kur, Alwan Hijaz), Rast 

(Awal Maqam, Nawa, Jawab, Kuflah Zinzirun, Syabir Allarast, Alwan 

Rast), Sika (Awal Maqam, Iraqi/Nawa, Turki/Jawab, Variasi Raml), dan 

Jiharka (Awal Maqam, Nawa, Jawab). 

Untuk peserta di cabang ini dibagi dalam beberapa golongan 

diantaranya : 

1) Golongan Dewasa Putra  

2) Golongan Dewasa Putri 

3) Golongan Remaja Putra 

4) Golongan Remaja Putri 

5) Golongan Anak-Anak Putra 

6) Golongan Anak-Anak Putri 

7) Golongan Tartil Quran Putra 

8) Golongan Tartil Quran Putri 

9) Golongan Cacat Netra Putra 

10) Golongan cacat Netra Putri 

11) Golongan Qiraah Putra 

12) Golongan Qiraah Putri 

Pembagian golongan ini hanya berlaku untuk MTQ Nasional dan 

tidak berlaku untuk MTQ khusus seperti MTQ Mahasiswa yang memiliki 

sistem pengelompokan tersendiri.  

 

b. Hifzil Qur‟an 

Musabaqah Hifzhil Qur’an adalah bidang menghafal alQur'an dengan 

bacaan Murattal dan menggunakan Qira’at Imam Ashim riwayat Hafs serta 

Mushaf Bahriah. Dalam pelaksanaanya, cabang ini dibagi dalam beberapa 

golongan yakni : 

1) Golongan 1 Juz dan Tilawah Putra 

2) Golongan 1 Juz dan Tilawah Putri 

3) Golongan 5 Juz dan Tilawah Putra 

4) Golongan 5 Juz dan Tilawah Putri 
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5) Golongan 10 Juz Putra 

6) Golongan 10 Juz Putri 

7) Golongan 20 Juz Putra 

8) Golongan 20 Juz Putri 

9) Golongan 30 Juz Putra 

10) Golongan 30 Juz Putri 

Pembagian golongan ini hanya berlaku untuk MTQ Nasional. 

Sedangkan untuk MTQ khusus seperti MTQ Mahasiswa, golongan yang 

digunakan hanya golongan 1 Juz, 5 Juz, dan 10 Juz untuk Putra dan Putri. 

 

c. Tafsir Qur‟an 

Musabaqah Tafsir Qur’an adalah suatu jenis lomba membaca 

alQur‟an dengan hafalan (Hifzil Qur’an) dan menafsirkan ayat-ayat 

alQur‟an dalam Bahasa Arab, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Peserta 

diharuskan mengungkapkan makna dan isi serta kandungan ayat pada juz 

tertentu dangan Bahasa Arab, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

Pembagian golongan dalam pelaksanaan cabang lomba ini adalah : 

1) Golongan Bahasa Arab Putra 

2) Golongan Bahasa Arab Putri 

3) Golongan Bahasa Indonesia Putra 

4) Golongan Bahasa Indonesia Putri 

5) Golongan Bahasa Inggris Putra 

6) Golongan Bahasa Inggris Putri 

Pada MTQ khusus seperti MTQ Mahasiswa, pembagian golongan 

dalam cabang lomba ini sama seperti di MTQ Nasional seperti tertera di 

atas. 

 

d. Fahmil Qur‟an 

Musabaqah Fahmil Qur’an adalah jenis lomba pemahaman atau 

pendalaman alQur‟an dengan penekanan pada pengungkapan ilmu alQur‟an 

dan pemahaman kandungan ayat dalam bentuk cerdas cermat. Peserta 

adalah tim beregu (tiga orang) yang salah seorang dari regu sebagai juru 
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bicara. Materi pokok dari lomba ini yaitu aqidah, akhlak, ulumul Qur‟an, 

bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.  

Kajian dalam soal meliputi menerjemahkan alQur‟an, Hadist, 

kemasyarakatan, lingkungan hidup, kependudukan, kesejahteraan, 

kerukunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Materi soal 

tambahan lainnya meliputi ilmu Tajwid, menjelaskan maksud ayat, kisah-

kisah yang ada dalam alQur‟an, sejarah Islam, sejarah perkembangan Islam 

di Indonesia, seni tilawah membaca alQur‟an dan lain-lain. Materi disajikan 

dalam bentuk soal yang terdiri atas dua macam, yaitu soal regu dan soal 

lontaran (rebutan). 

Tidak ada pembagian golongan pada cabang lomba ini baik di MTQ 

Nasional maupun MTQ lainnya. Pada tugas akhir ini, peneliti akan lebih 

banyak mengupas permasalahan yang ada dalam cabang Fahmil Qur‟an. 

 

e. Syarhil Qur‟an 

Musabaqah Syarhil Qur’an adalah cabang lomba yang 

mengungkapkan isi kandungan alQur‟an dengan cara menampilkan bacaan, 

puitisasi/terjemahan dan uraian yang menunjukan kesatuan yang serasi. 

Peserta terdiri atas tiga orang (boleh laki-laki semua atau perempuan semua 

atau campuran), dengan peserta terdiri dari seorang pembaca ayat, seorang 

pembaca terjemahan/puitisasi, dan seorang pengungkap isi kandungan 

alQur‟an. Materi cabang ini adalah berbagai topik yang memiliki landasan 

ayat-ayat alQur‟an yang terdiri atas aqidah, ibadah, akhlak, kemasyarakatan, 

dan lainnya. MTQ cabang ini juga tidak memiliki pembagian golongan baik 

di MTQ Nasional maupun di MTQ lainnya. 

 

f. Khattil Qur‟an 

Musabaqah Khattil Qur’an adalah bidang lomba menulis indah 

alQur‟an (kaligrafi) yang menekankan kebenaran dan keindahan tulisan 

menurut kaidah Khath yang baku. Peserta bersifat perorangan. Materi 

cabang ini adalah ayat-ayat tertentu yang akan disampaikan panitia pada 

saat pelaksanaan lomba dengan menggunakan kombinasi gaya tulisan Khath 
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seperti Naskhi, Riq’iy, Tsulutsi, Diwani, Farisi, Kufi dan Diwani Jali. Pada 

cabang ini terdapat beberapa golongan yang dilombakan diantaranya : 

1) Golongan Naskah Putra 

2) Golongan Naskah Putri 

3) Golongan Hiasan Mushaf putra 

4) Golongan Hiasan Mushaf Putri 

5) Golongan Dekorasi Putra 

6) Golongan Dekorasi Putri 

7) Golongan Kontenporer Putra 

8) Golongan Kontenporer Putri 

Pada MTQ Mahasiswa, cabang lomba ini biasanya hanya 

melombakan golongan dekorasi putra dan putri. 

 

g. Menulis Makalah Ilmiah Qur‟an (M2IQ) 

Peserta Musabaqah Menulis Makalah Ilmiah Qur’an (M2IQ) dapat 

diikuti oleh perorangan atau beregu, maksimal 2 orang. Setiap kafilah 

berhak mengirimkan satu regu dengan satu karya tulis ilmiah yang ditulis 

sesuai dengan jumlah peserta yang mengikutinya. Biasanya tulisan memiliki 

tema yang ditentukan oleh panitia dan memiliki kaitan dengan alQur‟an. 

Golongan lomba hanya dibagi menjadi dua golongan, yakni putra dan putri. 

Untuk MTQ Mahasiswa, biasanya sifat dan isi tulisan, pembimbingan, 

dan pedoman penulisan karya tulis mengacu pada pedoman umum Program 

Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis (PKM-GT) yang diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2014[24]. 

 

Berbeda dengan MTQ Nasional, pelaksanaan MTQ Mahasiswa 

Nasional biasanya memiliki beberapa cabang tambahan, yakni : 

1) Qiraatul Sab’ah (membaca alQur‟an dengan menggunakan ragam 

bacaan yang mempunyai nilai Sanad Mutawatir yang dinisbatkan 

kepada Imam Qira’at Tujuh). 

2) Tartiil Qur’an (membaca alQur‟an secara Tadarrus dengan 

menggunakan Qira’at Imam „Ashim riwayat Hafs dan martabat 

Murattal). 
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3) Debat Ilmiah Kandungan Qur‟an Bahasa Arab. 

4) Debat Ilmiah Kandungan Qur‟an Bahasa Inggris. 

5) Desain Aplikasi Komputer Qur‟an (lomba aplikasi perangkat lunak 

tentang karya aplikasi alQur‟an, Hadist maupun karya Islam 

lainnya)[25]. 

 

2.4. Fahmil Qur’an 

1. Pengertian dan Sejarah Fahmil Qur’an 

Fahmil Qur‟an adalah salah satu cabang lomba dalam Musabaqah Tilawatil 

Qur’an. Fahmil Qur‟an adalah jenis lomba seperti cerdas cermat namun fokus 

utama lomba ini ada pada pemahaman alQur‟an dengan menekankan 

pengungkapan ilmu alQur‟an dan pemahaman isi kandungan ayat.  

Fahmil Qur‟an pertama kali dilaksanakan pada edisi ke-13 Musabaqah 

Tilawatil Qur’an di Padang, Sumatera Barat. Saat itu kafilah dari Provinsi DKI 

Jakarta merupakan peraih gelar juara cabang Fahmil Qur‟an. Hingga saat ini, 

Fahmil Qur‟an terus berlangsung pada setiap pagelaran MTQ. Cabang Fahmil saat 

ini merupakan salah satu cabang favorit dalam pelaksanaan MTQ.  

 

2. Peserta dan Waktu Pelaksanaan Fahmil Qu’ran  

Pada kegiatan Fahmil Qur‟an, peserta bersifat kelompok, dengan jumlah 

personil perkelompoknya adalah tiga orang. Namun bila tidak memungkinkan, 

peserta dalam regu diizinkan hanya diisi oleh dua orang, hal ini harus berdasarkan 

keputusan dan persetujuan Dewan Hakim Fahmil Qur‟an. Komposisi personil 

perkelompok ditentukan oleh kelompok masing-masing, baik itu putra, putri 

ataupun campuran. Kelompok peserta merupakan perwakilan sebuah kafilah 

(utusan dari daerah tertentu).  

Peserta Fahmil Qur‟an untuk MTQ Nasional adalah remaja setingkat 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau 

Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dan berumur 13 tahun 

hingga maksimal 18 tahun 10 bulan 29 hari. Pembatasan ini tidak berlaku untuk 

MTQ khusus, seperti MTQ Pegawai, MTQ Karyawan, ataupun MTQ Mahasiswa. 

Untuk MTQ khusus biasanya peserta akan melampirkan surat utusan saat 

melakukan pendaftaran ulang. 
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Pelaksanaan kegiatan Fahmil Qur‟an tidak memiliki jadwal tersendiri 

(kecuali untuk event-event diluar Musabaqah Tilawatil Qur’an). Kegiatan ini 

masih dalam rangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) yang 

terjadwal seperti pada tabel 2.1. 

 

3. Materi Fahmil Qur’an 

Gambaran umum dari materi soal yang dilombakan dalam cabang Fahmil 

Qur‟an antara lain : 

a. Pemahaman Ayat 

Soal dalam materi ini biasanya memuat hal yang mengarah kepada 

ayat-ayat tentang pola kehidupan sehari-hari, bela negara, anjuran 

perdamaian, larangan kikir, tentang lingkungan hidup, sifat mahmudah dan 

mazmumah, sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, seni budaya sesuai 

tuntunan Islam, dan makna surat alQur‟an. Seperti contoh : 

S: Salah satu sebab Cat Stefen pemain band terkenal dari Inggris masuk 

Islam yang berganti nama dengan Yusuf Islam, adalah karena Islam itu 

agama yang seimbang antara perhatiannya untuk dunia dan akhirat, 

Allah SWT menyuruh kita beramal untuk keselamatan di akhirat tapi 

kitapun tidak boleh melupakan urusan dunia dan kitapun dianjurkan 

untuk berbuat kebaikan dan jangan berbuat kerusakan. Coba anda 

bacakan ayat yang berkenaan dengan maksud di atas! 

J:  ِإ ُ َٓ َّللاه ا أَْحَس َّ ْٓ َو أَْحِس َٚ ١َْٔا  َٓ اٌذُّ ِِ َْٕس َِٔص١ثََه  ال تَ َٚ اَس ا٢ِخَشجَ  ُ اٌذه ا آتَاَن َّللاه َّ اْتتَِغ ف١ِ ال تَْثِغ َٚ َٚ ١ٌََْه 

ٌْفََساَد فِٟ األسْ  َٓ ا ْفِسِذ٠ ُّ ٌْ َ ال ٠ُِحةُّ ا ْه َّللاه  ِض إِ

 

b. Ulumul Qur‟an 

Dalam materi ini, soal yang akan disampaikan seperti Asbabun Nuzul, 

Nasikh wa Mansukh, Qira’ah Sab’ah, cara diturunkannya ayat alQur‟an 

beserta dalilnya, dan muhkan wal mutasyabih. Seperti contoh: 

S: Dalam surat Asy-syura:51 Allah menjelaskan bahwa wahyu Allah 

disampaikan kepada Rasulullah melalui tiga cara, bacakan ayat 

alQur‟an tentang ketiga cara penyampaian tersebut. 

J:  َِساء َٚ  ْٓ ِِ  ْٚ ْح١ًا أَ َٚ ُ إاِل  ُٗ َّللاه َّ ْْ ٠َُىٍِّ َْ ٌِثََشٍش أَ ا َوا َِ ا ٠ََشاُء  َٚ َِ  ِٗ َٟ تِئِْرِٔ ًَ َسُسٛال ف١َُِٛح ْٚ ٠ُْشِس ِحَجاٍب أَ

  ُ ٌّٟ َحِى١ ُ َعٍِ  إِٔٗه
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c. Sejarah Islam 

Dalam materi ini, soal merupakan bagian dari sejarah kebudayaan 

Jahiliyyah, nabi di waktu kecil, 25 nabi, Sirah Nabawiyyah, masa 

Khalifahurrasyidin, masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, dinasti 

islam di seluruh pelosok dunia, perkembangan ilmu pada masa 

dinasti/kerajaan Islam, dan nama-nama Sultan yang populer dengan 

kepemimpinannya. Seperti contoh : 

S: Sumpah setia kaum Muslimin yang dilakukan dibawah pohon saat 

perang Hudaibiyah disebut apa? 

J: Bai'atur Ridwan 

 

d. Ilmu Tajwid 

Materi yang akan dilontarkan dalam pembahasan ini diantaranya 

hukum bacaan, Qalqalah, sifat huruf, Mad, Gharib Ahkam. Seperti: 

S: Berikan satu contoh bacaan Idgham bighunnah dengan huruf YA! 

J: ٠مٛي ِٓ 

 

e. Qur‟an Hadist 

Materi yang keluar dalam pembahasan ini diantaranya Hadist-Hadist 

terkenal, Hadist tentang Akhwalus Shakhsiyyah, Hadist Arba’in, Hadist 

tentang Fiqh, dan Ulumul Hadist. Seperti contoh : 

S: Surah manakah yang jumlah kalimatnya sama dengan seluruh jumlah 

surah alQur'an? 

J: Surah at-Takwir. 

 

f. Kisah Dalam Qur‟an 

Kisah dalam alQur‟an biasanya berisi tentang kisah para Nabi dan 

Rasul, kisah Sahabat dan kisah Pemimpin yang saleh. Seperti contoh: 

S: Menyekutukan Allah dengan sesuatu, merupakan perbuatan dosa 

besar. Oleh karena itu keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang 

pertama wajib memberikan pensisikan tauhid kepada anak-anaknya, 

sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ya‟qub terhadap anak-

anaknya yang dikisahkan dalam alQur'an. Coba lafalkan ayat alQur'an 
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dimaksud! (Q.S. al-Baqarah:133) 

J:  ِتَْعِذٞ لَاٌُٛا َْٔعثُُذ إ ْٓ ِِ  َْ ا تَْعثُُذٚ َِ  ِٗ ُت إِْر لَاَي ٌِث١َِٕ ْٛ َّ ٌْ ُْ ُشََٙذاَء إِْر َحَضَش ٠َْعمَُٛب ا ْٕتُ َْ ُو إٌََِٗ أَ َٚ ٌَََٙه 

 ًَ اِع١ َّ إِْس َٚ  َُ ١ِ٘ َْ  َءاتَائَِه إِْتَشا ٛ ُّ ْسٍِ ُِ  ٌَُٗ ُٓ َْٔح َٚ اِحًذا  َٚ إِْسَحاَق إًٌَِٙا  َٚ 

 

g. Ilmu Faraid 

Dalam soal yang membutuhkan kemampuan hitung ini, soal yang 

dilontarkan biasanya mengandung Zawil Furud cara pembagian harta, 

Ashabah dan pembagiannya, ‘Aul, masalah Gharawain, dan Musyarakah. 

Seperti contoh : 

S: Ahli waris terdiri dari istri, saudara laki-laki seibu dan ibu serta paman. 

Harta warisan Rp. 144.000.000,-. Berapa bagian paman? 

J: Paman : Rp. 36.000.000,- 

 

h. Bahasa Arab 

Dalam soal Bahasa Arab, biasanya adalah semua hal yang berkaitan 

dengan islam, alQur'an dan Hadist, seperti contoh : 

S: ِاٟ٘ اٌسٛسج اٌتٟ تسّٝ تسٛسج اٌحٛاس١٠ٓ؟ 

   J: سٛسج اٌصف 

 

i. Bahasa Inggris 

Soal dalam Bahasa Inggris juga dilontarkan seperti yang dipaparkan 

dalam soal Bahasa Arab, seperti contoh : 

S: Translate this verse into English Please! 

َٟ إاِل َح١َ   ِ٘  ْْ لَاٌُٛا إِ َٚ ْٔ ْثُعٛث١ِٓاتَُٕا اٌذُّ َّ ُٓ تِ ا َْٔح َِ َٚ  ١َا 

J: And they said: "There is no (other life) but our (present) life of this 

world, and never shall we be resurrected (on the Day of 

Resurrection)." (Q.S. al-An'am:29( 

 

j. Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh 

Materi yang dilontarkan dalam pembahasan ini biasanya terdiri dari 

pengertian Fiqih dan Ushul Fiqh, perbedaannya, metode Ijtihad dan 

pengertian, Ijma’ dan Qiyas beserta ketentuannya, kaidah Fiqhiyyah dan 

kaidah Ushuliyyah. Seperti contoh : 
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S: Dalam pembahasan Ushul Fiqh, apa yang dimaksud dengan ahliyyatul 

wujub? 

J: Kemampuan seseorang menerima hak dan kewajiban/kepantasan 

seseorang untuk diberi hak dan kewajiban 

  

k. Do‟a Para Nabi 

Dalam materi ini, soal akan mengacu pada do‟a-do‟a yang dilontarkan 

oleh para Nabi dan tertulis dalam alQur'an, seperti contoh: 

S: Bacakan doa dari alQur'an yang terjemahannya sebagaimana berikut 

ini! Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. 

(Q.S. al-Qashash: 21) 

J:  َٓ ١ ِّ َِ اٌظهاٌِ ْٛ ٌْمَ َٓ ا ِِ  ِٟٕ  َسبِّ َٔجِّ

 

l. Islam Era Modern 

Dalam materi ini, soal akan mengacu pada pembahasan tokoh Islam 

kontenporer, tokoh Islam peraih Nobel Dunia, perkembangan pengetahuan 

tokoh Islam, dan Pemimpin Islam berpengaruh. Materi tambahan dalam 

pembahasan ini adalah sejarah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an 

(MTQ). Seperti contoh : 

S: Dimanakah Seleksi Tilawatil Qur'an Nasional pertama kali diadakan di 

luar Jakarta? 

J: Palangkaraya, Kalimantan Tengah 

 

m. Terjemahan Ayat 

Dalam materi ini, soal merupakan bacaan ayat alQur'an di mana 

peserta diharuskan untuk menterjemahkan ayat tersebut, seperti contoh : 

S: Terjemahkanlah ayat berikut ini ke dalam Bahasa Indonesia! 

ٌْعَ   ِ َسبِّ ا ُذ َلِِله ّْ ِْ اٌَْح ُْ أَ اُ٘ َٛ آِخُش َدْع َٚ   َ ُْ ف١َِٙا َسال تَِح١هتُُٙ َٚ ُه  ُ ُْ ف١َِٙا ُسْثَحأََه اٌٍٙه اُ٘ َٛ َٓ اٌَ َدْع ١ ِّ 

J: Doa mereka di dalamnya ialah: “Subhanakallahumma”, dan salam 

penghormatan mereka ialah: “Salam”. Dan penutup doa mereka ialah: 

“Alhamdulillaahi Rabbil ‘aalamin”. 
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n. Sempurnakan Ayat 

Dalam materi ini, peserta diharuskan menyambungkan bacaan ayat 

yang dibacakan oleh Dewan Hakim, seperti : 

S: Sempurnakanlah ayat berikut ini! 

ْْ تُْثُذٚا ......  إِ َٚ ا فِٟ األْسِض  َِ َٚ اِت  َٚ ا َّ ا فِٟ اٌسه َِ  ِ  َلِِله

J:  ُُٖٛتُْخف ْٚ ُْ أَ ْٔفُِسُى ا فِٟ أَ َِ ْْ تُْثُذٚا  إِ َٚ ا فِٟ األْسِض  َِ َٚ اِت  َٚ ا َّ ا فِٟ اٌسه َِ  ِ ُ ف١ََْغفُِش َلِِله ِٗ َّللاه ُْ تِ ٠َُحاِسْثُى

ٍء لَِذ٠ش   ْٟ ًِّ َش ُ َعٍَٝ ُو َّللاه َٚ ْٓ ٠ََشاُء  َِ ُب  ٠َُعزِّ َٚ ْٓ ٠ََشاُء  َّ ٌِ 

 

o. Ilmu Hadist 

Dalam materi ini, soal yang dikeluarkan adalah segala sesuatu yang 

berkaitan dengan ilmu Hadist. Seperti : 

S: Apa yang dapat dipahami dari Hadits berikut ini! 

ِٗ إٌهاُس   َِع َع١ٍَْ ْْ ٠َطٍه َْ٘ت أَ َوِش َٚ ا َحاَن فِٟ َصْذِسَن  َِ  ُُ اإِلْث َٚ ٌُْخٍُِك ،  ُٓ ا ٌْثِشُّ ُحْس  سٚاٖ ِــسٍُ –ا

J: Kebaikan itu adalah budi pekerti yang baik. Sedangkan kejahatan 

adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati dan tidak mau diketahui 

oleh orang lain. 

 

p. Ilmu Balaghah 

Soal dalam materi ini adalah segala sesuatu permasalahan yang 

berkaitan dengan ilmu Balaghah, seperti :  

S: Apa kegunaan utama dari ilmu Balaghah  ?  

J: Untuk memahami bahasa alQur‟an 

 

q. Aqidah Akhlak 

Materi ini biasanya mengeluarkan soal tentang tuntunan aqidah dan 

akhlak seperti kehidupan bermasyakarat, budi pekerti, sopan santun, tata 

krama dan sikap lainnya dalam menaungi kehidupan. Contohnya : 

S: Apa yang kamu pahami dari Hadits yang berikut ini! 

ُٓ َجــاسُ   َِ
َي َّللاِ؟ لَاَي اٌَِزٜ اَل٠َأْ ْٛ ْٓ ٠َاَسُس َِ  ًَ ُٓ  ل١ِْ ِِ َّللاِ اَل٠ُْؤ َٚ   ُٓ ِِ َّللاِ اَل٠ُْؤ َٚ   ُٓ ِِ َّللاِ اَل٠ُْؤ ائِمَُٗ َٚ َٛ ُٖ تَ

 سٚاٖ اٌثخاسٜ ٚ ِسٍُ ٚ أحــّذ –

J: Dalam hidup bermasyarakat seseorang mukmin harus menjaga 

harmoni dengan tetangga. Rasulullah bersumpah bahwa orang yang 

selalu mengganggu tetangganya tidaklah termasuk orang Mukmin. 



26 
 

r. Ilmu Tafsir 

Dalam materi ini, soal biasanya merupakan pembahasan tentang 

Tafsir, baik itu Tafsir alQur'an maupun Tafsir Hadist ataupun pembahasan 

Tafsir secara umum, seperti contoh : 

S: Ilmu yang mempelajari bentuk asal kata dan pola kata kerja disebut 

dengan ilmu  apa namanya? 

J: Ilmu Sharf 

 

s. Pendidikan Kewarganegaraan 

Dalam materi ini, soal merupakan penjabaran dari hukum bernegara 

sesuai alQur‟an dan Hadist, perubahan Undang-Undang di Indonesia dan 

segala bentuk terkait yang merupakan asas kehidupan bernegara yang ada 

dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia. Seperti contoh : 

S: Undang-Undang nomor berapa dan tahun berapakah yang mengatur 

perkawinan di Indonesia? 

J: UU No.1 tahun 1974 

 

t. Soal Seni Baca alQur'an dan fathurrahman. 

Dalam materi seni baca, soal adalah bacaan alQur‟an yang 

mengharuskan peserta menebak irama atau seni baca tersebut. Sedangkan 

dalam materi Fathurrahman soal biasanya merupakan bacaan alQur‟an dan 

peserta mencari ayat alQur‟an menggunakan Kitab Fathurrahman dengan 

sangat cepat, teliti dan cermat. 

 

4. Sistem Pelaksanaan Fahmil Qur’an 

Pelaksanaan Fahmil Qur‟an dilaksanakan dalam satu golongan, tidak seperti 

beberapa cabang MTQ lainnya yang terbagi dalam beberapa golongan. Proses 

pelaksanaan Fahmil Qur‟an terdiri dari beberapa tahapan diantaranya : 

a. Tahap persiapan 

1) Persiapan peserta Fahmil Qur‟an sama seperti peserta cabang MTQ 

lainnya. Persiapan peserta dimulai dari pendaftaran, pengesahan 

peserta, penentuan nomor serta penjadwalan tampil peserta. Penentuan 

nomor dan giliran tampil ditentukan melalui undian sesuai dengan 
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hasil tes kualifikasi yang dilakukan secara tertulis oleh Majelis Dewan 

Hakim. 

2) Dari hasil tes kualifikasi, peserta (regu) dikelompokkan dalam tiga 

tingkat, yaitu: tingkat atas, tingkah menengah, dan tingkat bawah. 

Penentuan nomor dan penampilan regu dalam cabang Fahmil Qur‟an 

menpertimbangkan peringkat tersebut.  

3) Regu-regu peringkat atas, tidak akan bertemu pada babak penyisihan 

dan semifinal. Sedangkan regu-regu peringkat menengah tidak 

bertemu dibabak penyisihan. 

4) Penentuan tempat duduk lomba setiap regu dilakukan sebelum acara 

dimulai melalui undian oleh majelis Dewan Hakim. 

b. Tahap pelaksanaan 

1) Tahap awal 

a) Perwakilan Kafilah/peserta memilih posisi duduk dengan 

mengambil undian di meja Majelis Hakim. 

b) Peserta akan dibekali dengan beberapa lembar kertas kosong 

beserta alat tulis untuk menghitung jika nanti terdapat soal ilmu 

Faraid/ilmu Waris, dan juga sebuah kitab Fathurrahman. 

c) Saat lomba dimulai, diawali dengan memberikan soal regu 

d) Setelah semua tim menyelesaikan soal masing-masing regu, lomba 

akan dilanjutkan dengan membacakan soal lontaran/rebutan. 

2) Penentuan materi 

a) Soal regu diperoleh dengan mengambil amplop pertanyaan yang 

telah disediakan di meja Majelis Dewan Hakim. 

b) Soal lontaran diberikan langsung oleh Majelis Dewan Hakim. 

3) Penampilan  

a) Penampilan peserta diatur sesuai dengan hasil kualifikasi seperti 

yang telah dibahas di atas. 

b) Penentuan tempat pelaksanaan ditentukan dan dikabarkan 30 menit 

sebelum cabang Fahmil Qur‟an dimulai. 

c) Peserta/regu akan menempati urutan duduk yang telah didapat dari 

hasil undian sebelum lomba. 
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d) Regu dengan urutan duduk pertama akan mendapat hak memilih 

amplop soal terlebih dahulu dan kemudian disampaikan ke meja 

Majelis Dewan Hakim. Dilanjutkan dengan regu seterusnya. 

Biasanya terdapat 3 sampai 4 regu dalam satu kali putaran. 

e) Majelis Dewan Hakim menyampaikan soal regu kepada setiap 

regu, apabila regu yang bersangkutan tidak bisa menjawab maka 

diperebutkan oleh sisa regu yang ada. 

f) Setiap jawaban soal dinilai langsung oleh Majelis Dewan Hakim 

dan dicatat di papan tulis/score board. 

g) Tanda mulai, soal regu, soal lontaran dan selesainya waktu diatur 

oleh Majelis Dewan Hakim dengan isyarat bell. 

4) Lama tampilan 

Setiap babak biasanya disediakan waktu kurang lebih 40 (empat 

puluh) menit untuk menyelesaikan lomba hingga paket soal lontaran. 

5) Penentuan Pemenang 

Penentuan pemenang diperoleh dari hasil nilai tertinggi dalam 

babak tersebut. Jika babak tersebut adalah penyisihan, maka tim 

pemenang akan melanjutkan perjuangannya di babak selanjutnya. 

 

5. Majelis Dewan Hakim 

Majelis Dewan Hakim adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh panitia 

pengarah MTQ yakni pihak LPTQ untuk mengawas proses perlombaan Fahmil 

Qur‟an. Dewan Hakim merupakan orang ahli dibidang Fahmil Qur‟an. Dalam 

menjalankan tugas, Dewan Hakim mempunyai tanggung jawab dan aturan yang 

meliputi : 

a. Norma penilaian 

1) Objek penilaian 

Penilaian yang diberikan adalah benar tidaknya jawaban peserta 

terhadap soal yang diberikan. Adapun soal-soal terdiri dari : 

a) Soal regu adalah soal yang diberikan untuk masing-masing regu 

dalam jumlah yang sama. Jika regu bersangkutan tidak bisa 

menjawabnya, dipersilahkan regu-regu lain untuk menjawab secara 

rebutan setelah dipersilahkan oleh Majelis Dewan Hakim. 
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b) Soal lontaran adalah soal yang diperebutkan oleh semua regu yang 

tampil selama 10 menit setelah selesainya soal tiap regu. 

c) Soal lontaran tambahan terjadi jika dalam satu penampilan ada dua 

atau tiga regu memperoleh nilai yang sama ketika menentukan 

pemenang. Majelis Dewan Hakim akan terus memberikan soal 

tambahan sampai terjadi perbedaan nilai. 

2) Cara penilaian 

a) Setiap soal regu bernilai 100 (seratus) poin bagi regu yang 

bersangkutan. Soal regu yang tidak dijawab akan dilemparkan oleh 

Majelis Dewan Hakim dan regu lain dapat menjawabnya setelah 

menekan bell. Jika jawaban tersebut benar, maka regu yang 

menjawab akan memperoleh nilai 50 (lima puluh) dan jika salah 

akan dikurangi 25 (dua puluh lima) poin. 

b) Setiap soal lontaran bernilai 100 (seratus) jika benar, dan akan 

dikurangi 100 (seratus) jika salah atau kurang sempurna. Nilai 

dalam babak lontaran adalah mutlak. 

c) Majelis Dewan Hakim secara langsung memberikan nilai terhadap 

jawaban peserta setelah mengadakan pertimbangan cepat dan 

seperlunya. 

d) Nilai untuk soal lontaran juga berfungsi sama ketika dilakukan 

penambahan soal lontaran ketika ada regu yang memiliki nilai 

sama. 

3) Materi penilaian 

a) Setiap regu memperoleh soal regu sebanyak 12 (dua belas) soal. 

b) Untuk babak lontaran diberikan 10 (sepuluh) soal yang akan 

ditampilkan dalam waktu 10 menit. 

 

b. Perangkat perhakiman 

1) Personalia 

a) Komposisi Majelis Dewan Hakim Fahmil Qur‟an terdiri dari 

Ketua, Sekretaris dan Anggota dibantu Panitera. 
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b) Majelis Dewan Hakim menyampaikan soal regu untuk setiap regu 

secara berurutan, setelah itu soal lontaran diberikan kepada semua 

regu untuk diperebutkan. 

c) Setiap regu menjawab pertanyaan melalui juru bicaranya, kecuali 

untuk soal melantunkan ayat alQur'an menggunakan irama seni 

Tilawah. Untuk soal lontaran semua peserta bisa menjawab tidak 

terkecuali. 

d) Soal regu yang tidak terjawab diperebutkan oleh regu yang lain 

setelah dilemparkan oleh Dewan Hakim. 

e) Untuk menjawab soal regu lain yang diperebutkan dan untuk 

menjawab soal lontaran, peserta harus menekan bell lebih dahulu, 

dan baru menjawab setelah dipersilahkan oleh Dewan Hakim. 

Setelah menekan bell, peserta harus segera menjawab paling 

lambat 5 (lima) detik. 

f) Dewan Hakim akan menghentikan soal jika ada peserta yang 

menekan bell saat babak lontaran. Jika soal tersebut dijawab salah, 

maka Dewan Hakim akan melanjutkan pembacaan soal untuk dapat 

dijawab oleh regu lainnya. Jika dalam proses melanjutkan bacaan 

soal ada regu lain yang menekan bell, Dewan Hakim akan kembali 

berhenti membaca soal. 

g) Peserta tidak diperbolehkan membawa apapun selain yang telah 

disediakan oleh Panitera. 

h) Lama penampilan ditentukan berdasarkan jumlah yang sama untuk 

setiap regu ditambah 10 (sepuluh) menit untuk soal lontaran. 

Pengaturan waktu dalam penyajiaan soal regu maupun soal 

lontaran diatur oleh timer dengan isyarat bell, palu, dan lain-lain 

yang dapat menimbulkan suara. 

i) Setelah menyelesaikan soal lontaran dan sebelum ditetapkan hasil 

dari babak yang telah selesai dijalankan, Dewan Hakim 

memberikan kesempatan kepada tim pengamat untuk 

menyampaikan pendapatnya. 
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2) Ketua Majelis Dewan Hakim merangkap Anggota. Anggota adalah 

Hakim yang terdiri dari : 

a) Hakim Penilai 

b) Hakim Penanya 

c) Hakim Pendamping 

3) Untuk MTQ tingkat Nasional, Majelis Dewan Hakim maksimal terdiri 

dari 5 (lima) orang yaitu : 

a) 1 orang Hakim Penilai. 

b) 2 orang Hakim Penanya. 

c) 2 orang Hakim Pendamping dari Hakim tingkat Provinsi ke bawah 

sesuai kemampuannya. 

 

c. Pelaksanaan perhakiman 

1) Persiapan 

a) Fahmil Qur‟an dilaksanakan dengan sistem gugur mulai babak 

penyisihan, semifinal dan final. 

b) Sebelum pengambilan nomor peserta, dilakukan test kualifikasi 

untuk menentukan jadwal tampilan, seperti yang telah dibahas 

sebelumnya. 

2) Penampilan 

a) Peserta dilombakan maksimal 4 (empat) regu, seperti yang telah 

dibahas sebelumnya. 

b) Tanda/isyarat, diantaranya : 

1. Setiap penampilan dibuka dan ditutup oleh Ketua Majelis 

Dewan Hakim dengan ketentuan palu/bell. 

2. Kesiapan peserta untuk menjawab soal regu yang diperebutkan 

atau lontaran ditandai dengan bell. 

3. Permulaan dan habisnya waktu lontaran ditandai dengan bell 

oleh timer. 

3) Penilaian 

a) Majelis Dewan Hakim secara langsung memberikan nilai terhadap 

jawaban peserta setelah mengadakan pertimbangan cepat dan 

seperlunya. 
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b) Semifinalis adalah tim yang memiliki nilai tertinggi dalam babak 

penyisihan. 

c) Untuk babak final, Fahmil Qur‟an melakukan dua babak final, 

yakni: 

1. Finalis utama untuk menentukan juara adalah tim/regu yang 

memiliki nilai tertinggi pada setiap babak semifinal. 

2. Finalis harapan untuk menentukan juara harapan adalah tim/regu 

yang merupakan runner-up pada babak semifinal[26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


