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KETENTUAN PENGERJAAN IQOB TA’LIM AL-QUR’AN 
BULAN SEPTEMBER - DESEMBER 

TAHUN AKADEMIK 2018/2019 

NO BULAN 
KETENTUAN IQOB 

RINGAN SEDANG BERAT 

1 SEPTEMBER 
 

(Pengerjaan Iqob 
pada hari Senin 
s.d Ahad/1 s.d 7 
Oktober 2018) 

1. Membuat peta konsep terkait silabus 
pembelajaran  

2. Dikemas semenarik mungkin (desain 
menggunakan photoshop atau corel 
draw)  

3. Print menggunakan kertas A3 
4. Foto diri beserta hasil pengerjaan iqob  
5. Upload di instagram dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
a. Menggunakan akun instagram pribadi 
b. Tag akun instagram @msaauinmalang 

dan official instagram mabna masing-
masing 

c. Caption berisi Nama Lengkap, Mabna, 
Kamar, Keterangan Iqob Ringan 

d. Hashtag #iqobersMSAA  
e. Minimal mendapatkan  50 likers  
f. Foto tidak diperkenankan dihapus 

hingga pelaksanaan UAS semester I 
pada 8-9 Desember 2018 (apabila 
dihapus dianggap tidak mengerjakan) 

6. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut.  

1. Membuat video dengan menyebutkan 
20 contoh bacaan sesuai dengan 
silabus yang dipelajari 

2. Durasi maksimal 1 menit 
3. Upload di instagram dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
a. Menggunakan akun instagram 

pribadi 
b. Tag akun instagram 

@msaauinmalang dan official 
instagram mabna masing-masing 

c. Caption berisi Nama Lengkap, 
Mabna, Kamar, Keterangan Iqob 
Sedang 

d. Hashtag #iqobersMSAA  
e. Minimal mendapatkan  100 likers 

dan viewers 
f. Video tidak diperkenankan 

dihapus hingga pelaksanaan UAS 
semester I pada 8-9 Desember 
2018 (apabila dihapus dianggap 
tidak mengerjakan) 

1. Membuat video dengan membaca 
dan menganalisis satu ayat dalam 
QS. Al-Baqarah kemudian 
menyebutkan contoh bacaan yang 
terkandung di dalamnya sesuai 
silabus yang dipelajari 

2. Durasi maksimal 1 menit 
3. Upload di instagram dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
a. Menggunakan akun instagram 

pribadi 
b. Tag akun instagram 

@msaauinmalang dan official 
instagram mabna masing-
masing 

c. Caption berisi Nama Lengkap, 
Mabna, Kamar, Keterangan 
Iqob Berat 

d. Hashtag #iqobersMSAA  
e. Minimal mendapatkan  150 

likers dan viewers 
f. Video tidak diperkenankan 

dihapus hingga pelaksanaan 
UAS semester I pada 8-9 



4. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut. 

Desember 2018 (apabila 
dihapus dianggap tidak 
mengerjakan) 

4. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut. 

2 OKTOBER 
 

(Pengerjaan Iqob 
pada hari Kamis 
s.d Rabu/1 s.d 7 
November 2018) 

1. Membuat 2 buah peta konsep terkait 
silabus pembelajaran. Disertai nadhom 
dalam Kitab Tuhfah at-Thullab sesuai 
dengan materi yang dibahas. 

2. Dikemas semenarik mungkin (desain 
menggunakan photoshop atau corel 
draw)  

3. Print menggunakan kertas A3 
4. Foto diri beserta hasil pengerjaan iqob  
5. Upload di instagram dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
a. Menggunakan akun instagram pribadi 
b. Tag akun instagram 

@msaauinmalang, official instagram 
mabna masing-masing, dan 5 akun 
saudara atau kerabat 

c. Caption berisi Nama Lengkap, Mabna, 
Kamar, Keterangan Iqob Ringan 

d. Hashtag #iqobersMSAA  
e. Minimal mendapatkan  100 likers  
f. Foto tidak diperkenankan dihapus 

hingga pelaksanaan UAS semester I 
pada 8-9 Desember 2018 (apabila 
dihapus dianggap tidak mengerjakan) 

6. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut. 

1. Membuat video dengan menyebutkan 
30 contoh bacaan sesuai dengan 
silabus yang dipelajari 

2. Durasi maksimal 1 menit 
3. Upload di instagram dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
a. Menggunakan akun instagram 

pribadi 
b. Tag akun instagram 

@msaauinmalang, official 
instagram mabna masing-masing, 
dan 5 akun saudara atau kerabat 

c. Caption berisi Nama Lengkap, 
Mabna, Kamar, Keterangan Iqob 
Sedang 

d. Hashtag #iqobersMSAA  
e. Minimal mendapatkan  150 likers 

dan viewers 
f. Video tidak diperkenankan 

dihapus hingga pelaksanaan UAS 
semester I pada 8-9 Desember 
2018 (apabila dihapus dianggap 
tidak mengerjakan) 

4. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut. 

1. Membuat video dengan membaca 
dan menganalisis satu ayat dalam 
QS. Al-Baqarah kemudian 
menyebutkan contoh bacaan yang 
terkandung di dalamnya sesuai 
silabus yang dipelajari 

2. Menyebutkan 10 contoh bacaan 
tambahan pada ayat yang lain 

3. Durasi maksimal 1 menit 
4. Upload di instagram dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
a. Menggunakan akun instagram 

pribadi 
b. Tag akun instagram 

@msaauinmalang, official 
instagram mabna masing-
masing, dan 5 akun saudara 
atau kerabat 

c. Caption berisi Nama Lengkap, 
Mabna, Kamar, Keterangan 
Iqob Berat 

d. Hashtag #iqobersMSAA  
e. Minimal mendapatkan  200 

likers dan viewers 
f. Video tidak diperkenankan 

dihapus hingga pelaksanaan 
UAS semester I pada 8-9 
Desember 2018 (apabila 
dihapus dianggap tidak 
mengerjakan) 



5. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut. 

3 NOVEMBER 
 
(Pengerjaan Iqob 
pada hari Sabtu 
s.d Selasa/1 s.d 4 
Desember 2018) 

1. Membuat 3 buah peta konsep terkait 
silabus pembelajaran. Disertai nadhom 
dalam Kitab Tuhfah at-Thullab sesuai 
dengan materi yang dibahas. 

2. Dikemas semenarik mungkin (desain 
menggunakan photoshop atau corel 
draw) diprint menggunakan kertas A3 

3. Foto diri beserta hasil pengerjaan iqob  
4. Upload di instagram dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
a. Menggunakan akun instagram pribadi 
b. Tag akun instagram 

@msaauinmalang, official instagram 
mabna masing-masing, dan 10 akun 
saudara atau kerabat 

c. Caption berisi Nama Lengkap, Mabna, 
Kamar, Keterangan Iqob Ringan 

d. Hashtag #iqobersMSAA  
e. Minimal mendapatkan  150 likers  
f. Foto tidak diperkenankan dihapus 

hingga pelaksanaan UAS semester I 
pada 8-9 Desember 2018 (apabila 
dihapus dianggap tidak mengerjakan) 

5. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut.  

1. Membuat video dengan menyebutkan 
40 contoh bacaan sesuai dengan 
silabus yang dipelajari 

2. Durasi maksimal 1 menit 
3. Upload di instagram dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
a. Menggunakan akun instagram 

pribadi 
b. Tag akun instagram 

@msaauinmalang, official 
instagram mabna masing-masing, 
dan 10 akun saudara atau kerabat 

c. Caption berisi Nama Lengkap, 
Mabna, Kamar, Keterangan Iqob 
Sedang 

d. Hashtag #iqobersMSAA  
e. Minimal mendapatkan  200 likers 

dan viewers 
f. Video tidak diperkenankan 

dihapus hingga pelaksanaan UAS 
semester I pada 8-9 Desember 
2018 (apabila dihapus dianggap 
tidak mengerjakan) 

4. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut. 

1. Membuat video dengan membaca 
dan menganalisis satu ayat dalam 
QS. Al-Baqarah kemudian 
menyebutkan contoh bacaan yang 
terkandung di dalamnya sesuai 
silabus yang dipelajari 

2. Menyebutkan 15 contoh bacaan 
tambahan pada ayat yang lain 

3. Durasi maksimal 1 menit 
4. Upload di instagram dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
a. Menggunakan akun instagram 

pribadi 
b. Tag akun instagram 

@msaauinmalang, official 
instagram mabna masing-
masing, dan 10 akun saudara 
atau kerabat 

c. Caption berisi Nama Lengkap, 
Mabna, Kamar, Keterangan 
Iqob Berat 

d. Hashtag #iqobersMSAA  
e. Minimal mendapatkan  250 

likers dan viewers 
f. Video tidak diperkenankan 

dihapus hingga pelaksanaan 
UAS semester I pada 8-9 
Desember 2018 (apabila 
dihapus dianggap tidak 
mengerjakan) 

5. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut. 

 


