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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur tidak henti-hentinya kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa
ta’ala karena dengan limpahan rahmat dan rezeki-Nya sehingga kegiatan “Lomba Dai Virtual
Santri ” tahun 2020 dalam rangka memperingati Hari Santri Nasionalyang di selenggarakan
oleh PONDOK PESANTREN DDI AS-SALMAN ALLAKUANG Kab. Sidenreng Rappang
secara virtual. Tak lupa lantunan sholawat serta salam senantiasa kami curahkan kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Rangkaian kegiatan
Hari Santri Nasional ini adalah wujud dari rasa cinta dan bangga menjadi seorang santri yang
mana keberadaannya dianggap memiliki tempat dihati masyarakat karena bisa berguna bagi
nusa, bangsa dan agama sekaligus mengasah kemampuan santri dalam berpidato.bersamaan
dengan acara ini pula kami mengharap bisa menjadi ajang apresiasi bagi santriuntuk lebih
semangat dalam mengsyiarkan ajaran agama islam ke masyarakat luas melalui dakwah.

Kami sebagai tim panitiamengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang
terlibat dan yang telah memberikan saran dan dukungan sepenuhnya kepada kami baik berupa
materi atau pun nonmateri demi suksesnya kegiatan ini, tak lupakami juga berterima kasih
kepada setiap madrasah yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini meskipun di tengah pandemi
covid-19 dengan model kegiatan yang dilaksanakan secara virtual namun tidak mengurangi
semangat para santri untuk ikut serta meramaikan hari santri nasional tahun 2020.
Semoga dengan terselenggaranya acara “Lomba Dai Virtual Santri” ini memberikan
semangat bagi para santri untuk berlomba-lomba dalam menebar kebaikan dan bisa menjadi
generasi yang handal dan berakhlak.
Allakuang, 14Oktober 2020

Ketua Panitia
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LATAR BELAKANG
Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini tidak lepas dari perjuangan para santri, tidak bisa
dipungkiri bahwa Indonesia bisa menjadi Negara yang disegani oleh Negara lain sampai saat ini
adalah buah dari perjuangan salah satu tokoh besar islam sekaligus pendiri nahdatul ulama yakni
KH. Hasyim asya’ri.

Dua puluh dua oktober tahun seribu Sembilan ratus empat puluh lima menjadi peristiwa
bersejarah karena bertepatan dibacakannya seruan oleh pahlawan nasional KH.Hasyim asya’ri.
Pada tanggal tersebut beliau menyerukan perintah kepada umat islam untuk berperang (jihad)
melawan tentara sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca
proklamasi kemerdekaan.

Oleh karenanya, Pada tanggal 25 oktober 2015 di mesjid istiqlal Jakarta, presiden joko
widodo menetapkan hari santri nasional diperingati setiap tanggal dua puluh dua oktober setiap
tahunnya. Suatu kebanggan bagi setiap santri karena diakui Negara sebagai salah satu pejuang
meraih kemerdekaan sehingga pantas disejajarkan dengan pahlawan nasional lainnya serta suatu
kebahagiaan bisa mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat Indonesia.

Santri adalah salah satu aset bangsa saat ini yang bisa menjadi pelindung Negara
kesatuan republik Indonesia.suatu hal istimewa ketika santri bisa merayakan hari nasionalnya
sekaligus mengingat para pejuang terdahulu untuk dijadikan patokan untuk bisa semangat dalam
menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai hal positif khususnya dalam
pendidikan.
Hal tersebutlah yang melatarbelakangi kami melaksanakan kegiatan “Lomba Dai
Virtual Santri”meskipun dalam situasi yang serba terbatas ini.Semoga dengan kegiatan ini bisa
memicu semangat belajar santri agar kelak bisa menjadi generasi yang cinta tanah air dan bela
Negara serta agama.
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PROFIL KEGIATAN
A. Nama dan Tema kegiatan
Kegiatan ini bernama “Lomba Dai Virtual Santri” yang kemudian diangkat dengan tema
“Santri Sehat, Indonesia Maju”

B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan dari kegiatan ini adalah:
1. Memperingati Hari Santri Nasional.
2. Meningkatkan minat dan kemampuan santri dengan berkompetisi.
3. Meningkatakan kualitas berbahasa arab para santri.
4. Meningkatakan kualitas berbahasa Inggris para santri.
5. Meningkatkan kreatifitas santri dalam berpidato.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:
Hari :Jumat
Tanggal :23 Oktober 2020
Tempat :virtual

D. Penyelenggara
Penyelenggara kegiatan ini adalahPP DDI AS-SALMAN ALLAKUANG
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PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PERLOMBAAN
1. Jadwal Acara
-

Seluruh rangkaian acara kegiatan “Lomba Dai Santri Virtual”batas pengiriman rekaman video mulai
tanggal 23 sampai 28 oktober 2020 Di laman website di bawah ini,

www.ddiassalman.sch.id
-

Pengumuman Lomba 01 November 2020di media youtube & instagram
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KETENTUAN UMUM LOMBA HARI SANTRI

A. Ketentuan Umum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Peserta diperbolehkan mengikuti lebih dari satu lomba.
Peserta merupakan santri MTs dan MA
Peserta merupakan perwakilan dari pesantren atau lembaga yayasan.
Peserta wajib melampirkan scan foto Kartu Santri dan Surat Mandat dari pesantren.
Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi.
Video yang dikirim menjadi hak milik pelaksana lomba.
Video merupakan karya original dan belum pernah dipublikasikan diperlombaan dan diinput
di media manapun.
8. Suara rekaman video harus jelas.
9. Peserta tidak diperbolehkan membawa teks atau catatan dalam bentuk apapun saat
perekaman.
10. Peserta wajib mengirim file naskah pidato bersamaan dengan rekaman video.
11. Peserta mendesain background (latar belakang) pada saat perekaman dengan memasang
cermin di belakang peseta untuk menghindari kecurangan dan lain-lain.
12. Bentuk penilaian lomba murni dari Dewan Juri.
13. Semua peserta diharuskan mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan.

B. Jenis dan Teknis Lomba
 MSQ ( Musabaqah Syarhil Qur’an )
1. MSQ adalah Musabaqah yang mengungkapkan isi kandungan Al- Qur’an dengan cara
menampilkan isi bacaan, puitisasi, atau terjemah dan uraian yang menunjukkan kesatuan
yang serasi.
2. Peserta terdiri dari 3 orang (boleh laki-laki semua, perempuan semua, atau campuran),
dengan pembagian peran, seorang sebagai pensyarah isi Al-Quran , seorang sebagai
pembaca ayat, seorang sebagai penerjemah atau puitisasi.
3. Setiap grup memilih 1 dari 5 tema yang ditentukan sebagai berikut:
a. Hari Santri Nasional
b. Santri dan Kebangsaan
c. Peran santri dalam Kemajuan Negara
d. Strategi dakwah di Era Milenial
4. Peserta menyetor tema yang telah dipilih pada saat registrasi ulang.
5. peserta mengirim video Dalam Bentuk ZIPdengan durasi 10 sampai 15 menit.
6. Kejuaraan ditentukan berdasarkan penilaian dewan hakim dengan mengambil 3 Peserta
terbaik.
7. Teknik Penilaian :
a. Bidang tilawah dan adab meliputi:
1) Tajwid dan fashah
2) Lagu dan suara
3) Adab dan tilawah
b. Bidang terjemah dan syarahan:
1) Ketepatan penerjemah
2) Sistematika dan isi
3) Kaidah dan gaya bahasa
c. Bidang penghayatan dan retorika meliputi:
1) Vokal
2) Intonasi dan aksentuasi
3) Gaya dan mimic

 Pidato Bahasa Arab
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1. Peraturan
a. Pidato Bahasa Arab adalah penyampaian suatu materi dengan menggunakan bahasa arab
menggunakan metode-metode tertentu.
b. Peserta terdiri dari 1 orang (putra/putri)
c. Peserta tidak diperkenankan membawa dan membaca teks saat tampil.
d. Durasi pidato 7 sampai 10 menit.
e. peserta mengumpulkan naskah pidato bersamaan dengan pengiriman video
f. peserta mengirim video Dalam Bentuk ZIP
g. videodibuat se-transparan mungkin agar menghindari kecurangan dan bisa meyakinkan
dewan juri mengingat lombanya dilaksanakan secara virtual.
h. Peserta membawakan pidato dengan Bahasa Arab dengan memilih salah satu tema
berikut:
1) Hari Santri Nasional
2) Santri dan Kebangsaan
3) Peran santri dalam Kemajuan Negara
4) Strategi dakwah di Era Milenial
2. Ketentuan Naskah
a. Naskah pidato merupakan naskah yang belum pernah digunakan dalam lomba pidato
manapun sebelumnya. Apabila peserta menggunakan naskah yang sudah pernah
digunakan sebelumnya dan diketahui oleh juri, maka peserta akan dikenakan pengurangan
nilai sesuai dengan keputusan dewan juri.
b. Naskah pidato diketik dengan rapi.
3. Komponen penilaian
a. Naskah
1) Relevansi
Komponen ini menilai kesesuaian isi naskah dengan teman yang telah dipilih.
2) Argumentasi
Komponen ini menilai alur logika yang disampaikan dalam naskah.
3) Koherensi Ide
Komponen ini menilai kepaduan gagasan antar kalimat dan atau paragraph dalam
naskah.
4) Diksi
Komponen ini menilai tingkat formalitas kosakata yang digunakan dalam naskah
b. Performance
1) Gaya penyampaian
Komponen ini menilai kesesuaian antara penekanan kata/suku kata dengan ketentuan
intonasi dalam bahasa inggris
2) Artikulasi
Komponen ini menilai kefasihan pengucapan kata.
3) Pelafalan.
Komponen ini menilai kefasihan bunyi mahrajal huruf
4) Ketepatan waktu
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 Pidato Bahasa Inggris
1. Peraturan
a. Pidato Bahasa Inggris adalah penyampaian suatu materi dengan menggunakan bahasa
Inggris menggunakan metode-metode tertentu.
b. Peserta terdiri dari 1 orang (putra/putri)
c. Peserta tidak diperkenankan membawa dan membaca teks saat tampil.
d. Durasi pidato 7 sampai 10 menit.
e. peserta mengumpulkan naskah pidato bersamaan dengan pengiriman video
f. peserta mengirim video Dalam Bentuk ZIP
g. video dibuat se-transparan mungkin agar menghindari kecurangan dan bisa
meyakinkan dewan juri mengingat lombanya dilaksanakan secara virtual.
h. Peserta membawakan pidato dengan Bahasa Inggris dengan memilih salah satu tema
berikut:
1) Hari Santri Naional
2) Santri dan Kebangsaan
3) Peran santri dalam Kemajuan Negara
4) Strategi dakwah di Era Milenial
2. Ketentuan Naskah
a. Naskah pidato merupakan naskah yang belum pernah digunakan dalam lomba pidato
manapun sebelumnya. Apabila peserta menggunakan naskah yang sudah pernah
digunakan sebelumnya dan diketahui oleh juri, maka peserta akan dikenakan
pengurangan nilai sesuai dengan keputusan dewan juri.
b. Naskah pidato merupakan naskah asli yang dibuat oleh peserta dan bukan hasil
plagiarisme.
c. Naskah pidato diketik dengan rapi.
3. Komponen penilaian
A. Naskah
1) Relevansi
Komponen ini menilai kesesuaian isi naskah dengan teman yang telah dipilih.
2) Argumentasi
Komponen ini menilai alur logika yang disampaikan dalam naskah.
3) Koherensi Ide
Komponen ini menilai kepaduan gagasan antar kalimat dan atau paragraph dalam
naskah.
4) Diksi
Komponen ini menilai tingkat formalitas kosakata yang digunakan dalam naskah
B. Performance
1) Gaya penyampaian
Komponen ini menilai kesesuaian antara penekanan kata/suku kata dengan
ketentuan intonasi dalam bahasa inggris
2) Artikulasi
Komponen ini menilai kefasihan pengucapan kata.
3) Pelafalan.
Komponen ini menilai kefasihan bunyi vocal, konsonan, dan diftong sesuai dengan
ketentuan dalam bahasa inggris.
4) Ketepatan waktu
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C. Diskualifikasi
Peserta lombaakan didiskualifikasi, apabila:
1. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dari panitia
2. Terbukti melakukan tindakan kecurangan pada saat lomba.
D. Pengumuman Pemenang
Pengumuman pemenang akan dilakukan secara virtual di akun media social kami.
-Youtube: As-salman Channel-Instagram: ppddi_as.salman
E. Administrasi dan Pendaftaran
1. Peserta adalah Santri yang berstatus MTs dan MA yang masih terdaftar di madrasah dan
berstatus aktif, dibuktikan dengan Kartu Tanda Pelajar dan Surat Mandat dari
madrasah.
2. Peserta mendaftar secara online yang telah disediakandiweb ddiassalman.sch.idpada
laman pendaftaran.
3. Peserta melengkapi pendaftaran berupa :
a. Mengisi Formulir Pendaftaran Online
b. Mengirim scan FotoKartu Tanda Siswa (KTS).
c. Mengirim Surat Rekomendasi (Surat Mandat) dari sekolah/Madrasah
.
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PENUTUP
Demikian buku panduan ini kami buat, segala sesuatu yang belum diatur di dalam buku
panduan ini akan dijelaskan pada saat technical meeting, untuk info lebih lanjut silahkan
menguhubungi Panitia Pelaksana.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terimakasih.
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