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PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 
LOMBA PIDATO BAHASA ARAB 

MOSAIC 2023 JENJANG SMP/MTs TINGKAT NASIONAL 
 

 

1. Waktu Pelaksanaan 

Pendaftaran  

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

informasi lebih lanjut https://mosaic.man1jember.sch.id 

 

2. Pelaksanaan Lomba: 

a. Hari, Tanggal  : Sabtu, 28 Januari 2023 

b. Waktu   : 06.30 – 16.00 WIB  

c. Tempat   : MAN 1 Jember 

 

3. 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. 

 

4. Teknis Lomba 

a. Judul bebas dengan memilih salah satu dari tema berikut : 

(1) Peran Pemuda dalam Pembangunan Bangsa dan Kemajuan Negara 

(2) Pandangan Islam dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

(3) Peranan Bahasa Arab  dalam Pembentukan Generasi Muslim yang Baik 

(4) Pentingnya Menjaga Kesehatan Dalam Masa Pandemi 

b. Durasi tampil selama  7 menit ( 5 menit menyampaikan pidato & 2 menit 

untuk menerjemahkan beberapa kalimat yang dipilihkan oleh juri). 

c. Setiap peserta harus menyerahkan teks pidato, dengan ketentuan: 

1) Teks diketik rapi, di atas kertas HVS A-4. 

2) Huruf yang digunakan tipe Traditional Arabic  size 20 pt 

3) Jarak ketikan dengan spasi 1,5  

4) Dibuat rangkap 4 

5) Diserahkan kepada Panitia pada saat regestrasi peserta 

http://www.man1jember.sch.id/
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d. Pemenang yang diambil sebanyak lima peserta: Juara I, II, III, IV tanpa 

membedakan jenis kelamin. 

e. Indikator lampu: 

(1) Lampu kuning: persiapan  

(2) Lampu hijau: memulai berpidato  

(3) Lampu kuning: persiapan mengakhiri pidato 

(4) Lampu merah: mengakhiri pidato 

 

5. Penjurian 

a. Juri lomba  terdiri dari 2 orang berasal dari ahli di bidangnya. 

b. Aspek Penilaian adalah  

1) Bahasa (tata bahasa, Kefasihan, kelancaran & intonasi ) 

2) Isi (kesesuaian isi dengan tema) 

3) Gaya (ekspresi dan mimik) 

4) Pemahaman teks (menerjemahkan beberapa kalimat yang ditentukan 

oleh juri ) 

c. Bila terjadi  jumlah nilai yang sama, maka penentuan pemenang ditentutan 

pada aspek-aspek berikut secara berurutan :  

(1) Nilai pemahaman 

(2) Bahasa 

(3) Isi 

(4) Sikap/mimik 

d. Pengumuman pemenang lomba disampaikan setelah lomba selesai, 

setelah Dewan Juri Lomba mengadakan sidang. 

e. Dewan Juri Lomba bersifat independen. 

f. Keputusan dewan Juri Lomba tidak dapat diganggu gugat. 

 

6. Tata Tertib Lomba  

a. Setiap peserta harus mengikuti technical meeting pada hari Sabtu, 28 

Januari 2023, pukul 06.30 – 07.45 WIB 

b. Lomba dimulai tepat pada pukul 08.00 WIB – 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. 
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f. Setiap peserta harus mengenakan ID card dan nomor lomba yang telah 

diberikan. 

g. Setiap peserta harus berpakain muslim/muslimah, tidak memakai atribut 

yang menunjukkan identitas SMP/MTs  asal peserta. 

h. Semua peserta harus tetap di tempat lomba selama perlombaan 

berlangsung.  

i. Peserta tidak diperkenankan keluar masuk ruang lomba tanpa seizin 

Dewan Juri Lomba/Panitia. 

j. Setiap peserta akan dipangghil sebanyak 3 kali. Apabila pada panggilan ke-

3, yang bersangkutan belum hadir, maka peserta tersebut diberi 

kesempatan tampil terakhir. 

k. Tidak diperkenankan membawa atau membaca teks saat berpidato. 

l. Official tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang lomba. 

 

 

 

         Panitia Mosaic 2023 


