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KATA PENGANTAR 

 

 

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada berbagai sektor, salah satunya pendidikan. 
Dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Pendidik harus memastikan kegiatan belajar 
mengajar tetap berjalan, meskipun peserta didik berada di rumah. Solusinya, pendidik dituntut 
mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring (online). 

Ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona 
Virus Disease (Covid-19). Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal 
computer (PC) atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Pendidik dapat 
melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial 
seperti WhatsApp (WA), telegram, instagram, aplikasi zoom ataupun media lainnya sebagai 
media pembelajaran. 

Dengan demikian, pendidik dapat memastikan peserta didik mengikuti pembelajaran 
dalam waktu bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Pendidik pun dapat memberi 
tugas terukur sesuai dengan tujuan materi yang disampaikan kepada peserta didik. Kondisi 
pandemi Covid-19 ini mengakibatkan perubahan luar biasa, termasuk bidang pendidikan. 
Seolah seluruh jenjang pendidikan 'dipaksa' bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba 
drastis untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring (online). 

Ini tentu bukanlah hal mudah, karena belum sepenuhnya siap. Problematika dunia 
pendidikan yaitu belum seragamnya proses pembelajaran, baik standar maupun kualitas 
capaian pembelajaran yang diinginkan. Berbagai aplikasi media pembelajaran pun tersedia, 
baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 
9/2018 tentang Pemanfaatan Rumah Belajar. Pihak swasta pun menyuguhkan bimbingan 
belajar online seperti ruang guru, Zenius, Klassku, Kahoot, dan lainnya. 

Kemenag sendiri juga tidak mau ketinggalan dalam membuat terobosan, salah satunya 
dengan meluncurkan program aplikasi e-learning yang bisa menfasilitasi para guru melakukan 
kegiatan belajar mengajar secara online. Aplikasi tersebut sangat membantu dalam kegiatan 
pembelajaran di tengah pandemi covid-19. Terobosan Kemenag tersebut disambut baik 
kalangan guru, sehingga perlu juga dikuatkan dalam tataran praktisnya sehingga saling 
berkesinambungan antara hulu dan hilir. Berbagai terobosan juga terus dilakukan para guru 
untuk menguatkan pembelajaran online, termasuk dengan membuat video pembelajaran. 

Berangkat dari situasi seperti itu, maka dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama 
(HAB) ke 75 tahun 2021, sekaligus sebagai implementasi Gerakan Ayo Membangun Madrasah 
(GERAMM) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan melalui Gerakan Literasi 
Madrasah (GELEM) menggelar melalui lomba video pembelajaran dan vlog madrasah 
competition di tengah pandemi covid-19. Target kegiatan ini adalah ikut mendorong tembuh 
kembangnya kreativitas di dunia pendidikan dalam bentuk video model pembelajaran online 
dan kreasi siswa di tengah situasi sulit pandemi seperti sekarang ini. 

 
Lamongan,  September 2020 
Panitia
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A.   NAMA KEGIATAN 

 

“LOMBA VIDEO PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI dan 
MADRASAH VLOG COMPETITION (MVC)” 

 
B.   TUJUAN KEGIATAN 

Tujuan perlombaan adalah sebagai berikut: 
 

1.  Meningkatkan keterampilan model pengajaran secara online di lingkungan madrasah 
melalui perlombaan pembuatan video pembelajaran sesuai dengan tantangan era 
pandemi covid-19; 

2.  Memperoleh data guru-guru terampil dalam pengajaran di era pandemi covid-19 
untuk kebutuhan maping kualitas guru di lingkungan madrasah Lamongan. 

3.   Menghasilkan karya yang mampu merangsang bagi kepala, guru, dan siswa lainnya 
agar ke depannya civitas di lingkungan madrasah dipenuhi penghuni  terampil 
berpikir tingkat tinggi (higher order thinking skills) yang bercirikan kritis, kreatif, 
kolaboratif, dan komunikatif; 

4.  Membekali seluruh civitas madrasah dengan kecakapan hidup (life skills) abad 21 
yang bertumpu pada literasi, kompetensi, dan karakter luhur; 

5.   Mewujudkan    suasana    akademik    yang    kondusif    dan    proses pembelajaran 
yang efektif dan efisien yang berorientasi pada aktivitas (activity based).

 

C.   SASARAN 
 

Lomba Video Pembelajaran di ikuti oleh guru RA, MI, MTs dan MA sekabupaten 
lamongan. Sedangkan untuk Vlog Madrasah di ikuti oleh siswa-siswi MI, MTs, dan MA se 
Kabupaten Lamongan 

 
D. JENIS LOMBA 

 Video pembelajaran dan Vlog Madrasah 
 

E. SYARAT PESERTA KOMPETISI 

 
Viedo Pembelajaran : 

 
1.  Kepala madrasah jenjang RA, MI, MTs, dan MA 

2.  Guru Madrasah jenjang RA, MI, MTs, dan MA 

3.  Melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan madrasah 
 
Vlog Madrasah : 
 

1.  Siswa jenjang MI, MTs, dan MA 

2.  Melampirkan surat keterangan sebagai siswa madrasah 
 
 

F. LINGKUP KARYA YANG DILOMBAKAN 

 
1.   Video pembelajaran 

Video pembelajaran yang dimaksudkan adalah hasil kreasi apapun terkait 

P embelajaran yang dilakukan selama masa pandemi covid-19, dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Peserta Guru RA, MI, MTs dan MA di lingkungan Kemenag Kab. Lamongan 
b. Video berdurasi tidak lebih dari 10 menit, karya  orisinal.  
c. gambar  maupun  musik  ilustrasi  (backsound)  bebas  royalty (no copyright) dan 

belum pernah diupload di media manapun (youtube, facedokk dll)  
d. Video harus menampilkan situasi proses belajar mengajar program pembelajaran 

kreatif yang dikembangkan sendiri atau kelompok  
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e.Tidak melanggar HAKI 
f. Tidak mengandung unsur SARA 
g. Lomba ini gratis, tidak dipungut biaya 

 
 

 

2.  Vlog Madrasah Madrasah Competition 

Merupakan kegiatan yang menceritakan pengalaman siswa/siswi madrasah dalam 

belajar ataupun mengikuti pelajaran, baik di rumah maupun di madrasah, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Peserta adalah Siswa Siswi MI, MTs & MA di lingkungan Kan Kemenag Kab. Lamongan  
b. Konten bersifat orisinal 

b.  Gambar maupun musik ilustrasi (bebas royalti) belum dipublikasikan  

c.  Tidak melanggar HAKI dan Tidak mengandung unsur SARA, pornografi, dan 

memberikan motifasi positif 

d.  Setiap peserta maksimal mengirimkan vlog sebanyak 3 file video ber durasi maksimal 3 

menit 

e.  Lomba ini gratis, tidak dipungut biaya 
 

G. Cara Mengikuti Lomba 
1. Mengisi formulir pendaftaran di :  http://bit.ly/Formulir-Pendaftaran-Lomba-Kemenag-Lmg  

2. Karya dalam format file MOV, AVI, MKV, MP4, atau MPEG, diunggah di google drive 

masing- masing lebih dulu lalu link-nya dishare dan diisikan pada form formulir: 

http://bit.ly/Formulir-Pendaftaran-Lomba-Kemenag-Lmg atau dikirim dalam file atau 

DVD disertai box cover yang bertuliskan: 

Judul, Nama Peserta/tim, dan Asal Madrasah ditujukan ke Tim 

GELEM Kemanag Kab. Lamongan di kantor Pendma Kemenag Kab. 

Lamongan, Jln Veteran No. 10 Lamongan 
 

3.  Panitia akan membalas tiap peserta dengan memberikan link video, apabila sudah 
diupload dan tayang di youtube  

4.  Peserta wajib mempromosikan videonya di youtube dengan meminta subscribe dan like 
dari para fansnya ke media social karena itu termasuk penilaian juri 

 

 
 

H. MEKANISME PENDAFTARAN LOMBA 

 
Kompetisi akan melalui beberapa tahap sebagai berikut : 
1.  Tahap Pendaftaran 
2.  Upload video 
3.  Penetapan daftar nominasi 
4.  Penjurian 
5.   Penetapan pemenang. 

 
I.   KRITERIA PENILAIAN 

1.  Kesesuaian dengan tema pembelajaran 

2.  Ide dan pesan yang disampaikan 

3.  Orisinalitas video 

4.  Teknik pengambilan gambar dan editing 

5.  Jumlah like dan subscribe masuk diperhitungkan 
 

 

J. WAKTU PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN 
Pendaftaran                      : 15 September – 10 Desember 2020 
Penilaian                           : 10 s.d. 15 Desember 2020 
Pengumuman                   : 17 Desember 2020 

http://bit.ly/Formulir-Pendaftaran-Lomba-Kemenag-Lmg
http://bit.ly/Formulir-Pendaftaran-Lomba-Kemenag-Lmg
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K. PENENTUAN JUARA DAN HADIAH 
 

Dalam perlombaan ini akan diambil 15 karya terbaik sebagai juara 1, 2, dan 3 untuk masing 
jenjang. Selain uang tunai, para juara juga akan mendapatkan thropi dan e-sertifikat. Dan 
untuk total hadiah yang disiapkan panitia sebesar Rp 11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah). 
Adapun kategori jenjang dan besaran hadiahnya adalah sebagai berikut: 

 

L.  PENUTUP 
 

Demikian kegiatan ini disiapkan, semoga dapat turut serta memotivasi para siswa-siswi 
madrasah menjadi generasi bangsa yang Hebat, Sehat, dan Bermartabat. 
Info Contact di : 

Email   :  timgelemkemenag@gmail.com  

Channel Youtube  : Kemenag Lmg Official 
 
 
 
 

 
Lamongan, September 2020

 

 

Panitia 
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