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LEMBAR PENGESAHAN 

 
Hasil Evaluasi Akhir Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat  
Fakultas Bahasa dan Seni tahun 2010 
 

A. Judul Kegiatan  : Pelatihan Storytelling Bagi Siswa SMA I Banguntapan  
Bantul  Yogyakarta  

B. Pelaksana : Asih Sigit Padmanugraha, M. Hum   

C. Hasil Evaluasi:  

1. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini sudah / 
belum *) sesuai dengan rancangan yang tercantum dalam proposal 
PPM 

2. Sistematika laporan sudah / belum *) sesuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam buku pedoman PPM UNY 

3. Hal-hal lain sudah / belum *) memenuhi persyaratan laporan 

D. Kesimpulan 

Laporan ini dapat / belum dapat *) diterima  

      

     Yogyakarta, 16 November 2010 

 

Mengetahui,        Disetujui, 

Dekan FBS UNY           BPPM FBS UNY  

 

 

Prof. Dr. Zamzani, M. Pd.  Drs. Sugi Iswalono, M.A.  

NIP. 19550505 198011 1 001          NIP. 19600405 198901 1 001 

Catatan: 

 

*) coret yang tidak perlu 
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KATA PENGANTAR 

 

Laporan ini berisi hasil pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada 

Masyarakat yang berupa Pelatihan Storytelling bagi Siswa SMA I 

Banguntapan Bantul Yogyakarta. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari 

Senin dan Selasa tangga 8 dan 9 November 2010. Pelaksana mengucapkan 

terima kasih yang memungkinkan pelaksana melaksanakan tugas ini dengan 

baik dan lancar. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dekan FBS, 

Pembantu Dekan I FBS, Ketua BPPM FBS, Ketua Jurusan Pendidikan 

Bahasa Inggris, Wakil Kepala Sekolah SMA I Banguntapan, dan para 

anggota Tim PPM.   

Pelatihan ini berisi teori dan praktek storytelling dalam bahasa Inggris 

dengan cerita pribadi yang sederhana sampai dengan cerita rakyat yang 

sudah sangat popular di Indonesia.   

Harapan pelaksana, semoga para peserta, pembaca, dan semua 

pihak-pihak yang berkepentingan  dapat mengambil manfaat dari kegiatan 

PPM ini.  

 

Yogyakarta, 16 November 2010  

      Pelaksana 

     

 Asih Sigit Padmanugraha, M. Hum. 

 NIP. 19760202 200212 1 003  
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Pelatihan Storytelling Bagi Siswa SMA I Banguntapan Bantul 
Yogyakarta 

 

Asih Sigit Padmanugraha, M. Hum 

Abstrak 

Sungguh sangat menyenangkan mendapatkan kesempatan untuk 
menjadi mendapatkan kesempatan untuk terlibat pelatihan storytelling ini. 
Storytelling sesungguhnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 
kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia suka akan cerita dan 
bercerita. Ketidaksadaran inilah yang harusnya diubah menjadi kesadaran 
bercerita. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah bercerita dengan baik. 
Karena terkait dengan bahasa Inggris, maka ditambahkan bisa bercerita 
dengan baik dalam bahasa Inggris. Inilah yang menjadi tujuan pelatihan ini, 
selain tentu saja mengambil manfaat dari cerita demi pribadi-pribadi 
pendengarnya.  

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa 
tanggal 8 dan 9 November 2010 di Ruang Multimedia SMA I Banguntapan 
Bantul. Materi kegiatan pada intinya dibagi menjadi dua yaitu teori dan 
praktek. Namun demikian, praktek mendapatkan porsi yang lebih karena 
dengan banyak latihan, pelatihan akan berjalan lebih efektif.  

Bagian akhir dari kegiatan ini diisi dengan evaluasi yang dilakukan 
oleh peserta sendiri, guru pendamping dan pelatih. Dari refleksi yang 
dilakukan beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari pelatihan ini antara lain: 
siswa sesungguhnya memiliki kemampuan untuk menjadi storyteller yang 
baik namun kendalanya antara lain kurangnya keberanian, pengucapan yang 
kurang tepat, tidak menguasai panggung, tidak berinteraksi dengan audiens, 
dan juga yang paling pokok tidak menguasai jalan cerita. Namun semua hal 
itu bisa diperbaiki dengan latihan yang cukup dan intensif.  

Akhirnya, selain dari sisi praktek penceritaan yang baik harus diingat 
tujuan yang lebih besar di atas situ adalah para peserta bisa belajar dari 
cerita sehingga mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. 
Sesungguhnya storytelling sangat kental dengan pendidikan karakter.  

Kata kunci: storytelling, bahasa Inggris, cerita, pendidikan karakter  
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Pelatihan Storytelling Bagi Siswa SMA I Banguntapan Bantul 
Yogyakarta 

 

A. Pendahuluan 

Pelatihan storytelling ini merupakan kegiatan Pengabdian Kepada 

Masyarakat yang diselenggarakan di Prodi Bahasa dan Sastra Inggris FBS 

UNY tahun 2010. Kegiatan PPM ini dalam kontrak dan SK berjudul Pelatihan 

Pengajaran Sastra bagi Guru-guru Bahasa Inggris SMA Kota Yogyakarta. 

Namun karena beberapa hal, salah satunya pada tahun yang sama yaitu 

pada tangga 28-29 Juni 2010 telah diselenggarakan kegiatan JETA 

Conference yang pesertanya juga para guru di Yogyakarta, kegiatan ini 

diganti menjadi Pelatihan Storytelling Bagi Siswa SMA I Banguntapan 

Yogyakarta.  

Pelatihan dengan materi storytelling ini dipilih bukan tanpa alasan. 

Pemilihan materi ini didasarkan pada usulan sekolah yang memang belum 

pernah mendapatkan pelatihan storytelling. Namun, sekolah sudah punya 

modal yaitu pernah mendapatkan juara dalam public speech. Artinya sudah 

punya modal awal terkait dengan kemampuan para siswanya dan lingkungan 

sekolah yang mendukung kegiatan seperti itu.  

B. Tujuan 

Tujuan pelatihan ini secara umum adalah memberi pelatihan bagi 

para siswa kelas I untuk menjadi pencerita atau pendongeng yang baik 

dalam bahasa Inggris. Secara khusus pelatihan ini membekali para siswa 

untuk memiliki pengetahuan tentang teori storytelling yang baik dan 

mempraktekannya di depan umum. Di dalamnya tentu saja pelatihan ini juga 

bertujuan untuk melatih para siswa berbahasa Inggris dengan baik. Namun 
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sebagai pendidik, tentu saja melihat bahwa storytelling ini sangat kaya 

dengan muatan pendidikan karakter sehingga, meskipun tidak mudah untuk 

mengukur dan buth waktu yang lama, para siswa diharapkan akan menjadi 

siswa yang berkarakter.  

C. Pelaksanaan 

Kegiatan Pelatihan Storytelling bagi Siswa SMA I Banguntapan 

Bantul dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa pada tanggal 8 dan 9 

November 2010 di Ruang Multimedia SMA I Banguntapan Bantul. Kegiatan 

ini pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian teori dan praktek, 

meski praktek akan lebih dominan daripada teorinya.  

Peserta pelatihan ini adalah siswa kelas I dengan pertimbangan 

bahwa masih ada waktu beberapa tahun untuk ikut terlibat apabila sekolah 

akan mengikuti perlombaan storytelling. Jumlah peserta dibatasi 25 siswa 

yang diambil dari perwakilan semua kelas I dengan pertimbangan akan 

terjadi sharing dengan siswa lain di kelasnya.  

Dalam pelaksanaannya, pelatih menjelaskan teori-teori storytelling  

dan juga menekankan pentingnya dan bernilainya kegiatan bercerita yang 

sesungguhnya sangat dekat dan tidak terpisahkan dalam kehidupan 

manusia. Dan yang penting untuk ditekankan adalah bahwa bercerita itu 

bukan menghafalkan karena akan cenderung lupa dan tidak hidup. NAmun 

yang lebih penting adalah memahami plot atau alur cerita dan kemudian 

mampu untuk memodifikasinya, karena semua cerita yang ada ketika 

diceritakan tidak akan sama satu dengan yang lainnya, misalnya cerita Snow 

White dan Malin Kundang ataupun Si Pitung.  

 

 



8 
 

D. Kesimpulan dan Saran 

1. Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari kegiatan ini adalah:  

a. Kegiatan ini merupakan hal yang baru bagi SMA I Banguntapan 

karena sebelumnya mereka belum pernah mendapatkan 

pelatihan storytelling.  

b. Para siswa sangat antusias mengikuti kegiatan ini meskipun 

mengalami kesulitan dengan bahasa Inggrisnya. 

c. Siswa masih belum mampu merealisasikan apa yang ada 

dalam teori dalam praktek storytelling, seperti: menguasai 

panggung, berinteraksi dengan penonton, percaya diri, dan lain-

lain. 

d. Siswa masih lemah dalam membaca maupun berbicara dan 

mengucapkan kata-kata dan kalimat-kalimat dalam bahasa 

Inggris. 

e. Siswa kurang menguasai jalan cerita dan kurang mampu 

berimprovisasi.   

 

2. Saran 

a. Kegiatan ini ditindaklanjuti dengan pelatihan yang diadakan 

secara rutin (saran ini juga dating dari pihak sekolah yang 

menginginkan pelatihan rutin)   

b. Perlu pelatihan intensif terutama tentang membaca dan 

pengucapan bahasa Inggris.  

c. Perlu waktu yang cukup untuk pelatihan seperti ini karena 

melatih keberanian, misalnnya, membutuhkan waktu yang agak 

lama.  
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Lampiran 1. Proposal Kegiatan 

 

PELATIHAN STORYTELLING DI SMA 1 BANGUNTAPAN 

8-9 November 2010 

 

A. Latar Belakang  

Pelatihan ini merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini merupakan peran 

nyata penerapan ilmu dari perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat, dalam hal ini para siswa SMA I Banguntapan. Storytelling 

menjadi materi pelatihan ini karena, di samping masukan dari sekolah, di 

dalamnya terkandung sisi pendidikan yang sangat besar yang selama ini 

dilupakan untuk dikembangkan, yaitu sisi afektif dari siswa. Storytelling 

memberikan pengalaman tentang berbagai karakter manusia, sehingga 

karakter dari storyteller atau audiensnya pun akan terbangun. Selain itu, tentu 

saja banyak hal yang bisa bermanfaat seperti dari sisi bahasa, literacy, 

kepercayaan diri, kerjasama, dll. 

 

B. Tujuan 

Pelatihan ini bertujuan agar para peserta memahami teori tentang 

storytelling, menyeleksi cerita, memodifikasi cerita, dan bahkan membuat 

cerita sendiri dan kemudian menceritakannya di depan umum dengan baik 

dalam bahasa Inggris.   
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C. Metode  

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah teori, modeling, dan 

praktek. Bagian pertama merupakan penjelasan-penjelasan tentang teori-

teori storytelling sambil memberikan model-modelnya dan latihan. Setelah itu 

dilanjutkan dengan bagian kedua yang berisi latihan lanjutan dan praktek 

storytelling.   

 

D. Instruktur  

Instruktur pelatihan ini adalah Asih SIgit Padmanugraha dari Prodi Bahasa 

Dan Sastra Inggris, FBS, UNY tahun 2010.   

 

E. Peserta  

Peserta pelatihan ini adalah 25 orang siswa kelas 1 SMA I Banguntapan  

 

F. Jadual dan Tempat 

Jadual pelatihan direncanakan:  

Hari  : Senin dan Selasa 

Tanggal : 8 dan 9 November 2010 

Jam  : 13.00-16.00 WIB 

Tempat  : SMA I Banguntapan 
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G. Rencana Kegiatan  

Hari/Tanggal Jam* Materi Kegiatan 

Senin, 8 November 

2010 

13.00-14.00 Teori tentang storytelling 

 14.00-15.00 Modelling dan latihan 1 

 15.00-16.00 Modelling dan latihan 2 

Selasa, 9 November 

2010 

13.00-14.00 Latihan 

 14.00-15.30 Praktek storytelling 

 15.30-16.00 Review 

 

*Jam menyesuaikan dengan jam kegiatan sekolah 
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