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Juri Lomba Story Telling tingkat SMP dan SMA Dalam Rangka Apresiasi dan 

Kreasi Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) Tahun 2008 

 

A. Pendahuluan 

 

Tingkat keberhasilan suatu proses pendidikan tidak hanya dapat dilihat 

dalam bentuk angka-angka sebagai hasil ujian saja, melaikna lebih pada bagaimana 

para peserta didik berkreasi. Hal inilah mungkin yang mendasari terselenggaranya 

Kegiatan Apresiasi dan Kreasi Sekolah Indonesia di luar negeri ini. 

Sebagaimana sekolah Indonesia pada umunya, sekolah Indonesia di luar 

negeri (SILN) telah secara aktif berkontribusi pada pembinaan anak bangsa. Oleh 

karena itu prestasi mereka juga harus mendapatkan apresiasi yang semestinya dengan 

melakukan kegiatan ini secara rutin tiap tahunnya. Kegiatan ini pada dasarnya 

bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan prestasi dan daya kreatifitas para siswa 

SILN dengan tidak melupakan akar budayanya.  

Dalam kegiatan ini terdapat tiga kategori materi yang digarap dan 

ditampilkan yaitu: olah raga, kesenian dan sains. Lomba story telling antar siswa 

tingkat SMP dan SMA ini termasuk kategori kedua yaitu kesenian.  
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B. Tujuan  

1. Tujuan umum 

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa SILN dalam 

mencapai prestasi pada berbagai aspek kecerdasan dan meningkatkan daya apresiasi 

dan kreasinya melalui ragam kegiatan.  

2. Tujuan khusus 

Secara khusus, lomba Story Telling ini bertujuan untuk meningkatkan 

apresiasi seni para siswa dengan memberikan apresiasi dengan memilih tiga 

pemenang setiap tingkatannya baik SMP maupun SMA.  

 

C. Pelaksanaan:  

1. Peserta lomba  

Lomba Story Telling ini menampilkan nomor lomba individu untuk siswa 

jenjang pendidikan SMP dan SMA. Masing-masing sekolah diwakili oleh 1 (satu) 

orang siswa tingkat pendidikan SMP dan 1 (satu) orang siswa tingkat pendidikan 

SMA.  

2. Panduan umum 

Setiap peserta lomba Story Telling membuat ringkasan cerita dari buku yang 

menjadi sumber cerita yang dibawakannya dengan panjang ringkasan untuk dapat 

dibawakan dalam waktu 5 sampai dengan 7 menit. Cerita yang dibawakan dapat 

berupa cerita dari dalam negeri ataupun luar negeri dan dipilih sendiri oleh peserta. 
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Pencerita dalam Story Telling membawakan ceritanya dengan gayanya masing-

masing.  

3. Penilaian 

Penilaian dilakukan terhadap: 

a. Ringkasan cerita, yang dibuat dalam bahasa Inggris; 

b. Penguasaan terhadap cerita, melalui tanya jawab dengan tim juri dalam 

bahasa Inggris saat penyerahan naskah; 

c. Penampilan penyampaian cerita. 

Lomba Story Telling menghasilkan juara I, II, dan III untuk masing-masing jenjang 

pendidikan SMP dan SMA.  

 

4. Pelaksanaan Lomba Story Telling  

Kegiatan ini diselenggarana sejak hari Minggu tanggal 2 November 2008 

jam 15.05 s/d 17.00 berisikan penjelasan technical meeting kepada panitia Seksi 

lomba, juri dan panitia lain yang bertindak sebagai pendamping peserta dengan 

kepala sekolah. Ruangan bertempat di Andrawina Ball Room Jogja Plaza Hotel yang 

dikoordinatori oleh Koordinator sie lomba dan juri.  

Kegiatan kemudian dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 4 November 2008 

jam 08.30 berisikan penyerahan naskan Story Telling SMP termasuk tanya jawab 

yang diselenggarakan di ruang Langen Baswara Jogja Plaza Hotel. Kegiatan tersebut 

dilanjutkan dengan penyerahan naskah Story Telling SMA di ruangan Sabdo Nayoko 

dan juga diikuti dengan tanya jawab.  
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Pada hari yang sama pada jam 14.00-16.00 diselenggarakan perlombaan 

untuk tingkat SMP di ruang Andrawina Ball Room dan pada pukul 19.00-21.00 untuk 

tingkat SMA di ruang yang sama.  

 

5. Hasil perlombaan 

Perlombaan ini menghasilkan 3 pemenang untuk tiap tingkatan. Setelah 

melalui diskusi dan penggabungan nilai dari tim juri yang berjumlah 3 (tiga) orang, 

perlombaan ini menghasilkan pemenang sebagai berikut: 

 

Daftar pemenang tingkat SMP: 

Pemenang Nama Asal 

I Annisa Rahmayanti Wassenaar, Nederland 

II Nadaa Farradhina Azalea Bangkok, Thailand 

III Rahmat Hasballah Tokyo, Jepang 

 

Daftar pemenang tingkat SMA: 

Pemenang Nama Asal 

I Harumi Aini Wassenaar, Nederland 

II Posma Prima Harapanta N. Moskow, Rusia 

III Puteri Azura Sari Bt Ahmad S Kuala Lumpur, Malaysia 
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D. Kesimpulan dan Saran 

Kalau dibandingkan dengan siswa SMP dan SMA di Indonesia pada 

umumnya, dalam story telling siswa di Indonesia pada umumnya lebih menguasai 

teknis story telling seperti dalam blocking dan pemanfaatan properti, serta 

penghayatan. Namun demikian penampilan sebagian peserta lomba SILN ini sangat 

bagus terutama dengan penguasaan panggung, kepercayaan diri, dan tentu saja 

penguasaan bahasa Inggrisnya. Namun, kelemahan masih terlihat pada kemampuan 

meringkas sebuah cerita. 

Karena para peserta merupakan wakil terbaik dari setiap sekolahnya, 

mungkin persoalannya adalah pada pembinaan yang kurang maksimal. Ke depan 

harapannya dengan pembinaan yang lebih maksimal, kreatifitas para siswa juga akan 

jauh lebih meningkat.   
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