JUKNIS LOMBA STORY TELLING
“PROFEST (PROGRESIF FESTIVAL)”
SEKOLAH PROGRESIF BUMI SHALAWAT

I. PESERTA
Kegiatan ini akan diikuti oleh siswa – siswi SMP /MTS sederajat se-Jawa Timur.

II. TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA
Pada cabang lomba ini dilakukan dua babak yaitu :
1. Preliminary Round
a. Preliminary round story telling dilaksanakan pada Kamis, 15 Desember 2016 di gedung
SMA PROGRESIF BUMI SHALAWAT (Jl. Kiai Dasuki No. 1 Lebo, Sidoarjo)
b. Dalam primary round peserta langsung menampilkan apa yang akan diceritakan sesuai
dengan judul yang diinginkan. Cerita bisa diambil dari kreasi yang sudah ada, didaur ulang
atau buatan sendiri.
c. Tema cerita : “Modified Folktale”
d. Durasi waktu maksimal 7 menit
e. Peserta harus memperhatikan aba-aba dari panitia sebagai time keeper
 Kartu Hijau
: memulai story telling
 Kartu Kuning
: memasuki menit ke 5
 Kartu Merah
: waktu habis
f. Jika peserta menyampaikan cerita lebih dari 7 menit, maka nilai akan dikurangi 5 poin
g. Dalam babak ini akan diambil 5 peserta yang maju ke final round
h. Penilaian dilakukan berdasarkan 5 kriteria; Pronunciation, Intonation, Accuracy, Expression,
dan Performance.
i. Peserta diperkenankan membawa property yang mendukung cerita.
j. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum lomba dimulai dan melakukan regristrasi ulang
k. Peserta menyerahkan naskah cerita 3 rangkap
l. Jika dalam panggilan ke-3, peserta masih belum hadir, maka peserta akan didiskualifikasi
2. Final Round
a. Dalam final round para finalis mendapatkan judul cerita baru yang disediakan oleh dewan juri,
peserta diberi kebebasan untuk memberikan improvisasi pada cerita yang akan dibawakan, dan
peserta diberi waktu 45 menit untuk persiapan.
b. Durasi waktu maksimal 5 menit
c. Peserta harus memperhatikan aba-aba dari panitia sebagai time keeper
 Kartu Hijau
: memulai story telling
 Kartu Kuning
: memasuki menit ke 3
 Kartu Merah
: waktu habis
d. Jika peserta menyampaikan cerita lebih dari 5 menit, maka nilai akan dikurangi 5 poin
e. Penilaian dilakukan berdasarkan 5 kriteria; Pronunciation, Intonation, Accuracy, Expression, dan
Performance
f. Pengarahan lebih lanjut akan diberikan pada saat Final.

III. KETENTUAN NASKAH
a. Naskah story telling diketik rapi dengan font Times New Roman, ukuran 12pt, spasi 1.5,
kertas ukuran A4.
b. Naskah belum pernah digunakan dan dipublikasikan sebelumnya.
c. Naskah orisinal dan bukan hasil plagiat.
d. Naskah diserahkan kepada panitia paling lambat pada saat technical meeting dengan
menuliskan (NAMA TERANG PESERTA)_(NAMA SEKOLAH) di pojok kiri atas.

