PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Pancasila Nomor 21 Kode Pos 22814
GUNUNGSITOLI
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA
(LOMBA STORY TELLING/BERCERITA) TINGKAT SD/MI
SE-KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2022

A. Latar Belakang
Kemampuan dan kegemaran membaca merupakan modal dan faktor penting dalam
penyelenggaraan pendidikan (formal, informal & nonformal), dan pembangunan masyarakat untuk
hidup lebih cerdas, berwawasan luas, dan tangkas dalam menghadapi peluang dan tantangan di
era ekonomi global. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab XIII
pasal 48 (1) mengisyaratkan bahwa pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui tiga
jalur yaitu melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan boleh dikatakan tidak mudah dan
juga tidak susah. Upaya pembudayaan harus ditanamkan dan dilatih pada anak-anak sedini
mungkin serta dilakukan secara berkelanjutan dalam kondisi yang kondusif, harmonis, dan
komunikatif . Penanganan tidak cukup hanya oleh guru atau komunitas di sekolah. Peran orang
tua, masyarakat lingkungan, pemerintah dan lembaga swasta peduli juga merupakan faktor
penting. Karena itu, pemikiran dan tindakan gerak langkah yang kompak dan sinergis antara
lembaga pendidikan, orang tua, masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunungsitoli pada kesempatan ini dan untuk hal ini
menyelenggarakan kegiatan lomba bercerita khusus untuk anak-anak SD/MI. Kebijakan ini
sebagai bentuk pola pemberian apresiasi dan motivasi pembudayaan kegemaran membaca
melalui jalur sekolah tingkat awal. Tentunya pola apresiasi ini akan dikembangkan dan
ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang, baik melalui jalur sekolah, jalur masyarakat
peduli, jalur lembaga pemerintah dan jalur-jalur lainnya Pesan melalui “Tradisi lisan” yang
merupakan salah satu aset asli Indonesia seperti legenda, mitos, fable, dongeng, epos dan sejarah
sebagian sudah diabadikan dalam bentuk tulisan. Tulisan ini sebagian besar sudah menjadi
koleksi perpustakaan, contoh : Cerita Laowomaru, Luowemona,Tuada Bola dan sebagainya.
Cerita-cerita semacam ini bila diangkat kembali dapat membangkitkan cinta anak terhadap
budaya daerah (budaya lokal). Melalui cerita rakyat nusantara yang dikemas dan dipentaskan
secara baik dan indah akan menumbuhkan rasa kekaguman kepada khasanah kekayaan budaya
bangsa, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa menghormati, rasa bersatu padu dalam
ikatan kebangsaan yaitu bangsa Indonesia. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Gunungsitoli melaksanakan Lomba Story Telling (Bercerita), dengan tema:
“Menumbuhkan Kegemaran Membaca dan Kecintaan terhadap Budaya Lokal”.

B. Dasar
1.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunungsitoli
Tahun 2022 tentang Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota;

2.

Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunungsitoli Nomor
041/003/K/2022 Tentang Penetapan Tim Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
Kota Gunungsitoli Tahun 2022.

C. Tujuan
1. Menumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui berbagai bacaan dan media untuk
menanamkan kecintaan akan kebudayaan bangsa, membangun pendidikan karakter, dan
peningkatan rasa persatuan serta kesatuan;
2. Menumbuh kembangkan budaya gemar membaca pada anak-anak (usia SD/MI) terhadap
buku-buku cerita budaya daerah (lokal) yang isinya mengandung nilai-nilai kepahlawanan
dan misi membangun pendidikan karakter (baik buku bernuansa cerita kepahlawanan
maupun legenda);
3. Menumbuhkembangkan kecintaan anak-anak akan budaya lokal.

D. Sasaran Lomba
Lomba ini difokuskan untuk diikuti siswa-siswi Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta seKota Gunungsitoli. Adapun keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpilihnya siswasiswi SD/MI terbaik Tingkat Kota Gunungsitoli dalam bercerita tentang budaya daerah/lokal.

E. Persyaratan Peserta
1. Siswa-siswi SD/MI yang duduk di kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam);
2. Berasal dari sekolah negeri maupun swasta di wilayah Kota Gunungsitoli;
3. Mengisi Formulir Pendaftaran (sebagaimana terlampir);
4. Melampirkan surat keterangan memenuhi persyaratan atau persetujuan mengikuti lomba dari
kepala sekolah;
5. Perwakilan dari masing-masing sekolah maksimal 3 (tiga) peserta.

F. Materi Lomba
a. Materi Lomba ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunungsitoli yang
bersumber dari buku cerita rakyat yang berasal dari daerah/budaya lokal. Buku tersebut
diperoleh dari perpustakaan sekolah masing-masing atau Perpustakaan Umum Daerah Kota
Gunungsitoli;
b. Materi Lomba adalah cerita rakyat Nias yang mengandung nilai kepahlawanan atau legenda
dan berisikan nilai pendidikan karakter.
c. Beberapa pilihan cerita rakyat Nias yang diperlombakan adalah sebagai berikut:
1. LaowÕmaru
Cerita LaowÕmaru dari buku yang berjudul “LaowÕmaru”. karangan Drs. Sukawati
Zalukhu, S.Pd., M.M. cetakan ke-2 yang diterbitkan oleh Yayasan Gema Budaya Nias
Tahun 2015.
2. TuadabÕla
3. Ba’e Ba Laosi
4. Asu Ba Tumbao
Cerita TuadabÕla, Ba’e Ba Laosi, Asu Ba Tumbao dari buku yang berjudul “Cerita
Rakyat Nias” karangan Dr. Sadieli Telaumbanua, M.Pd.,M.A. yang diterbitkan oleh CV.
Mitra Medan Tahun 2020.

d. Materi lomba dapat diperoleh dari tim penyelenggara pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Gunungsitoli, Jln. Pancasila No. 21 Gunungsitoli atau di download melalui
Layanan
Koleksi
Digital
Perpustakaan
Kota
Gunungsitoli
pada
https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/

G. Komponen Penilaian
a. Penampilan
Lebih ditekankan kepada penampilan peserta saat bercerita di panggung. Peserta
diharapkan dapat tampil dengan santai, wajar dan percaya diri;
b. Teknik Bercerita
Peserta diharapkan dapat menyesuaikan penampilannya dengan memperhatikan hal-hal
sebagai berikut: volume suara, artikulasi, tempo dan penguasaan panggung;
c. Penguasaan Materi
Peserta harus menguasai isi cerita serta menghayati cerita yang dibawakan. Selain itu
peserta dapat melakukan improvisasi maupun penyesuaian dan imajinasi dalam
berintegrasi dengan materi cerita yang dibawakan;
d. Kemampuan Peserta
Peserta harus dapat menggunakan seluruh kemampuan dengan memadukan ketiga unsur
penilaian diatas secara kreatif, efektif dan inovatif.

H. Teknik Penilaian
1. Peserta bercerita di depan kamera video dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta
mengenakan seragam sekolah.
2. Sebelum bercerita, peserta diwajibkan memberi hormat dan menyebutkan nama, kelas, asal
sekolah serta judul cerita rakyat yang dipilih;
3. Waktu bercerita (durasi) setiap peserta maksimal 10 menit;
4. Rekaman video diupload melalui Facebook dengan menandai akun Facebook Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan dengan menuliskan nama, asal sekolah dan judul cerita yang
dipilih.

I. Waktu pelaksanaan
1.

Pengiriman video dimulai pada tanggal 1 Mei sampai pada tanggal 31 Mei 2022;

2.

Pengumuman pemenang lomba tanggal 10 Juni 2022.

J. Penghargaan Pemenang
Pemenang terdiri dari juara I, II, III dan IV serta mendapatkan piala, piagam, dan dana
pembinaan sebagai berikut:
Juara I

Rp. 2.000.000,-

Juara II

Rp. 1.500.000,-

Juara III

Rp. 1.250.000,-

Juara Harapan I

Rp. 1.000.000,-

FORMULIR PENDAFTARAN KEGIATAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA
(LOMBA STORY TELLING/BERCERITA) TINGKAT SD/MI
SE-KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2022

Nama

: .....………………………………………….

Tempat, Tanggal Lahir

: ……………………………………………….

Alamat

: ……………………………………………….

Cita-cita

: ……………………………………………….

Hobi

: ……………………………………………….

Nama Orang Tua
Ayah

: ……………………………………………….

Ibu

: ……………………………………………….

Pekerjaan Orang Tua
Ayah

: ……………………………………………….

Ibu

: ……………………………………………….

Nama Sekolah

: ……………………………………………….

Alamat Sekolah

: ……………………………………………….

Mengetahui :
Kepala Sekolah …………….

(…………………………………….)

Peserta Lomba,

(……………………………………)

