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A. SPEECH  

Alur Pelaksaan Lomba:  

1. Peserta adalah santri kelas 3,4,5, dan 6 

2. Kompetisi terdiri dari 3 babak : babak penyisihan , babak semifinal, babak final  

3. Peserta mempersiapkan teks pidato Bahasa Inggris sesuai dengan topik:  

a. How to be a good traveller 

b. How to make your travelling be useful and wonderful 

4. Durasi lomba speech 3 - 5 menit  

5. - Babak Penyisihan : Saat peserta menampilkan speech tidak diperbolehkan membawa teks. 

 

- Babak Semifinal : Peserta menampilkan naskah yang sama. Juri memberikan beberapa pertanyaan pasca 

penampilan  

- Babak Final : a. Peserta menyampaikan naskah Speech yang sama seperti babak sebelumnya  

b. Peserta menggunakan kostum /properti yang mendukung isi pidato.  

c. Juri memberikan beberapa pertanyaan pasca penampilan  

(juri native speaker)  

d. Di dalam babak final, kriteria penilaian yang paling utama adalah sesi Tanya jawab dengan juri native. 

Ketentuan Naskah:  

Naskah diketik rapi dengan font Times New Roman, ukuran 12pt, spasi 1.5, kertas ukuran A4, Panjang kata 

adalah 500-600 kata, dan dikumpulkan saat babak penyisihan dalam bentuk print out.  

Ketentuan penilaian :  

Content and Accuracy : Kesesuaian antara naskah dan penampilan  

Voice : Kejelasan/kelantangan suara  

Gesture/body language : Bahasa tubuh/ekspresi saat tampil  

Fluency : Kelancaran dan ketepatan pelafalan bahasa inggris  

Performance : Kostum dan property (babak final)  



B. STORY TELLING  

Alur Pelaksanan Lomba:  

1. Peserta adalah santri dari kelas 3,4,5, dan 6 

2. Kompetisi terdiri dari 3 babak : babak penyisihan, babak semifinal, babak final  

3. Peserta mempersiapkan teks cerita Bahasa Inggris dengan topik:  

a. Experiences in travelling 

b. Plan for travelling  

4. Durasi penampilan 4 - 5 menit  

5. Peserta diberi waktu 1 menit untuk persiapan  

6. Juri akan memanggil secara acak untuk urutan penampilan  

7. Peserta tidak diperbolehkan membawa naskah ketika menampilkan story telling. 

 - Babak Penyisihan :  

a. Peserta tampil dengan membawa properti pendukung cerita.  

b. Peserta memakai seragam sekolah.  

- Babak Semifinal :  

a. peserta menampilkan naskah yang sama, memakai seragam sekolah, disertai membawa properti 

pendukung cerita  

b. Juri memberikan beberapa pertanyaan setelah penampilan  

- Babak Final :  

a. Peserta menampilkan cerita yang sama  

b. Peserta memakai kostum dan menggunakan properti pendukung  

c. Juri memberikan beberapa pertanyaan setelah penampilan (juri native speaker)  

Ketentuan Naskah:  

Naskah story telling diketik rapi dengan font Times New Roman, ukuran 12pt, spasi 1.5, kertas ukuran A4,  

dan dikumpulkan saat babak penyisihan dalam bentuk print out. 

Ketentuan Penilaian:  

Content and Accuracy : Kesesuaian antara naskah dan penampilan  

Voice : Kejelasan/kelantangan suara  

Gesture/body language : Bahasa tubuh/ekspresi saat tampil  

Fluency : Kelancaran dan ketepatan pelafalan Bahasa Inggris  

Performance : Kostum dan property  



C. SPELLING BEE  

- Babak Penyisihan  

 Peserta adalah santri dari kelas 1-6 

 Vocabulary yang dipelajari sesuai dengan tema Let’s Travel to conquer the world 

- Peserta menuliskan ejaan kata dari suara native yang diputar melalui speaker di lembar yang telah 

disediakan  

- Babak Semifinal  

a. Peserta menuliskan 10 soal ejaan kata dari suara native yang diputar melalui speaker di lembar yang telah 

disediakan (written test) 

b. Selanjutnya, Tiap peserta diberi 3 kata untuk dieja (oral test) 

c. Akumulasi skor antara oral dan written tertinggi akan lolos ke babak final. 

- Babak Final  

Peserta mengeja 3 kata yang dilafalkan oleh native speaker (Oral Test) 

 

 

D. SHOW AND TELL  

- Babak Penyisihan  

 Peserta adalah santri kelas 1 dan 2 

a. Peserta ditunjukkan sebuah benda yang berhubungan dengan tema Let’s Travel to Conquer the World, 

kemudian diberi waktu maksimal 3 menit untuk mendeskripsikan. 

b. Peserta diberi waktu persiapan 1 menit sebelum mendeskripsikan.  

- Babak Semifinal  

Peserta ditunjukkan sebuah benda yang berbeda dari babak penyisihan, kemudian diberi waktu maksimal 3 

menit untuk mendeskripsikan (tanpa waktu persiapan)  

- Babak Final  

a. Peserta ditunjukkan sebuah benda, kemudian diberi waktu maksimal 3 menit untuk mendeskripsikan  

b. Peserta akan menerima pertanyaan sesuai dengan apa yang telah dideskripsikan  

(juri native speaker)  

Ketentuan Penilaian:  

a. Jumlah dan pemilihan kata  

b. Konten dan alur deskripsi  

c. Pronunciation  

d. Kelancaran/fluency  
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