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Kepada
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Kota Pontianak
Di –
Pontianak

Dengan hormat, sesuai dengan program kerja Bidang Pembinaan Pendidikan
Menengah, Dinas Pendidikan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2016 akan
mengadakan Lomba Debat Bahasa Inggris untuk siswa/siswi SMK Tingkat Kota
Pontianak, yang akan dilaksanakan pada:
Hari
Tanggal
Waktu
Tempat

Technical Meeting
Hari / Tanggal
Waktu
Tempat

: Senin - Selasa
: 26 s.d 27 September 2016
: 08.00 - Selesai
: Aula Kantor Terpadu
Dinas Pendidikan Kota Pontianak Lt.2
Jl. Letjend Sutoyo
: Jum’at / 23 September 2016
: 13.30 Wib – Selesai
: Aula Kantor Terpadu
Dinas Pendidikan Kota Pontianak Lt.2
Jl. Letjend Sutoyo

Diharapkan sekolah dapat mengirimkan utusan sebanyak 1 (satu) grup terdiri dari 3
(tiga) orang siswa/siswi dan masih duduk di kelas X,XI,XII, Pendaftaran paling
lambat kami terima tanggal 23 September 2016 di Bidang Dikmen Dinas Pendidikan
Kota Pontianak dengan mengisi biodata (terlampir).
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pontianak

Dr. H. Mulyadi, M.Si
NIP. 19640421 198903 1 013

BIODATA
DEBAT BAHASA INGGRIS SMK
TINGKAT KOTA PONTIANAK TAHUN 2016

NAMA

: ……………………………………………………

KELAS

: ……………………………………………………

SEKOLAH ASAL

: ……………………………………………………

TEMPAT&TANGGAL LAHIR

: ……………………………………………………

ALAMAT

: ……………………………………………………

NO. HP

: ……………………………………………………

E-MAIL

: ……………………………………………………

HOBBY

: ……………………………………………………

LOMBA YANG PERNAH DIIKUTI

: …………………………………………………..
1. ………………………………………………...
2. …………………………………………………
3. …………………………………………………

TANDA TANGAN

(……………………)

English Presentation Skills
1. Pendahuluan

Kebutuhan akan keterampilan berbahasa Inggris sudah sangat jelas bagi bangsa
Indonesia, terutama bagi generasi muda, agar dapat berkolaborasi dan atau berkompetisi
di pasar global. Agar siswa SMK di Indonesia dapat mempesiapkan diri sebagai tenaga
kerja terampil tingkat menengah dalam dunia kerja internasional, siswa perlu diberikan
motivasi belajar bahasa Inggris. Salah satu upaya peningkatan motivasi adalah melalui
lomba antar siswa SMK tingkat nasional. Materi dan format lomba perlu disesuaikan
dengan kebutuhan penggunaan bahasa itu sendiri sesuai profil kompetensi lulusan SMK.
English presentation skills adalah salah satu yang keterampilan berbahasa Inggris yang
dibutuhkan oleh lulusan SMK sebagai keterampilan pendukung di dunia kerja. Oleh karena
itu, lomba keterampilan berbahasa Inggris siswa SMK tingkat nasional tahun 2016 adalah
English presentation skills, yang di dalamnya ada unsur tanya jawab dengan audience
(sesama peserta lomba) agar dapat memunculkan unsur komunikatifnya.
2. Gambaran Umum
Setiap tim peserta lomba (3 orang) akan menyiapkan bahan presentasi kepada tim
peserta sekolah lainnya. Satu orang siswa bertindak sebagai moderator, dan 2 orang
lainnya sebagai presenter dan menjawab pertanyaan dari audience. Lomba diadakan
secara autentik, dimana moderator menjalankan tugasnya sebagaimana layaknya seorang
moderator dalam sebuah seminar atau konperensi. Presenter menjalankan tugasnya
sebagai presenter dan siap menjawab atau merespon pertanyaan. Unsur tanya jawab
setelah presentasi adalah unsur komunikatif dimana keterampilan berkomunikasi bahasa
Inggris peserta lomba dapat diprediksi.

3. Pelaksanaan
a. Nama Lomba: English Presentation Skills
b. Persyaratan Peserta Lomba:
1) Siswa SMK kelas 10-12 di tahun ajaran 2016-2017 yang dibuktikan dengan surat
keterangan/fotocopy rapor terakhir yang dilegalisir.
2) Tiap sekolah hanya mengirimkan 1 tim
3) 1 tim terdiri dari 3 orang peserta
4) Setiap tim membawa minimal 1 laptop, flash disk, dan modem
untuk internet, yang akan digunakan saat case building (persiapan).
5) Menyerahkan pas photo berwarna ukuran 3X4 sebanyak 2 lembar
c.Waktu dan Tempat Pelaksanaan:
1) Waktu pelaksanaan: 26 s/d 27 September 2016,
2) Tempat Pelaksanaan: Aula Kantor Terpadu Dinas Pendidikan Kota
Pontianak Jl. Letjen Soetoyo Pontianak

4. Materi Lomba:

Setiap peserta menyiapkan bahan presentasi dengan menentukan sendiri judul
presentasinya yang diangkat dari tema-tema berikut ini:
a. Promoting your provinces which may include potential tourism objects,
current condition, problems and alternative solutions
b. Current issues in youth problems and alternative solutions
c. Challenges for SMK graduates
d. Technology development: its potential and social problems
e. Sports: what, why and how?
f. Environmental issues
g. Current issues in transportation system
h. Education system
i.

Law enforcement

j.

Political issues which may include regional election

5. Mekanisme lomba:
A. Lomba English Presentation Skillsakan dilaksanakan dalam 2 babak: Babak 1
(penyisihan) dan Babak 2 (final).
i. Babak 1 (penyisihan).
a. Setiap tim mendapat giliran untuk mempresentasikan bahan yang telah
disiapkan maksimal 10 menit, dan 20 menit untuk sesi tanya jawab.
b. Tema yang dipilih untuk dipresentasikan ditentukan pada saat technical
meeting.

c. Setiap tim yang terdiri dari 3 orang siswa akan memainkan peran sebagai
berikut:
1. 1 orang moderator: tugasnya adalah memperkenalkan tim, mengatur
sesi tanya jawab, dan menyimpulkan hasil diskusi.
2. 2 orang presenter, sekaligus menanggapi/menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh tim lain dan atau juri.

d. Setiap tim diberikan waktu 30 menit untuk case building dan
persiapan,tanpa didampingi oleh pembimbing.
e. Powerpoint maksimal 2 slide yang berisikan poin-poin presentasi. Tidak
ada kalimat (S-V-O) di dalam slides, hanya word phrases dan atau
gambar.
f. Setiap tim diberikan waktu untuk mengajukan 1 pertanyaan tentang
materi

yang

sedang

dipresentasikan,

dan

presenter

harus

menjawab/menanggapi pertanyaan tersebut.
g. Apabila tim penanya kurang puas terhadap jawaban, masih diberikan 1
kali kesempatan untuk mengklarifikasi/ mengungkapkan ide/ meluruskan
/ menanggapi jawaban, namun TIDAK memunculkan isu/pertanyaan
baru.

h. Untuk babak ke 2 (Final) akan diambil 6 tim dengan nilai tertinggi untuk
maju.
ii. Dalam Babak 2 (Final):
a. Ketentuan pada poin a-g pada babak 1.
b. Pada babak 2 (Final) ini, akan diambil 3 tim pemenang: Pemenang 1,
Pemenang 2, dan Pemenang 3 dan Best Speaker 1, Best Speaker 2
dan Best Speaker 3.
6. Kriteria Penilaian
Penilaian terhadap peserta lomba dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. Presentation:
Delivery attitude: attitude, eye contact, (moderator and presenters)
Language: accuracy (gramtical and pronunciation), fluency
Content: evidence, organization of ideas, clarity of information, arguments.
b. Question and Answer (Q/A): How to respond to questions (forpresenters), how
to ask questions (for audience).
c.

Visual Appeals: maximal 2 slides, keterbacaan, tidakmemunculkan kalimat,
tetapi hanya words/phrases.

7. Kriteria Pemenang:
a. Untuk menentukan 6 tim peserta yang berhak maju dari Babak 1 ke Babak 2,
perolehan nilai presentasi (Nilai P) menjadi prioritas pertama. Apabila jumlah
(Nilai P) sama, kriteria selanjutnya adalah jumlah nilai bertanya (Nilai B).
b. Untuk menentukan Pemenang tim dan best speaker 1, 2, dan 3, perolehan
nilai rata-rata presentasi (Nilai P) menjadi prioritas pertama. Apabila Nilai ratarata P sama, kriteria selanjutnya adalah nilai rata-rata bertanya (Nilai B).

