
 
  

 
 

 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS 

LOMBA MENDONGENG TINGKAT SMP/MTs SE-BLITAR RAYA 

SMA NEGERI 1 KADEMANGAN TAHUN 2021 

 

KETENTUAN UMUM 

a. Lomba mendongeng merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Dies Natalis SMA 

Negeri 1 Kademangan tahun 2021 bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan 

Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Blitar. 

b. Lomba mendongeng adalah lomba menceritakan dongeng atau kejadian di masa lampau.  

 

KETENTUAN KHUSUS 

a. Peserta lomba mendongeng adalah siswa SMP/MTs di wilayah Kabupaten dan Kota 

Blitar (Blitar Raya). 

b. Kegiatan mendongeng dilaksanakan dalam satu babak. Lomba dilaksanakan secara 

daring dengan mengunggah hasil kegiatan mendongeng di youtube dan mengirim link ke 

panitia. Lomba memperebutkan juara 1, 2,3.  

c. Setiap peserta memilih satu teks cerita yang telah disediakan panitia (boleh 

diimprovisasi). 

d. Setiap peserta hanya boleh mengirim 1 video mendongeng. Hasil karya menjadi properti 

milik SMAN 1 Kademangan. 

 

PENDAFTARAN 

a. Pendaftaran dilaksanakan secara online mulai Senin, 11 Januari s.d. Senin, 8 Februari 

2021. 

b. Pendaftaran tidak dipungut biaya (Gratis). 

c. Setiap sekolah boleh mendaftarkan lebih dari 1 peserta. 

 

PELAKSANAAN 

a. Video mendongeng dapat diupload mulai 12 Januari s.d. 8 Februari 2021 Pukul 23.59 

WIB. 

b. Pengumuman juara 10 Februari 2020. Like ditutup 8 Februari 2021 Pukul 12.00 WIB. 

 



 
  

 
 

PETUNJUK TEKNIS 

a. Peserta mendaftar lewat link berikut http://bit.ly/daftarsmanka2021. 

b. Peserta menceritakan 1 judul cerita yang disediakan panitia dalam bentuk video dan 

mengupload video tersebut ke youtube serta mengirimkan link video tersebut ke panitia 

dengan alamat berikut http://bit.ly/daftarsmanka2021. 

c. Durasi maksimal 7 menit. 

d. Peserta diperbolehkan memakai kostum dan atau asesoris yang dapat menunjang 

penampilan. 

e. Peserta diperbolehkan menggunakan atau memakai properti yang dapat menunjang 

penampilan. 

 

ASPEK PENILAIAN LOMBA DARING 

a. Kemampuan vokal (kejelasan suara, tempo, intonasi) (20 %) 

b. Kemampuan penghayatan (ekspresi, kesesuaian tokoh) (20%) 

c. Penampilan (kesesuaian kostum dengan tema dan penguasaan panggung) (20%) 

d. Kesesuaian isi (20%) 

e. Like di youtube (20%) 

 

HADIAH 

Memperebutkan Piala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar. 

Juara I, II, dan III mendapat sertifikat Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Blitar.  TOTAL HADIAH Rp 1.500.000,00. Keputusan dewan juri tidak dapat 

diganggu gugat. 

 

LAYANAN INFORMASI 

YUDIANTI, S.Pd. (081803862500) 

BAYU SETIAWAN, S.Pd. (085736642030) 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/daftarsmanka2021
http://bit.ly/daftarsmanka2021


 
  

 
 

JUKNIS PELAKSANAAN LOMBA TIK TOK YEL YEL KEBANGSAAN DAN 

UCAPAN SELAMAT ULANG TAHUN SECARA VIRTUAL 

DALAM RANGKA DIES NATALIS KE 33 SMAN 1 KADEMANGAN BLITAR 

 

KETENTUAN UMUM 

1. Peserta adalah siswa-siswi SMP/MTs 

2. Satu tim terdiri dari 1-5 peserta 

3. Peserta Memperagakan Yel-Yel yang berisi semangat kebangsaan ( missal kata mutiara 

Bung Karno “ beri aku seribu orang tua niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, beri 

aku sepuluh pemuda niscaya akan kuguncang dunia “) dan di ikuti ucapan selamat ulang 

tahun SMAN 1 KADEMANGAN ke-33 

4. Waktu yang diberikan maksimal 1 menit 

5. Isi yel-yel menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung SARA 

6. Setiap peserta diperkenankan menggunakan alat musik (Non Elektrik) 

7. Peserta harus berasal dari sekolah yang bersangkutan 

8. Mengisi  formulir online secara lengkap di http://bit.ly/daftarsmanka2021. 

9. Pendaftaran dibuka pada Tanggal 12 s.d 8 Februari 2021 

 

ASPEK PENILAIAN 

1. Kreatifitas (20%) 

2. Isi Yel – Yel (20%) 

3. Kekompakan (20%) 

4. Semangat (20%) 

5. LIKE (20%) 

 

KETENTUAN TEKNIS LOMBA  

1.       Peserta terdiri dari 1-5  orang 

2.       Durasi performance maksimal 1 menit 

3.       Peserta wajib mengupload yel yel  nya ke TIK TOK 

4.       Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

5.       Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah dilakukan pada 11 Februari 2021 

 

INFORMASI 

DINUL ARIFIN, S.Hi. (085745599856)  

http://bit.ly/daftarsmanka2021


 
  

 
 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS  

LOMBA  TARI TRADISI MODERN SECARA VIRTUAL  

TINGKAT SMP/MTs SE-BLITAR RAYA 

DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-33 SMAN 1 KADEMANGAN BLITAR 

 

KETENTUAN UMUM 

a. Lomba Tari Tradisi Modern merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Dies natalis 

SMA Negeri 1 Kademangan tahun 2021 bekerjasama dengan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Blitar 

b. Lomba Tari Tradisi Modern adalah lomba tari kreasi yang mengembangkan tradisi 

Nusantara dalam bentuk kontemporer. 

 

KETENTUAN KHUSUS 

a. Peserta lomba adalah siswa SMP/MTs di wilayah Kabupaten dan Kota Blitar (Blitar 

Raya) 

b. Setiap tim peserta memilih iringan tari yang sudah disiapkan oleh panitia. 

c. Video hasil karya tari peserta menjadi properti milik SMAN 1 Kademangan. 

 

PENDAFTARAN 

a. Pendaftaran secara online milai 11 Januari - 8 Februari 2021 

b. Pendaftaran tidak dipungut biaya (Gratis) 

c. Setiap sekolah boleh mengirim lebih dari 1 tim dan maksimal 3 tim 

 

PELAKSANAAN 

a. Video karya tari dapat diuploud sampai batas waktu yang sudah ditentukan panitia 

yaitu 8 Februari 2021 

b. Pengumuman pemenang pada tanggal 10 Februari 2021  

c. Pengambilan hadiah di SMA Negeri 1 Kademangan pada tanggal 11 Februari 2021 

 

PETUNJUK TEKNIS 

a. Peserta mendaftar lewat link http://bit.ly/daftarsmanka2021 

b. Satu tim terdiri 1 – 5 penari. 

http://bit.ly/daftarsmanka2021


 
  

 
 

c. Pembuatan video menggunakan kamera stand still dan kamera lain bergerak untuk 

close up atau posisi-posisi lainnya yang dapat di edit sesuai kebutuhan visual, dengan 

perbandiangan 75 : 25 

d. Iringan tari yang disediakan bisa di edit sesuai dengan kebutuhan karyanya tetapi tidak 

boleh mengambil musik lain diluar musik yang disediakan panitia. 

e. Musik bisa diunduh di http://bit.ly/iringantari 

f. Durasi performance 5 - 7 menit  

g. Karya tari tidak boleh mengandung SARA 

h. Dalam closing video peserta wajib mengucapkan ( selamat dies natalis ke 33 SMAN 1 

KADEMANGAN BLITAR ) bisa dengan ucapan atau tulisan. 

i. Keputusan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat  

j. Ketentuan kreatifitas tarian adalah: 

1. Tarian bebas kontemporer dengan sentuhan tradisi Nusantara 

2. Tarian berdasarkan pengembangan tradisi lokal 

3. Persilangan budaya, yaitu kombinasi beberapa corak budaya dalam satu bentuk 

tarian 

 

ASPEK PENILAIAN LOMBA DARING 

1.    Koreografi ( 20% ) 

2.    Teknik gerak ( 20% ) 

3.    Ekspresi ( 20% ) 

4.    Kostum ( 20% ) 

5.    Like di youtube ( 20% )  

 

HADIAH 

TOTAL HADIAH Rp. 1.500.000,00,  

Memperebutkan Piala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar 

Juara 1, 2, 3 akan mendapat trophy, sertifikat kejuaraan, dan uang pembinaan 

 

INFORMASI 

DEVI OKTAVI E., S.Pd. (08113662400) 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/iringantari


 
  

 
 

JUDUL WAJIB LOMBA DONGENG ( PILIH SALAH SATU ) 

DONGENG BUBUKSAH DAN GAGANG AKING 

 

Halo teman-temanku, 

Perkenalkan namaku adalah……. 

Asal sekolahku adalah……… 

 

Teman-teman, 

Aku peserta lomba mendongeng yang diselenggarakan oleh SMA NEGERI 1 

KADEMANGAN dalam rangka ulang tahunnya yang ke-33 bekerjasama dengan Dinas 

Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Blitar. 

 

Teman-teman, 

Dalam kesempatan ini aku akan mendongengkan sebuah cerita yang sangat menarik. 

Cerita ini terpahat di relief Candi Penataran Blitar. 

Cerita ini berjudul: “BUBUKSAH DAN GAGANG AKING” 

Selamat mendengarkan. 

 

Teman-teman, 

Cerita ini mengisahkan dua orang pertapa yang bernama Bubuksah dan Gagang aking. 

Keduanya mendapat ujian dari Dewa dengan turun ke bumi menjalani ujian kehidupan dan 

pencarian spiritual. 

Bubuksah mencoba mensyukuri setiap nikmat yang ada dengan tetap makan dan minum 

sehingga badannya menjadi gemuk dan berisi.  

Sementara Gagang Aking menempuh jalan berbeda. 

Ia mejalani laku hidup prihatin dan memilih untuk tak mengumbar hawa nafsu. Tubuh 

Gagang Aking menjadi kurus. 

 

Tiba waktunya menguji pencapaian keduanya selama melaksanakan bertapa,  

seekor harimau yang merupakan jelmaan Dewa Kalawijaya diutus untuk menguji keduanya. 

 

Harimau mendatangi Gagang Aking dan bermaksud memakannya. 

 



 
  

 
 

“Wahai gagang aking, Aku adalah seekor harimau yang sangat kelaparan. Sudikah 

engkau aku makan sebagai pengganjal perutku yang lapar ini. 

 

Kasihani aku wahai gagang aking,  

aku juga harus menghidupi anak-anakku yang sekarang aku tinggal di sarang adalam 

keadaan kurus dan lapar”, kata sang Harimau. 

 

 

Teman-teman, 

Tahukah kalian apa jawaban dari Gagang aking? 

Ternyata permintaan Harimau itu ditolak secara halus oleh Gagang Aking.  

 

“Wahai Harimau, 

Jangan kau makan Aku. Tubuhku kurus. Dagingku pahit. 

Tak ada daging yang bisa dimakan dari tubuh yang kurus kering ini”, kata Gagang 

Aking. 

 

“Jangan kau makan aku, 

Sebaiknya makanlah adikku yang bernama Bubuksah yang bertubuh segar dan 

gemuk”, kata Gagang aking lagi. 

 

Akhirnya, 

Penjelmaan Kalawijaya pun pergi menuju Bubuksah dan mengutarakan maksud yang sama.  

 

 “wahai Bubuksah, 

Tolonglah aku. Perutku sangat lapar sudilah kau menyerahkan tubuhmu yang gemuk 

itu untuk aku makan”, kata harimau. 

 

Teman-teman, 

Sungguh tak terduga. Ternyata dengan sukarela Bubuksah rela menyerahkan tubuhnya untuk 

dimakan sang harimau. 

 

“Wahai harimau,  



 
  

 
 

Makanlah aku untuk mengenyangkan perutmu. Engkau harus melanjutkan hidup serta 

memberi makan anak-anakmu. 

Makanlah aku wahai harimau, 

Semoga dengan pengorbananku ini bisa berguna bagimu dan bagi anak-anakmu yang 

juga lapar di sarangmu”. 

 

“Wahai Bubuksah, mengapa engkau tak menolak seperti Gagang aking saudaramu 

itu?” kata sang harimau. 

 

“Wahai harimau, 

Silahkan kau mangsa tubuhku ini sebagai makanan. 

Sejatinya Aku juga telah mengamati bahwa di hutan ini ada siklus antara yang 

memakan dan yang dimakan. 

Dan siklus tersebut turut menjaga kelestarian kehidupan. 

......... 

Dedaunan dimangsa ulat,  

ulat dimangsa oleh ayam hutan.  

Ayam hutan dimangsa musang,  

dan musang dimangsa ular yang kelaparan.  

Sebuah contoh siklus yang melestarikan kehidupan hutan.  

.......... 

Wahai harimau, 

Sebagai pemakan dedaunan dan hewan kali ini nampaknya telah tiba saatnya tubuhku 

bakal dimangsa hewan.  

Tubuhku akan mati, tetapi ruhku akan mengalami evolusi melanjutkan perjalanan. 

Apalagi dengan tubuhku  hidupmu, hidupanak-anakmu serta hidup Kakanda Gagang 

Aking bisa terselamatkan.  

Wahai harimau, 

Bila itu memang kehendak Gusti, aku tidak akan menyesali kematian ini. 

Wahai harimau, 

Aku serahkan tubuhku ini padamu sebagai korban persembahan. 

 

Mendengar jawaban Bubuksah,sang harimaupun   kembali pada wujud aslinya yaitu dewa 

Kalawijaya. 



 
  

 
 

Sang Dewa Kalawijaya mengatakan bila Bubuksah lulus dari ujian dan pertapaan serta 

diperkenankan kembali ke Nirwana. 

 

Namun apakah yang terjadi teman-teman? 

Bubuksah menolak dengan alasan tak mungkin meninggalkan Gagang Aking sendirian 

tinggal di hutan tanpa dirinya. 

Karena kebaikan hati Bubuksah, dewa Kalawijayapun mengabulkan permohonan bubuksah. 

Bubuksah dan Gagang aking dibawak ke Nirwana oleh Dewa Kalawijaya, 

namun Bubuksah naik di atas punggung Kalawijaya sedangkan Gagang Aking diperkenankan 

untuk berpegangan pada ekornya 

Itu terjadi karena bubuksah lebih bagus nilai bertapanya. 

Bubuksah memiliki jiwa yang budiman dan rela berkorban untuk keselamatan makhluk 

lainnya. 

 

Teman-teman, 

Demikianlah kisah yang berjudul BUBUKSAH DAN GAGANG AKING INI. 

Secara bijak, nenek moyang kita telah mewariskan nilai luhur dari kisah yang terpahat pada 

dinding candi.  

Tentang kesetiaan, tentang bhakti, juga keikhlasan.  

Hidup adalah bagaimana kita menjaga kesetiaan pada hal yang benar dan ikhlas menolong 

sesama makhluk Tuhan yang membutuhkan pertolongan. 

 

Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita terapkan nilai budi pekertinya pada 

kehidupan kita sehari-hari. 

 

Terimakasih. 

 

  



 
  

 
 

KANCIL, BUAYA, DAN KERBAU 

 

 

Hallo teman-teman, 

Perkenalkan namaku adalah……… 

Asal sekolahku dari…….. 

Dalam rangka ulang tahun SMA NEGERI 1 KADEMANGAN dan pelestarian budaya oleh  

Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Blitar ini 

aku akan mempersembahkan sebuah dongeng sangat menarik yang berjudul KANCIL, 

BUAYA, DAN KERBAU.  

 

Selamat mendengarkan ya. 

………. 

Suatu hari si kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan.Karena merasa haus,si kancil 

menuju sungai untuk minum. 

 

Ketika si kancil sedang asik minum, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan kesakitan. Si 

kancil pun mencari dari mana arah suara itu berasal. 

Ternyata suara itu adalah suara pak kerbau yang kesakitan. 

Si kancil melihat kaki pak kerbau di gigit oleh buaya. Si kancilpun mendekati mereka untuk 

mencari tahu masalah apa yang terjadi di antara mereka. 

 

“Selamat pagi pak buaya. Kalian sedang bermain apa? Apa aku boleh ikut". Sapa kancil 

berlagak bodoh. 

"Selamat pagi juga cil.." Jawab buaya. 

"Yah..Selamat pagi juga cil. Kami tidak sedang bermain, tapi si buaya ingin memakanku cil. 

Padahal aku telah menolongnya, tapi malah dia ingin memakanku. Malang benar nasibku 

cil..". Jawab pak kerbau dengan lemas. 

 

"Tunggu..Tunggu..Aku tak mengerti. Bisa kalian ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Biar 

aku bisa membantu menyelesaikan masalah kalian". Kata kancil. 

 

Lalu pak kerbau pun bercerita. 

Pada waktu pak kerbau ke sungai untuk minum, dia melihat pak buaya yang sedang kesakitan. 



 
  

 
 

Buaya itu tertimpa oleh sebatang pohon yang tumbang,hingga buaya itu terjebak dan tak bisa 

melepaskan diri. Karena merasa kasihan, pak kerbau pun menolongnya. Dia menggeser pohon 

itu, dia dorong dengan tanduknya yang kuat hingga buaya itu dapat lepas. Tapi setelah buaya 

itu bebas,dia malah langsung menggigit kaki pak kerbau dan berniat memakannya. 

 

Si kancil hanya bisa manggut-manggut mendengar cerita kerbau malang itu, otaknya berfikir 

keras untuk bisa membantu kerbau yang malang itu dari gigitan pak buaya. 

 

"hmm..Jadi ceritanya begitu. Apakah cerita itu benar pak buaya?". Tanya kancil pada 

buaya.Kini dia telah menemukan sebuah ide. 

 

"Benar itu cil..Tapi aku juga tak bisa di salahkan. Aku sudah terjebak selama tiga hari, dan tak 

makan apa-apa. Aku sangat lapar. Katanya si kerbau mau menolong ku. Bukankah menolong 

itu harus tuntas? Tidak boleh setengah-setengah. Karena aku juga lapar, berarti dia juga harus 

mau menolong ku biar aku tak mati kelaparan kan? Makanya dia harus mau aku makan..". 

Kata buaya berusaha membenarkan tindakannya. 

 

"Wah.. Benar katamu pak buaya. Berarti kamu tidak salah jika ingin memakan pak kerbau. 

Soalnya menolong itu memang harus sampai tuntas". Kata kancil. 

 

Pak kerbau pun langsung lemas mendengar jawaban kancil yang membela buaya. Padahal dia 

berharap keadilan, dan dia mengharapkan si kancil mau membelanya agar bisa lepas. 

Sedangkan si buaya sangat senang karena merasa di bela. 

Dia sangat gembira karena kini tak ada lagi yang akan mencegahnya untuk memakan si 

kerbau. 

 

"Tapi aku masih belum terlalu yakin kalau cuma lewat cerita saja.Untuk lebih meyakinkan 

bahwa pak buaya yang benar,maka kita harus melakukan reka adegan". Kata kancil lagi. 

"Maksud mu bagaimana cil..?".Tanya pak buaya. 

"Begini pak buaya. Kita harus mengulang kejadian waktu kerbau menolongmu.  

Semua diulang dari awal kejadian ketika kamu tertimpa pohon dan kerbau datang untuk 

menolong mu". Kata kancil menjelaskan. 



 
  

 
 

 

"Maksudmu aku harus melepaskan gigitan ku dulu dan aku kembali di timpa dengan 

pohon?Wah..Aku tak mau.. Nanti si kerbau malah melarikan diri..". Kata buaya keberatan. 

 

"Jangan hawatir pak buaya. Aku akan menjaganya,kan aku ada di pihakmu. Dan lagi dengan 

kaki luka, mana mungkin dia bisa lari?". Kata kancil berusaha meyakinkan. 

 

"hmm..Baiklah kalau begitu, aku setuju.Tapi kamu harus benar-benar menjaganya agar tak 

melarikan diri". Kata buaya setuju. 

"Beres..Serahkan saja semua padaku. Lari ku kan lebih cepat dari pada pak kerbau. 

Bagaimana denganmu pak kerbau? Apa kau juga setuju?". 

 

Pak kerbau hanya mengangguk lemah, dia sudah pasrah pada nasib yang akan menimpa. Dia 

hanya bisa sabar, dan hatinya tak henti-henti berdo'a agar yang maha kuasa memberinya 

keadilan. 

 

Reka adegan pun dimulai. Si buaya kembali ke tempat dia tertimpa pohon, dan pak kerbau 

kembali mendorong pohon itu menindih tubuh buaya seperti semula. 

Setelah yakin buaya tak bisa lagi terlepas, si kancil pun dengan cepat mengajak pak kerbau 

untuk lari. Dan kerbau pun melarikan diri bersama kancil. 

 

Buaya akhirnya sadar bahwa kancil telah berhasil menipunya.  

Kini dia menyadari bahwa dirinya salah. Dia berteriak meminta maaf dan meminta tolong 

agar kerbau mau membebaskannya. 

 

Tapi semua sudah terlambat. Si buaya hanya dapat menyesali semua perbuatanya. Namun 

sesal kemudian tidaklah berguna. 

 

Demikianlah teman-teman, 

Akhirnya buaya yang licik itu menerima balasan yang setimpal berkat kecerdikan sang 

Kancil. 

Semoga cerita ini bisa memberikan hikmah pada kita semua bahwa kelicikan akan selalu 

mendapatkan hukuman sebagai balasan. 

Terimakasih. 



 
  

 
 

MONYET YANG RAKUS 

 

Hallo teman-temanku, 

Perkenalkan namaku adalah……. 

Asal sekolahku adalah…….. 

Teman-teman, 

Dalam lomba mendongeng yang diselenggarakan oleh  SMA Negeri 1 Kademangan  dalam 

rangka ulang tahun SMA NEGERI 1 KADEMANGAN ke 33 bekerjasama dengan Dinas 

Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Blitar, 

Aku akan bercerita tentang sebuag dongeng yang berjudul MONYET YANG RAKUS. 

Selamat mendengarkan ya.. 

…….. 

Kisah ini bermula dari seekor monyet yang terkenal licik dan sangat rakus. Sehingga banyak 

hewan hutan lainnya yang sangat terganggu akan sifat dari si monyet yang sering 

mengganggu dan membuat onar.  

Apabila ada hewan lain yang sedang memakan santapannya, si monyet langsung merebut dan 

mengambil makanan hewan lain tersebut. Si monyet juga terkenal licik, tak jarang hewan lain 

yang tertipu akibat akal bulus si monyet. 

Pada suatu hari datanglah seorang pemburu yang masuk hutan untuk mencari seekor monyet 

untuk diburu dan dibawa pulang.  

"Hari ini aku harus bisa pulang membawa seekor monyet dan aku akan bawa pulang", Si 

pemburu berkhayal akan buruannya. 

Setelah memasang perangkap untuk menjebak monyet, si pemburu kemudian bersembunyi 

dibalik pohon dan mengamati perangkapnya dari kejauhan sambil bersantai-santai.  

Setelah beberapa ia menunggu akhirnya datanglah seekor kura-kura yang berjalan lambat 

melewati perangkap tersebut. 

 

"Hmm..banyak sekali makanan disini", kura-kura melihat ada banyak makanan yang tersedia 

di jalan yang dilewatinya.  

Namun ia tak sadar bahwa ada tali yang sudah menjerat kakinya.  

"Oh gawat ternyata ini adalah jebakan", si kura-kura hanya terdiam menyesali kalau ia sudah 

masuk perangkap si pemburu. 

 

Tak lama kemudian datanglah monyet menghampiri si kura-kura tersebut. 



 
  

 
 

"Hai, kura-kura kau sedang pesta besar yah?", ternyata si monyet mengira kalau si kura-kura 

sedang pesta makanan.  

Melihat si monyet datang, si kura-kura sangat senang, berharap ia bisa bebas dari perangkap. 

 

"Hai monyet, senang aku melihat kau datang, mari bergabung dengan ku." Ajak si kura-kura. 

Monyet yang melihat makanan yang berlimpah langsung turun dari pohon.  

"Tapi monyet...sebelum kau berpesta, ijinkan aku untuk mengambil minuman yang segar 

untuk mu, aku lupa membawakannya untuk mu", kata si kura-kura."sebelumnya bisakah kau 

melepaskan tali ini?". 

 

Mendengar si kura-kura akan membawakan minuman segar, monyet meng-iyakan permintaan 

kura-kura, dan ia pun melepaskan tali tersebut. 

"Sekarang kau ikat tali ini agar, makanan-makanan ini tidak diambil oleh hewan lain". Kata si 

kura-kura. Memang dasar monyet sangat rakus, ia pun segera mengikat kedua kakinya dengan 

tali jebakan itu, berharap tidak ada hewan lain yang mengambil makanan yang ada 

dihadapannya. 

 

Akhirnya si kura-kura lepas dan bebas dari perangkap tersebut, tinggalah si monyet yang 

sedang memakan dengan lahap semua makanan yang ada di perangkap tersebut. 

 

Akhirnya si pemburu melihat ada monyet yang sudah berada di dalam jebakannya. maka 

dengan mudahnya si monyet tertangkap dan dan dibawa pulang oleh si pemburu tadi. 

 

Teman-teman, 

Hikmah dongeng anak indonesia kali ini, janganlah kita menjadi rakus dan tamak, sebab 

dengan ketamakan akan membawa kita kepada jurang kehancuran. Bersikaplah adil dan jujur 

kepada kehidupan ini, maka kita akan selamat dan bahagia. 

Teman-teman, 

Demikianlah kisah yang berjudul MONYET YANG RAKUS ini. 

Semoga kita semu dapat mengambil hikmahnya bahwa sifat tamak dan rakus itu akan 

membawa kerugian dan mala petaka. 

 

Terima kasih. 

 


