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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya manusia memiliki kecenderungan untuk berpikir, menyatakan 

pendapat, keinginan, perasaan serta pengalaman-pengalamannya. Di samping itu, 

manusia juga punya kecenderungan memengaruhi bahkan memaksakan pikiran 

dan pendapatnya kepada orang lain atau kelompok, umumnya dilakukan langsung 

melalui pembicaraan. Tujuan utama berbicara adalah berkomunikasi (Tarigan, 

1993: 15). Agar dapat berkomunikasi secara efektif sebaiknya pembicara mampu 

menganalisis pendengar dan situasi komunikasi ketika pembicaraan berlangsung.

Kegiatan berbicara, menurut Arsjad dan Mukti (1988: 36) dapat berlangsung 

dalam bentuk diskusi, seminar, seni drama, wawancara, bercerita, dan berpidato. 

Pidato adalah salah satu ragam keterampilan berbicara yang digunakan untuk 

menyampaikan gagasan, ide, pikiran, pendapat di depan umum dengan tujuan 

tertentu dan menggunakan metode tertentu pula.

Dalam berpidato terdapat empat metode yang dapat digunakan, yaitu metode 

serta-merta (impromptu), metode menghafal (memoriter), metode naskah 

(manuskrip), dan metode catatan kecil (ekstemporan). Metode impromtu adalah 

metode penyampaian berdasarkan kebutuhan sesaat dan tidak ada persiapan.

Metode menghafal adalah lawan dari metode impromptu. Pidato yang dibawakan 



2

dengan metode ini dipersiapkan dan ditulis secara lengkap terlebih dahulu, 

kemudian dihafal kata demi kata. Metode manuskrip adalah berpidato dengan 

menggunakan atau membacakan naskah. Sedangkan metode ekstemporan adalah 

berpidato dengan cara mempersiapkan sebelumnya pokok-pokok bahasan yang 

akan disampaikan (out-line).

Dalam berpidato dengan menggunakan metode manuskrip, langkah pertama yang 

harus dilakukan agar pidato berlangsung dengan baik adalah mempersiapkan teks 

pidato dan menguasai aspek-aspek keterampilan berpidato. Ketika seseorang 

berpidato, ada dua aspek yang harus dikuasai, yaitu aspek kebahasaan dan aspek 

nonkebahasaan. Aspek kebahasaan, meliputi ketepatan ucapan, intonasi, pilihan 

kata, dan ketepatan sasaran pembicaraan sedangkan aspek nonkebahasaan, 

meliputi sikap yang wajar, tenang, tidak kaku, kelancaran, penguasaan topik, 

kenyaringan suara, pandangan, dan mimik/ gerak-gerik.

Salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA yang terdapat 

dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) khususnya kelas XII, 

dinyatakan siswa mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam 

berpidato dengan intonasi yang tepat, artikulasi, dan volume suara yang jelas 

(Depdiknas, 2007: 207). Ketika berpidato diperlukan keberanian untuk 

mengungkapkan ide, gagasan, dan pendapat sehingga pada akhirnya siswa 

diharapkan mampu berani berbicara di khalayak umum dengan intonasi, ketepatan 

ucapan, sikap yang wajar, dan kelancaran, serta mimik yang tepat. Kegiatan 

berpidato merupakan salah satu ranah keterampilan berbicara  yang harus dilatih 

dan dikembangkan dalam diri tiap siswa.
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Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di SMAN 16 Bandarlampung, 

guru mata pelajaran bahasa Indonesia mengajarkan materi berpidato dengan 

menggunakan metode manuskrip yang bertujuan agar siswa dapat berpidato 

secara tepat. Hal ini sejalan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang terdapat dalam silabus SMA kelas XII.

Pemilihan SMAN 16 Bandarlampung sebagai tempat penelitian didasari atas 

pertimbangan, yaitu (1) SMAN 16 Bandarlampung khususnya siswa kelas XII 

telah mendapat pembelajaran berpidato sesuai dengan kurikulum yang berlaku, 

(2) SMAN 16 Bandarlampung merupakan salah satu Sekolah Standar Nasional 

(SSN) sehingga seluruh perangkat sekolah khususnya siswa harus memiliki 

kecakapan yang memadai. Salah satu kecakapan yang harus dikuasai adalah

keterampilan berbicara. Dengan adanya kegiatan berpidato menjadi sarana untuk 

mengembangkan dan melatih keterampilan berbicara siswa.

Penelitian tentang berpidato sudah pernah dilakukan oleh beberapa orang 

mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Di antaranya 

Mertina Eni, (2000) meneliti tentang “Kemampuan Berpidato dengan Metode 

Ekstemporan Siswa Kelas IV SMPN 14 Bandarlampung Tahun Pelajaran 

2003/2004” dan Meilina Zakia, (2003) meneliti tentang “Kemampuan Berpidato 

dengan Menggunakan Metode Ekstemporan Siswa Kelas X SMAN 4 Kotabumi 

Lampung Utara Tahun Pelajaran 2005/2006”. Berdasarkan sumber yang 

disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian tentang “Kemampuan 

Berpidato dengan Metode Manuskrip Siswa Kelas XII SMAN 16 Bandarlampung 

Tahun Pelajaran 2009/2010” belum dilakukan secara khusus. Oleh sebab itu, 
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penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang kemampuan berpidato siswa 

dengan menggunakan metode manuskrip.

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut “bagaimanakah kemampuan siswa kelas XII SMAN 16

Bandarlampung dalam berpidato dengan menggunakan metode manuskrip tahun 

pelajaran 2009/2010?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpidato dengan

menggunakan metode manuskrip siswa SMAN 16 Bandarlampung tahun 

pelajaran 2009/2010.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoretis maupun praktis.

Adapun kegunaan penelitian ini, sebagai berikut. 

1) Kegunaan Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori yang berkaitan dengan 

keterampilan berbicara khususnya keterampilan berpidato dengan 

menggunakan metode manuskrip.

2) Kegunaan Secara Praktis

a) Penulis, sebagai salah satu bahan acuan untuk memberikan materi 

pelajaran kepada siswa atau calon guru, khususnya tentang berpidato 

dengan menggunakan metode manuskrip.
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b) Guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMAN 16 Bandarlampung, 

memberi informasi atau gambaran tentang tingkat kemampuan siswanya 

dalam berpidato dengan menggunakan metode manuskrip.

c) Pembaca, menambah wawasan dan pengetahuan tentang berpidato 

khususnya berpidato dengan menggunakan metode manuskrip.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, sebagai berikut.

1) Subjek penelitian adalah siswa kelas XII SMAN 16 Bandarlampung tahun 

pelajaran 2009/2010 yang berjumlah 32 orang.

2) Objek penelitian adalah kemampuan pidato siswa dengan menggunakan 

metode manuskrip, aspek yang dinilai sebagai berikut.

a. Faktor kebahasaan, meliputi ketepatan ucapan, intonasi, dan

pilihan kata.

b. Faktor nonkebahasaan, meliputi sikap yang wajar, tenang, tidak 

kaku, pandangan, mimik/ gerak-gerik, kenyaringan suara, dan 

kelancaran.

3) Tempat penelitian dilakukan di SMAN 16 Bandarlampung yang beralamat 

di Jln. Darussalam, Bukit Bilabong Jaya, Tanjung Karang Barat, 

Bandarlampung.

4) Waktu penelitian dilakukan selama 3 kali pertemuan, yaitu tanggal 19 

November 2009, 5 Desember 2009, dan 19 Desember 2009.


