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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Berbicara

Tarigan (1987: 15) mengemukakan bahwa berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan serta 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Arsjad dan Mukti (1988: 17) 

mengemukakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Di pihak lain, Warsito (1997: 102) 

mengemukakan bahwa berbicara adalah suatu usaha untuk mengungkapkan suatu 

perasaan, gagasan, ide dengan ucapan, kata atau kalimat.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa berbicara adalah 

kemampuan melafalkan bunyi-bunyi artikulasi dan kata-kata secara tepat serta

mampu mengucapkan kata-kata yang disertai dengan mimik dan gerak-gerik yang 

sesuai dengan pikiran yang akan disampaikan.

B. Kemampuan Berbicara

Alisyahbana (dalam Zainiar, 1995: 17) mengemukakan bahwa kemampuan 

berasal dari kata dasar mampu yang berarti dapat, atau sanggup. Kata dasar 

mampu mendapat simulfiks ke-an membentuk kata kemampuan. Simulfiks ke-an

yang melekat pada kata dasar akan membentuk kata benda abstrak yang 

menyatakan sifat atau keadaan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan 
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kemampuan adalah memiliki kesanggupan, kecakapan untuk melakukan suatu 

tindakan. Tarigan (1985: 11) mengemukakan bahwa kemampuan diistilahkan 

kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki pemakai bahasa 

tentang bahasa-bahasa yang dikuasainya dan dipahaminya. Sujuno (dalam Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1981: 10-11) mengemukakan bahwa 

seseorang dikatakan mampu berbicara dengan sempurna apabila ia mampu 

menggunakan intonasi, pelafalan kata, dan mampu menyusun kalimat dengan 

lancar dalam pembicaraannya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa

kemampuan berbicara adalah kemampuan untuk menggunakan intonasi, pelafalan 

kata, dan mampu menyusun kalimat dengan lancar dalam pembicaraannya.

C. Bentuk-Bentuk Berbicara

Arsjad dan Mukti (1988: 36) mengemukakan bahwa ada beberapa jenis kegiatan 

berbicara. Berbicara dapat berlangsung dalam bentuk diskusi, seminar, seni 

drama, wawancara, bercerita, dan berpidato. Hardyani (dalam Zainiar, 1995: 15) 

mengemukakan bahwa kegiatan berbicara dapat berlangsung dalam bentuk 

wawancara, dialog, pidato, rapat, dan diskusi.

Baik Arsjad dan Mukti maupun Hardayani membicarakan tentang bentuk-bentuk 

berbicara salah satunya adalah pidato. Pembicaraan dalam pidato perlu diberikan 

dan dilatih melalui pembelajaran. Pembelajaran pidato yang diberikan kepada 

siswa sebaiknya diawali terlebih dahulu dengan kegiatan menyimak sebuah pidato 

atau membaca naskah pidato, yang pada akhirnya diharapkan siswa mampu 

berpidato dengan baik.
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D. Berbicara dalam Bentuk Pidato

Pidato adalah penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau gagasan dari 

pembicara kepada khalayak ramai dan bermaksud meyakinkan pendengarnya 

(Arsjad dan Mukti, 1988: 53). Pidato adalah teknik pemakaian kata-kata atau 

bahasa secara efektif yang berarti keterampilan atau kemahiran dalam memilih 

kata yang dapat memengaruhi komunikan (Syam, 2004: 7). Pidato adalah suatu 

bentuk perbuatan berbicara dalam situasi tertentu kepada pendengar (Suparni, 

1988: 28). Pidato adalah mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang 

ditujukan kepada orang banyak (KBBI, 1995: 766).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pidato 

adalah penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau gagasan dari 

pembicara kepada khalayak ramai yang dapat memengaruhi dengan tujuan 

meyakinkan pendenganrnya.

E. Jenis-Jenis Pidato

Powers (dalam Tarigan, 1993: 31) mengemukakan bahwa ada beberapa jenis 

pidato yaitu pidato sambutan selamat datang, pidato perpisahan, pidato 

penampilan, penyajian, perkenalan, pidato jawab atau balasan, pidato atau 

sambutan dalam suatu upacara pemberian ijazah dan lain-lain,  pembicaraan 

sesudah makan, pidato atau sambutan pada saat-saat memperingati hari jadi, hari 

ulang tahun, pidato atau sambutan penghiburan, pertunjukan dan lain-lain, pidato 

atau kata-kata pujian tentang seseorang yang telah meninggal dunia. Di pihak lain, 

G.Ernest Bormann dan Nancy C. Bormann (1991: 179-228) menyatakan ada tiga 

jenis pidato yaitu pidato informatif, pidato argumentatif, dan pidato persuasif.
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Siswa dikatakan melakukan pidato informatif apabila pidato siswa tersebut 

bertujuan untuk memberi informasi tentang suatu kasus, bagaimana mengerjakan 

sesuatu, bagaimana mengatasi suatu masalah, atau bagaimana mengatasi sesuatu. 

Sedangkan, siswa dikatakan melakikan pidato persuasif apabila pidato siswa itu 

bertujuan untuk memengaruhi pilihan pendengar atau mengubah kebiasaan 

pendengar yang mungkin dapat merugikan pendengar itu sendiri dengan didukung 

bukti-bukti yang dapat meyakinkan dan mempengaruhi pendengar.

Sebuah pidato dapat dikatakan argumentatif apabila pidato itu berisi alasan-alasan 

yang kontroversial dan adanya analisis yang beralasan. Selain itu, pidato juga 

berisi bukti-bukti yang memakai logika namun isinya tidak berusaha 

mempengaruhi pendengar.

F. Langkah-Langkah Berpidato

Kegiatan berpidato memerlukan persiapan terlebih dahulu agar uraian yang akan 

disampaikan teratur, sistematis, jelas, dan dapat mengatasi kemungkinan-

kemungkinan yang akan timbul dalam pelaksanaan pidato. Ada dua ahli yang 

mengemukakan langkah-langkah berpidato yaitu Anwar dan Keraf. 

1. Langkah-Langkah Berpidato Menurut Anwar 

Kegiatan berpidato agar berlangsung dengan baik diperlukan persiapan dan 

latihan secara teratur. Bagi orang yang sudah bisa berpidato di hadapan massa, 

mempersiapkan pidato dan melakukan latihan mungkin tidak diperlukan lagi, 

namun bagi orang yang baru atau belum pernah berpidato hal ini sangat 

diperlukan. Anwar (1995: 36) mengemukakan bahwa ada tiga langkah persiapan 

pidato, yaitu (a) persiapan fisik, (b) persiapan mental, dan (c) persiapan materi
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yang dapat menunjang keberhasilan berpidato seseorang uraiannya sebagai 

berikut. 

(a) Persiapan Fisik

Persiapan fisik yang perlu dilakukan oleh siswa dalam berpidato adalah menjaga 

kesehatan tubuh agar selalu dalam kondisi yang prima. Kesehatan tubuh ini sangat 

berpengaruh pada penampilan pribadi siswa pada saat berpidato. Kesehatan tubuh 

ini berpengaruh pada kesehatan pikiran seseorang. Jika badan sehat maka isi 

pikiran akan keluar secara sistematis dan teratur. Persiapan fisik juga akan 

mendukung faktor yang lain, seperti pandangan mata, ekspresi wajah, suara, dan 

gerakan tangan. 

(b) Persiapan Mental

Persiapan mental yang perlu dilakukan oleh siswa dalam kegiatan berpidato 

adalah siswa harus melakukan usaha-usaha yang dapat menimbulkan keberanian 

dan kepercayaan diri sehingga siswa tersebut mampu untuk berpidato di hadapan 

teman-teman di depan kelas. Persiapan ini perlu dilakukan oleh siswa agar tidak 

mengalami masalah ketika berdiri di depan kelas, seperti demam panggung, 

cemas, pucat, ragu-ragu, kehilangan materi, dan kehilangan suara. 

(c) Persiapan Materi

Selain kedua persiapan di atas, siswa juga harus melakukan persiapan materi. 

Persiapan materi yang perlu dilakukan adalah melakukan usaha-usaha untuk 

menguasai materi yang akan disampaikan di hadapan teman-temannya. Persiapan 

ini dapat dimulai dengan menyiapkan topik pidato, mencari bahan yang 

mendukung, membuat kerangka, dan mencatat hal-hal penting yang akan 
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disampaikan. Dengan demikian, adanya ketiga persiapan ini maka siswa akan 

dapat melakukan pidato dengan baik.

2. Langkah-Langkah Berpidato Menurut Keraf 

Kegiatan berpidato merupakan penyampaian informasi dan pengetahuan kepada 

banyak orang. Penyampaian informasi dan pengetahuan tersebut sebaiknya 

dipersiapkan terlebuh dahulu agar pidato dapat berjalan dengan baik. Keraf (1994:

317) mengemukakan ada tujuh langkah yang perlu diperhatikan dalam berpidato 

dengan baik, yaitu (a) menentukan topik dan tujuan, (b) memilih dan

menyempitkan topik, (c) menganalisis pendengar dan situasi, (d) mengumpulkan 

bahan, (e) membuat kerangka uraian, (f) menguraikan secara mendetail, dan (g) 

melatih dengan suara nyaring. Uraiannya sebagai berikut.

(a)  Menentukan Topik dan Tujuan

Pokok atau topik merupakan persoalan yang akan dikemukakan kepada 

komunikan atau pendengar. Topik pembicaraan merupakan persoalan yang 

dikemukakan, sedangkan tujuan pembicaraan berhubungan dengan tanggapan 

yang diharapkan dari para pendengar berkenaan dengan persoalan yang ingin 

dikemukakan itu. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan topik adalah (a) topik yang 

akan disampaikan hendaknya sudah diketahui dan telah dikuasai, (b) topik yang 

akan disampaikan harus menarik bagi diri siswa itu sendiri dan pendengar, (c) 

topik yang akan disampaikan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan 

pendengar, dan (d) topik yang disampaikan hendaknya harus disesuaikan dalam 
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waktu yang disediakan sedangkan tujuan pembicaraan bergantung pada keadaan 

dan keinginan pembicara.

Tujuan pembicaraan berhubungan dengan tanggapan yang diharapkan dari 

pendengar berkenaan dengan persoalan yang akan dikemukakan. Tujuan ini dapat 

dibedakan menjadi lima jenis, yaitu mendorong, menyakinkan, berbuat atau 

bertindak, memberitahukan, dan menyenangkan.

(1) mendorong

Tujuan pembicaraan dikatakan mendorong apabila pembicara  berusaha untuk 

memberikan semangat, membangkitkan kegairahan atau menekan perasaan 

kurang baik, serta menunjukkan rasa hormat dan pengabdian. Reaksi yang 

diharapkan adalah membakar emosi pendengar.

(2) Meyakinkan

Sebuah pidato bertujuan untuk meyakinkan apabila pembicara berusaha untuk 

memengaruhi keyakinan atau sikap mental atau intelektual pendengar. 

Kebanyakan pidato yang ada saat ini mengandung tujuan ini. Pidato yang 

disampaikan adalah argumentasi yang disertai bukti-bukti dan fakta-fakta serta 

contoh-contoh konkret. Reaksi yang diharapkan adalah adanya keyakinan

terhadap persoalan yang disampaikan.

(3) Berbuat atau Bertindak

Sebuah pidato bertujuan untuk berbuat atau bertindak maka pembicara 

menghendaki adanya perbuatan atau tindakan dari pendengar, seperti seruan 
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setuju atau tidak setuju. Dasar dari tindakan mereka adalah keyakinan yang 

mendalam. Jenis pidato yang disajikan adalah persuasif.

(4) Memberitahukan 

Pidato yang bertujuan untuk memberitahukan apabila pembicara ingin 

memberitahu atau menyampaikan sesuatu kepada pendengar agar mengerti 

tentang sesuatu hal atau memperluas pengetahuan mereka. Reaksi yang 

diharapkan dari jenis pidato ini adalah agar pendengar mendapat pengetahuan 

yang tepat, menambah pengetahuan tentang hal-hal yang belum dipahami. Jenis 

pidato ini adalah pidato instruktif atau pidato yang mengandung ajaran.

(5) Menyenangkan

Pidato yang berlangsung dalam suasana perayaan dan pembicara dalam berpidato 

bermaksud untuk menggembirakan orang yang mendengar pidatonya atau 

menimbulkan suasana gembira maka tujuannya adalah menyenangkan. Jenis 

uraian ini bersifat rekreatif.

(b) Memilih dan Menyempitkan Topik

Topik yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan sifat pertemuan, data, dan 

informasi tentang situasi dan pendengar yang akan hadir dalam pertemuan 

tersebut. Persoalan atau topik yang akan disampaikan jangan terlalu luas, tetapi 

harus dibatasi karena apabila topik terlalu luas maka pembicaraan tidak dapat 

terfokus. Selain itu, harus disesuaikan dan diperkirakan dengan waktu yang 

disedia.
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Topik dalam penelitian ini difokuskan pada (1) dampak acara televisi, (2) ajakan 

membantu korban bencana alam, (3) dampak kegiatan ekstrakurikuler, (4) dampak 

pergaulan bebas, dan (5) dampak global warming. Topik-topik ini dipilih sesuai 

dengan waktu yang disediakan, yaitu lima menit untuk masing-masing siswa. Hal 

ini dilakukan karena dalam pembelajaran berpidato harus dilakukan oleh siswa 

yang berjumlah 32 orang. 

(c) Menganalisis Pendengar dan Situasi

Menganalisis pendengar dan situasi perlu dilakukan agar pembicara dapat 

mencapai tujuan. Tujuan dalam berpidato adalah sesuatu yang akan dicapai atau 

reaksi dari pendengar. Oleh sebab itu, pembicara harus menganalisis pendengar 

dan situasi terlebih dahulu sebelum berpidato. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis pendengar adalah (1) 

pengetahuan pendengar mengenai topik yang disampaikan, (2) minat dan 

keinginan pendengar, dan (3) sikap pendengar, sedangkan menganalisis situasi, 

hal yang perlu diperhatikan adalah (1) maksud pendengar mendengarkan pidato, 

(2) adat, kebiasan kehidupan pendengar, (3) suasana acara, dan (4) tempat 

pembicaraan berlangsung.

(d) Mengumpulkan Bahan 

Bahan pidato harus dikumpulkan terlebih dahulu sebelum menyusun naskah. 

Bahan tersebut harus berhubungan dengan persoalan atau topik yang akan 

dibahas. Apabila bahan yang diperoleh siswa lebih banyak dan lengkap akan 

memperlancar siswa saat berpidato.
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Bahan-bahan pidato dapat diperolah dari buku, majalah, mengunduh dari internet, 

atau surat kabar. Selain itu, dapat pula diperoleh dari wawancara dengan orang 

yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan topik yang akan dibahas. 

Bahan juga dapat diperoleh melalui observasi, penelitian, atau angket. Bahan yang 

dikumpulkan juga harus memenuhi syarat, yaitu harus sesuai dengan tema yang 

dibahas.

(e) Membuat Kerangka Uraian

Kerangka uraian dibuat oleh siswa untuk memudahkan dalam menyusun 

pembicaraan. Kerangka ini akan memberikan gambaran tentang urutan 

pembicaraan sehingga tidak ada pengulangan topik. Oleh sebab itu, kerangka 

disusun secara rinci dan sistematis. Kerangka berisi persoalan topik yang akan 

dibahas dan dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil yang menjelaskan 

topik yang lebih luas.

(f) Menguraikan Secara Mendetail

Uraian ini disusun berdasarkan kerangka yang telah dibuat sebelumnya sehingga 

tidak mengalami kesulitan dalam menguraikan topik yang akan disampaikan. 

Dalam penyusunan naskah hendaknya menggunakan kata-kata yang tepat, 

penggunaan kalimat efektif, istilah-istilah, gaya bahasa sehingga dapat 

memperjelas topik yang ingin disampaikan. Pidato yang menggunakan metode 

naskah dan menghafal maka uraian ini dapat berbentuk sebuah naskah, sedangkan 

pada pembelajaran pidato dengan metode ekstemporan, siswa cukup membawa 

secarik kertas yang berisi inti-inti pembicaraan kemudian ketika berpidato 

pembicara menguraikan secara mendetail.
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(g) Melatih dengan Suara Nyaring

Sebelum menyampaikan suatu uraian di depan khalayak umum hendaknya 

pembicara melakukan latihan untuk persiapan pidato agar nantinya dapat 

berpidato dengan lancar. Salah satu hal yang harus dilatih ketika akan berpidato 

adalah kenyaringan suara. Kegiatan latihan dengan suara nyaring dilakukan oleh 

siswa di rumah.

Dalam berpidato volume suara merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan 

berbicara. Kenyaringan suara yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi, 

tempat, jumlah pendengar, dan akustik. Penempatan pembicarapun harus 

disesuaikan dengan pendengar agar ketika berbicara suara tersebut dapat sampai 

dengan jelas tanpa harus berteriak.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis mengacu pada kedua pendapat tersebut 

karena pendapat yang dikemukakan oleh Anwar dan Keraf saling melengkapi. 

Penulis menyimpulkan bahwa langkah-langkah persiapan berpidato harus 

memperhatikan beberapa hal, yaitu persiapan fisik, persiapan mental, persiapan 

materi, menentukan topik dan tujuan, memilih dan menyempitkan topik, 

menganalisis pendengar dan situasi, mengumpulkan bahan, membuat kerangkan 

karangan, menguraikan secara mendetail dan melatih dengan suara nyaring agar 

pidato yang akan disampaikan teratur, sistematis, jelas, dan dapat mengatasi 

kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dalam pelaksanaan pidato.

G. Faktor-Faktor Penunjang Keefektifan Berpidato

Seorang yang sedang berpidato harus menguasai unsur kebahasaan dan 

nonkebahasaan dengan baik karena dua faktor tersebut merupakan pendukung 
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keefektifan berpidato. Arsjad dan Mukti (1998: 17) mengemukakan ada beberapa 

faktor yang dapat menunjang keefektifan berpidato. Faktor-faktor itu adalah 

faktor kebahasaan dan faktor nonkebahasaan. Faktor-faktor itu akan penulis 

uraikan sebagai berikut.

1. Faktor Kebahasaan

Faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berpidato, meliputi 

ketepatan ucapan, pilihan kata (diksi), penempatan tekanan, nada, sendi, dan 

durasi yang sesuai serta ketepatan sasaran pembicaraan.

1.1 Ketepatan Ucapan

Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa 

secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan 

perhatian pendengar. Ucapan dan artikulasi yang kita gunakan tidak selalu sama. 

Gaya bahasa seseorang berbeda-beda dan berubah-ubah sesuai dengan 

pembicaraan, perasaan, dan sasaran. Jika perbedaan dan perbuatan terjadi secara 

mencolok maka akan terjadi suatu penyimpangan. Penyimpangan itu akan 

mengganggu keefektifan berbicara. Misalnya, pengucapan kata subjek menjadi 

sabjek, kata kunci menjadi konci, kata Indonesia menjadi Endonesia.

Ketidaktepatan pengucapan bunyi-bunyi bahasa dapat menimbulkan perbedaan 

makna yang dimaksud dan kebingungan pendengar. Jika pendengar bingung maka 

pendengar akan dengan mudah mengalihkan perhatian ke hal-hal lain yang lebih 

menarik. Hal ini akan mengurangi keefektifan berbicara. Pengucapan bunyi-bunyi 

bahasa yang kurang tepat akan menimbulkan kebosanan, dan dapat mengalihkan 

perhatian pendengar.
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1.2 Penempatan Tekanan, Nada, Sendi, dan Durasi yang Sesuai

Ketepatan penggunaan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang tepat memunyai 

daya tarik tersendiri dalam berbicara. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang 

menarik, tetapi dengan menggunakan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang tepat 

dan sesuai akan menyebabkan masalah yang dibahas menjadi lebih menarik. 

Sebaliknya, walaupun topiknya menarik, tetapi menyampaian monoton atau datar 

menjadi pembicaraan yang tidak menarik.

Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras atau 

lembutnya arus ujaran (suara). Nada (pitch) adalah suatu jenis unsur 

suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Ada lima jenis 

nada, yaitu nada datar, nada naik, nada turun, nada naik turun, dan turun naik. 

Sedangkan tempo adalah waktu yang dibutuhkan untuk melafalkan arus ujaran di 

dalamnya ada sendi dan durasi. Ketiga unsur ini tergabung dalam intonasi (Alwi, 

2000: 81).

Penekanan pada kata atau kalimat perlu dilakukan untuk memperjelas maksud 

dari pembicaraan. Nada merupakan lagu kalimat jika penyampaiannya hanya 

datar menjadi tidak menarik. Selain itu, sendi dan durasi atau jeda serta panjang 

pendeknya kalimat juga mempengaruhi pembicaraan. Penggunaan tekanan, nada, 

sendi, dan durasi yang tidak sesuai atau tidak tepat akan menimbulkan kejenuhan 

atau kebosanan bagi pendengar.

Sehubungan dengan itu, ditegaskan oleh Rahmat (2001: 82−83) mengemukakan

intonasi suara dapat mengungkapkan maksud dan perasaan pembicara. Misalnya, 

nada tinggi mengungkapkan rasa marah, kaget, atau senang. Nada rendah 
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menunjukkan rasa takut, tenang, atau sedih. Nada naik-turun antusiasme atau 

semangat dan nada yang datar menunjukkan suara bosan atau tidak bersungguh-

sungguh.

1.3 Pilihan Kata (Diksi)

Pilihan kata yang digunakan harus tepat, jelas, dan bervariasi. Pendengar akan 

lebih terangsang dan akan lebih paham jika kata-kata yang digunakan adalah kata-

kata yang sudah dikenal oleh pendengar. Selain itu, hendaknya dipilih kata-kata 

yang konkret sehingga mudah dipahami pendengar. Oleh sebab itu, pembicara 

harus mengetahui dan menyadari siapa pendengar, dari kalangan mana pendengar 

berasal, dan dalam situasi apa pembicara menyampaikan pidato.

Pembicara akan lebih tertarik dan senang mendengarkan jika pembicara memakai 

bahasa yang mereka pahami dan kuasai. Jika pembicara berbicara dalam 

lingkungan masyarakat pedesaan yang masih asing dalam menggunakan istilah 

yang ilmiah maka pembicara jangan menggunakan istilah-istilah yang ilmiah 

karena mereka tidak akan mengerti apa yang dikatakan oleh pembicara.

Sebaliknya, jika pembicara berbicara di lingkungan orang yang intelek maka kata-

kata yang digunakan juga harus disesuaikan. 

Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan untuk memperolah ketepatan 

kata-kata, sebagai berikut.

(1) Hindari kata-kata klise. Kata klise adalah kata yang sudah sering digunakan 

atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman.



20

(2) Gunakan bahasa pasaran secara hati-hati. Bahasa pasaran ialah bahasa yang 

digunakan oleh orang-orang yang bukan terpelajar, tetapi diterima dalam 

percakapan sehari-hari.

(3) Hindari kata-kata yang tidak sopan. Hal ini untuk menghindari komunikasi 

yang tidak efektif.

1.4 Ketepatan Sasaran Pembicaraan

Ketepatan sasaran pembicaraan menyangkut pemakaian kalimat. Susunan kalimat 

sangat memengaruhi keefektifan penyampaian. Pembicara hendaknya 

menggunakan kalimat-kalimat yang tepat, mengenai sasaran sehingga dapat 

menimbulkan kesan atau akibat. Kalimat yang efektif memunyai ciri-ciri 

keutuhan, perpautan, pemusatan perhatian, dan kehematan. 

Ciri keutuhan akan terlihat jika setiap kata-kata yang merangkai suatu kalimat 

merupakan bagian dari kalimat tersebut. Perpautan bertalian dengan hubungan 

antara unsur-unsur kalimat, misalnya antara kata dengan frase dalam sebuah 

kalimat. Hubungan itu harus jelas dan logis pemusatan pada bagian yang 

terpenting dalam kalimat dapat dicapai dengan menempatkan bagian tersebut pada 

awal atau akhir kalimat sehingga bagian ini memdapat tekanan dalam berpidato.

Sebuah kalimat tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian dan penerima 

informasi, tetapi juga mencakup semua ekspresi kejiwaan manusia. Ekspresi 

kejiwaan manusia itu beraneka ragam dan disalurkan melalui bahasa. Oleh sebab 

itu, ketepatan sasaran pidato hendaknya diperhatikan sesuai dengan tujuan pidato. 
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2. Faktor Nonkebahasaan

Selain didukung oleh faktor kebahasaan, berpidato juga didukung oleh faktor 

nonkebahasaan. Sebuah pembicaraan yang formal, seperti pidato, faktor 

nonkebahasaan ini sangat memengaruhi keefektifan berbicara. Di dalam kegiatan 

belajar mengajar pidato faktor nonkebahasaan ini hendaknya diterapkan terlebih 

dahulu sehingga memudahkan penerapan faktor kebahasaan. Faktor 

nonkebahasaan, rinciannya sebagai berikut.

2.1 Sikap yang Wajar, Tenang, dan Tidak Kaku

Sikap yang dimiliki oleh pembicara menentukan keberhasilan berpidato. Jika 

pembicara berbicara tidak tenang, lesu, dan kaku tentulah akan memberikan kesan 

yang kurang menarik. Kesan pertama saat seseorang berbicara sangat penting 

untuk kesinambungan pembicaraan selanjutnya. Sikap yang wajar dari pembicara 

sudah dapat menunjukkan otoritas dan integritas dirinya. Hal ini, tentu juga sangat 

ditentukan oleh situasi, tempat, dan penguasaan materi.

Penggunaan materi yang baik, setidaknya akan menghilangkan kegugupan. 

Namun, sikap ini juga memerlukan latihan. Jika pembicara sudah biasa berbicara, 

lama-kelamaan rasa gugup akan hilang dan akan timbul sikap tenang, wajar dan 

tidak kaku. Ketika melakukan latihan pidato, sebaiknya sikap ini ditanamkan lebih 

awal karena sikap ini merupakan modal utama dalam kesuksesan berbicara.

2.2 Pandangan Harus Diarahkan kepada Lawan Bicara

Dalam situasi berpidato, baik pendengar maupun pembicara harus betul-betul 

terlibat dalam komunikasi. Pandangan pembicara membantu terlibatnya 

pendengar dalam kegiatan berpidato. Hal ini, sering diabaikan oleh pembicara. 
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Pandangan harus tertuju kepada semua pendengar bukan tertuju pada satu arah 

saja, menunduk, melihat ke samping, atau mungkin mengalihkan ke hal-hal lain 

sehingga perhatian pendengar berkurang.

Pada waktu berbicara pandangan kita harus diarahkan lawan bicara, baik dalam 

pembicaraan perseorangan maupun kelompok. Pandangan pembicara yang tidak 

diarahkan kepada lawan bicara akan mengurangi keefektivan berbicara, di 

samping itu, juga kurang etis. Banyak pembicara yang tidak mengarahkan 

pandangannya kepada lawan bicaranya, tetapi melihat ke bawah dan ke atas. Hal 

ini, mengakibatkan perhatian pendengar menjadi berkurang.

2.3 Kesediaan untuk Menghargai Pendapat Orang Lain

Seorang pembicara hendaknya memiliki sikap terbuka dalam menerima pendapat 

pihak lain, bersedia menerima kritik, dan bersedia mengubah pendapatnya apabila 

ternyata memang salah. Tetapi, pembicara tidak harus mengikuti pendapat orang 

lain melainkan harus bisa mempertahankan pendapatnya jika memang benar.

Menghargai pendapat orang lain berarti menghormati atau mengindahkan pikiran 

orang lain, baik pendapat itu benar maupun salah. Jika pendapat itu benar maka 

pendapat itulah yang harus kita perhatikan dan jika pendapat itu salah pendapat itu 

pun harus kita hargai karena memang itulah pengetahuan dan pemahamannya.

Seorang yang berpidato harus menghargai pendengarnya. Oleh sebab itu, menjadi 

kewajiban yang mutlak bagi orang yang berpidato untuk menghargai pendengar.

Menghargai pendengar dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain 

berpidato tepat waktu, menyajikan pidato yang baik, benar-benar disiapkan 

semaksimal mungkin, dan menggunakan bahasa serta berbusana yang sewajarnya.
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2.4 Gerak-Gerik atau Mimik yang Tepat

Ketepatan gerak-gerik atau mimik akan menunjang keefektifan berbicara. Dalam 

penyampaian suatu hal yang dianggap penting hendaknya disertai dengan tekanan 

dan didukung oleh gerak tangan atau mimik. Hal ini, dapat menarik perhatian 

pendengar karena tidak terlihat kaku dan suasanapun menjadi lebih komunikatif. 

Gerak-gerik yang dimaksud adalah gerakan yang efektif. 

Gerakan yang efektif ini merupakan gerakan yang spontan dan wajar bagi 

pembicara maupun pendengar. Jika pembicara merasa nyaman dan santai dengan 

diri sendiri maupun pendengar, pembicara akan melakukan gerakan tubuh yang 

wajar dan tidak dibuat-buat. Sedangkan mimik mengikuti isi pembicaraan. 

Misalnya, rasa heran, gembira, sedih, dan marah tidak hanya diungkapkan dengan 

kata-kata saja, tetapi dapat ditunjukkan dengan ekspresi wajah pembicara. Tetapi, 

gerak-gerik ataupun mimik yang berlebihan akan mengganggu keefektifan 

berbicara. Pendengar akan lebih memperhatikan gerak-gerik ataupun mimik 

pembicara dibandingkan dengan hal yang pembicara sampaikan.

2.5 Kenyaringan Suara

Sebelum menyampaikan suatu uraian di depan khalayak umum hendaknya 

pembicara melakukan latihan untuk persiapan pidato agar nantinya dapat 

berpidato secara lancar. Salah satu hal yang harus dilatih ketika akan berpidato 

adalah kenyaringan suara. Kegiatan latihan dengan suara nyaring dilakukan oleh 

siswa di rumah.

Dalam berpidato volume suara merupakan faktor pendukung dalam keberhasilan 

berbicara. Kenyaringan suara yang digunakan tentu harus disesuaikan dengan 
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situasi, tempat, jumlah pendengar, dan akustik. Penempatan pembicarapun harus 

disesuaikan dengan pendengar agar ketika berbicara suara tersebut dapat sampai 

dengan jelas tanpa harus berteriak. Kenyaringan suara perlu diperhatikan oleh 

pembicara untuk menunjang keefektifan berbicara. Jangan sampai suara terlalu 

nyaring atau berteriak-teriak di tempat atau akustik yang terlalu sempit atau 

sebaliknya, suara terlalu lemah pada ruangan yang luas sehingga tidak dapat 

ditangkap oleh semua pendengar.

2.6 Kelancaran

Kelancaran dalam berbahasa akan lebih memudahkan pendengar dalam 

menangkap isi pembicaraan. Banyak ditemukan pembicara dalam pidato yang 

terputus-putus, dan mengakibatkan ketidaklogisan. Dalam berpidato pembicara 

juga terkadang terdengar selipan-selipan bunyi tertentu yang dapat mengganggu 

penangkapan pesan oleh pendengar, misalnya bunyi ee, oo, atau bunyi yang lain. 

Tidak jarang juga ada pembicara yang berbicara terlalu cepat, hal ini juga akan 

mengganggu pendengar ketika menangkap pokok pembicaraan.

Persiapan mental dan fisik sang pembicara dapat memengaruhi kelancaran 

jalannya berpidato, demam panggung atau gugup akan membuat pembicara tidak 

konsentrasi dan dapat berakibat pidato terputus-putus. Oleh sebab itu, pembicara 

harus melakukan latihan terlebih dahulu sebelum berpidato.

2.7 Relevansi/ Penalaran

Ide atau gagasan harus saling berhubungan yang berlandaskan dengan kelogisan. 

Dalam proses berpikir untuk mendapatkan suatu kesimpulan, pembicara harus
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menggunakan kelogisan dalam menggunakan kata-kata ketika menyampaikan 

gagasan yang ingin disampaikan.

Dalam berbicara, seorang pembicara hendaknya memperhatikan unsur penalaran. 

Hal itu menunjukkan bahwa dalam pembicaraan seorang pembicara terdapat 

urutan pokok-pokok pikiran logis sehingga jelas arti atau makna pembicaraannya.

Relevansi berarti adanya hubungan atau kaitan antara pokok pembicaraan dengan 

uraiannya.

2.8 Penguasaan Topik

Persiapan materi dalam berpidato sangatlah penting. Topik yang ingin 

disampaikan hendaknya benar-benar dikuasai. Penguasaan topik akan 

memengaruhi kelancaran dan keberanian sang pembicara. Misalnya, topik yang 

dipilih siswa adalah ajakan membantu korban bencana alam, maka siswa tersebut 

harus menjabarkan topik tersebut dengan didukung oleh pendapat ataupun fakta-

fakta yang ada.

Penguasaan topik pembicaraan berarti pemahaman suatu pokok pembicaraan. 

Dengan pemahaman tersebut seorang pembicara memiliki kesanggupan untuk 

mengemukakan topik itu kepada para pendengar. Oleh karena itu, sebelum 

melakukan kegiatan berbicara di depan umum seharusnya seorang pembicara 

harus menguasai topik terlebih dahulu. Sebab, dengan penguasaan topik akan 

membangkitkan keberanian dan menunjang kelancaran berbicara.
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H. Metode Berpidato

Persiapan yang diperlukan untuk menyusun suatu uraian lisan, seperti pidato 

sangat bergantung kepada metode yang digunakan. Ada yang menyusun naskah 

secara lengkap seperti suatu karangan tertulis kemudian disampaikan dengan cara 

membacakan naskah tersebut. Ada pula yang hanya dengan menuliskan ide atau 

beberapa catatan kemudian dikembangkan langsung pada waktu penyampaian 

pidato. Keraf (1994: 316) dan Jalaludin Rahmat (2003: 17) mengemukakan ada 

empat macam metode penyampaian pidato. 

1. Metode Impromtu (serta-merta)

Metode impromtu adalah metode penyampaian berdasarkan kebutuhan sesaat. 

Tidak ada persiapan, pembicara serta merta berbicara berdasarkan 

pengetahuannya dan kemahirannya. Pidato ini biasanya disampaikan pada acara-

acara tidak resmi.  Kesanggupan penyajian lisan menurut cara ini sangat berguna 

dalam kegiatan darurat, tetapi kegunaannya terbatas pada kesempatan yang tidak 

terduga saat itu saja. Pengetahuan yang ada dikaitkan dengan situasi dan 

kepentingan saat itu akan sangat menolong pembicara. Metode ini biasanya 

digunakan oleh orang-orang yang sudah ahli atau sudah biasa.

Bagi juru pidato yang berpengalaman, metode impromtu memiliki beberapa 

kelebihan, antara lain:

(a) dapat mengemukakan perasaan pembicara yang sebenarnya sebab pembicara 

tidak memikirkan terlebih dahulu pendapat yang disampaikan,

(b) gagasan dan pendapat datang secara spontan sehingga tanpa segar dan hidup,
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(c) metode impromtu memungkinkan pembicara berkomunikasi secara langsung, 

dan

(d) melatih pembicara untuk terus berfikir.

Berpidato dengan menggunakan metode ini, pembicara hanya memikirkan 

masalah apa yang akan dikemukakan. Pidato dilakukan tanpa ada persiapan 

karena secara mendadak ditunjuk untuk berbicara di depan umum. Oleh sebab itu, 

metode impromtupun memiliki kekurangan, antara lain :

(a) dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena dasar pengetahuan yang 

tidak memadai,

(b) mengakibatkan penyampaian yang tersedat-sedat dan tidak lancar,

(c) gagasan yang disampaikan tidak teratur (acak-acakan), dan

(d) karena tidak adanya persiapan, kemungkinan demam panggung dapat terjadi.

2. Metode Menghafal (Memoriter)

Metode ini merupakan lawan dari metode impromptu. Pidato yang dibawakan 

dengan metode ini dipersiapkan dan ditulis secara lengkap terlebih dahulu, 

kemudian dihafal kata demi kata. Ada pembicara yang berhasil dengan metode,

tetapi ada juga yang tidak. 

Pembicara yang menggunakan metode ini sering menjenuhkan dan tidak menarik, 

ada kecendrungan untuk berbicara cepat-cepat dan menggunakan kata-kata tanpa 

menghayati maknanya. Selain itu, metode ini juga menyulitkan pembicara untuk 

menyesuaikan diri dengan situasi dan reaksi-reaksi pendengar. Adapun kelebihan 

metode memoriter, antara lain :
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(a) dengan menggunakan metode ini, memungkinkan ungkapan yang tepat, 

terarah, dan teratur, dan

(b) pemilihan bahan menjadi lebih teliti dan sesuai.

Berpidato dengan cara menghafalkan naskah akan mengakibatkan pembicara 

tidak bebas menggunakan kata-kata dan ketika berpidato terkesan mengingat kata-

kata yang akan diucapkan. Oleh sebab itu, metode memoriter memiliki 

kekurangan, antara lain :

(a) tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik antara pembicara dan pendengar 

karena pembicara terpaku kepada hafalan teks pidato (usaha mengingat-ingat), 

dan

(b) terlihat menjenuhkan dan terkesan kaku.

3. Metode Naskah (Manuskrip)

Metode manuskrip adalah metode berpidato yang dilakukan dengan cara 

membacakan secara langsung teks yang sudah dipersiapkan sebelumnya (Arsjad 

dan Mukti, 1998: 25). Pidato ini umumnya dilakukan oleh pejabat negara. 

Kegiatan berpidato dengan cara membacakan naskah disebabkan untuk 

menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi.

Metode ini pun sering dipakai dalam pidato resmi atau pidato di televisi dan radio. 

Metode ini sifatnya agak kaku sebab bila tidak atau kurang melakukan latihan 

yang cukup seolah-oleh tidak ada hubungan antara pembicara dan pendengar. 

Tanpa adanya latihan, mata pembicara akan terus membaca naskah dan 

melafalkannya secara monoton. Materi pidato terpaku pada naskah yang sudah 

ditulis sehingga pembicara tidak bisa beradaptasi dengan situasi saat itu. 
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Sebaiknya, pembicara berlatih membaca naskah sebelum berpidato di depan 

khayalak umum dengan memperhatikan faktor-faktor yang menunjang keefektifan 

berbahasa, seperti pembicara harus memberikan tekanan dan variasi suara untuk 

menghidupkan pembicaraanya, memperhatikan ketepatan ucapan, diksi, sikap 

yang wajar, tenang, dan tidak kaku, pandangan, mimik gerak/ gerik, kenyaringan 

suara, dan kelancaran berpidato sehingga ketika berpidato menjadi menarik. 

Metode manuskrip memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode dengan 

menggunakan naskah, antara lain:

(a) kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya, sehingga penyampaian materi dapat 

tersalurkan dengan tepat,

(b) kemungkinan demam panggung sangat sedikit,

(c) pernyataan dapat hemat, karena manuskrip dapat disusun kembali, dan

(d) pembicara dapat berpidato dengan lancar karena ada naskah yang telah 

disusun dan hanya membacakan sesuai dengan apa yang telah dituliskan di 

naskah.

Berpidato dengan menggunakan metode ini, terkesan pembicara terpaku dengan 

naskah sehingga komunikasi antara pembicara dan pendengar kurang terjalin. 

Oleh sebab itu, metode manuskrip memiliki kekurangan, antara lain :

(a) perhatian pendengar akan berkurang karena pembicara tidak berkomunikasi 

secara langsung,

(b) karena terpaku pada naskah, mengakibatkan pembicara tidak memperhatikan

gerak-gerik dan mimik sehingga pembicara terlihat kaku, dan
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(c) umpan balik dari pendengar tidak dapat mengubah, memperpendek, ataupun 

memperpanjang pesan.

4. Metode Ekstemporan

Metode ekstemporan dilakukan dengan cara mempersiapkan sebelumnya pokok-

pokok bahasan yang akan disampaikan (out-line). Kadang-kadang dipersiapkan 

konsep berupa naskah namun tidak dihafal kata demi kata. Pembicara bebas 

berbicara dan memilih kata-kata sendiri dengan menggunakan metode ini. 

Kerangka dan konsep naskah yang dipersiapkan hanya digunakan untuk 

mengingat urutan-urutan topik pembicaraan. Dengan demikian, pembicara dapat 

mengubah nada pembicaraan sesuai dengan reaksi yang ditimbulkan dari 

pendengar.

Kelebihan metode yang dianjurkan oleh Joseph A Devito dan Keraf ini adalah 

berguna dalam sebagian besar situasi pembicaraan. Pilihan kata yang ketat tidak 

diperlukan. Pembicara telah melakukan persiapan secara mendalam, tahu apa 

yang akan disampaikan dan telah mematangkan susunan. Pembicara tidak 

mengikatkan diri secara kaku pada pilihan kata-kata tertentu. 

Metode ini memungkinkan fleksibelitas yang besar untuk menerima umpan balik. 

Jika ada hal tertentu yang membutuhkan penjelasan yang lebih jauh dapat 

dilakukan pada saat yang dianggap paling tepat. Dengan menggunakan metode ini 

mudah bagi pembicara untuk bersikap wajar karena pembicara menjadi diri 

sendiri. 
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Kelemahan metode ini adalah pembicara dapat mendadak kehilangan kata-kata 

yang tepat. Namun, hal ini dapat diatasi dengan melakukan latihan-latihan. 

Kelemahan lainnya, pembicara tidak dapat terlalu memperhatikan gaya 

penyampaian seperti yang dapat dilakukan ketika berpidato dengan menggunakan 

metode naskah dan metode hafal. Hal ini dapat diatasi dengan menghafal hal-hal 

yang dianggap pentig sehingga pembicara dapat menyampaikan pidato dengan 

memperhatikan gaya berpidatonya.

Dari beberapa metode di atas, pada penelitian ini siswa berpidato dengan 

menggunakan metode manuskrip yaitu siswa berpidato dengan menggunakan 

naskah.

I. Sistematika Berpidato

Berpodato di hadapan khalayak umum merupakan suatu penghormatan. Berhasil 

atau tidaknya pidato ditentukan juga oleh tata krama dan sistematika berpidato. 

Tata krama dan sistematika berpidato ini disesuaikan dengan forum yang akan 

dihadapi. Arsjad dan Mukti (1998: 55) mengemukakan sistematika berpidato 

sebagai berikut.

1. Mengucapkan Salam Pembuka

Salam pembuka sangat diperlukan oleh pembicara untuk membuka pembicaraan. 

Ucapan salam pembuka ini berkaitan dengan tahapan analisis pendengar. Salam 

yang diucapkan harus disesuaikan dengan pendengar. Salam pembuka yang 

bersifat umum, misalnya selamat siang (disesuaikan dengan waktu). Jika 

pendengar berasal dari kelompok yang khusus (muslim) salam pembuka dapat 

diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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2. Menyampaikan Pendahuluan

Seorang pembicara yang baik tidak langsung tergesa-gesa untuk masuk ke materi 

pembicaraan. Ucapan terima kasih kepada pembawa acara atau panitia 

memberikan penghargaan kepada pendengar yang hadir dalam acara tersebut. 

Ucapan terima kasih, misalnya saya mengucapkan terima kasih kepada pembawa 

acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan 

pidato ini.

Ucapan rasa syukur kepada Tuhan membuktikan bahwa kita makhluk terbatas. 

Ucapan itu, misalnya saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang 

Maha Esa karena atas rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam 

keadaan sehat. Di dalam pendahuluan ini juga jika perlu disampaikan perkenalan.

3. Menyampaikan Isi Pidato dengan Bahasa yang Jelas

Penyampaian isi pidato merupakan penyampaian topik tujan pembicaraan. Pada 

tahap inilah, pembicara menguraikan topik pembicaraannya. Sehubungan dengan 

itu, topik pembicaraan dalam penelitian ini terdiri dari tiga topik yaitu (1) dampak 

acara televisi, (2) ajakan membantu korban bencana alam, (3) dampak kegiatan 

ekstrakurikuler, (4) dampak pergaulan bebas, dan (5) dampak global warming. 

Misalnya, topik dampak kegiatan ekstrakurikuler, isi pidato, meliputi penjabaran 

tentang ekstrakurikuler, dampak positif dan negatif ekstrakurikuler terhadap 

pelajar, cara menanggulangi dampak negatif dari ekstrakurikuler. Tujuan dari 

pidato-pidato tersebut dapat berupa informasi, ajakan, dan juga dorongan.
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4. Menyampaikan Kesimpulan dari Isi Pidato

Dalam naskah pidato kesimpulan sangat penting karena dengan menyimpulkan 

segala sesuatu yang telah dibicrakan, ditambah dengan penjelasan dan anjuran, 

para hadirin dapat menghayati maksud dan tujuan semua yang dibicarakan oleh si 

pembicara karena apa yang terakhir dikatakan biasanya lebih mudah dan lebih 

lama diingat.

Setelah ini pidato disampaikan, pembicara hendaknya memfokuskan pikiran dan 

perasaan pendengar pada gagasan utama atau kesimpulan penting dari seluruh isi 

pidato. Misalnya, korban bencana alam robohnya tanggul Situgintung haruslah 

kita bantu.

5. Menyampaikan Harapan dan Anjuran

Setelah kesimpulan disampaikan, pembicara hendaknya memberikan saran yang 

berupa ajakan atau anjuran kepada pendengar. Penyampaiann harapan dan ajakan 

biasanya berupa dorongan agar hadirin menaruh minat dan memberikan kesan 

terhadap pembicarnya. 

Harapan adalah sesuatu yang diinginkan pembicara agar mendengar mengikuti 

sesuai yang dikemukakan pembicara. Ajakan adalah kata-kata yang dipakai 

pembicara sehingga pendengar tergugah untuk mengikuti saran dari pembicara. 

Penyampaian harapan dan ajakan itu misalnya, mari kita membantu saudara-

saudara kita yang terkena korban bencana alam Situgintung, karena kalau bukan 

kita siapa lagi.
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6. Menyampaikan Salam Penutup

Sistematika terakhir dalam berpidato adalah menyampaikan salam penutup. Salam 

penutup harus diucapkan oleh pembicara sebelum ia mengakhiri pidatonya. Salam 

yang diucapkan harus disesuaikan dengan forum yang dihadapi, seperti di forum 

wanita, di hadapan orang-orang terkemuka, di hadapan pelajar, di hadapan 

pemeluk suatu agama, atau di hadapan rakyat desa . Ini sama halnya dengan salam 

pembuka. Salam penutup yang dapat digunakan, misalnya selamat siang (sesuai 

dengan waktu dan bersifat umum), wassalamualaikum warahmatullahi 

wabarakatuh ( bersifat khusus untuk pendengar muslim).


