
 

 

 

BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

A. Keterampilan Berbahasa  

Keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh seluruh anak didik di sekolah 

meliputi empat aspek dasar, yaitu mendengarkan atau menyimak, membaca, berbicara, 

dan menulis (Tarigan, 2008 :1).                                            

1. Mendengarkan atau menyimak (listening skills) berarti memahami dialog 

interaktif pada tayangan televisi, radio, memahami isi pidato/khotbah/ceramah, 

dan memahami dalam kegiatan mendengarkan karya sastra seperti cerpen dan 

novel. 

2. Membaca (reading skills) adalah memahami ragam wacana tulis seperti 

membaca intensif, ekstensif, memindai, membaca cepat dan membaca sastra. 

3. Berbicara (speaking skills) adalah mengungkapkan pikiran, informasi dalam 

bentuk komentar, laporan, pidato, dan diskusi. 

4. Menulis (writing skills) adalah menuang informasi, ide-ide, perasaan, 

dan pengalaman dalam bentuk tulisan ringan, cerpen, teks pidato 

atau lainnya. 

 

Agar pembelajaran bahasa Indonesia  menarik, guru dapat memilih 

media dan metode yang  sesuai dengan aspek yang akan diajarkan. 
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Salah satunya, mengembangkan aspek keterampilan berbicara  

dengan menggunakan media rekaman. 

 

B.  Berbicara 

      1.   Pengertian Berbicara                          

Tarigan (2008:16) mengemukakan bahwa berbicara adalah kemampuan 

mengucapkan bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan serta 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sementara itu, Tarigan 

(2008:3) mengatakan berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang 

berkembang pada kehidupan anak yang hanya didahului oleh keterampilan 

menyimak, pada masa tersebut kemampuan berbicara atau berujar dipelajari. 

 

Arsjad dan Mukti (1988:17) menjelaskan berbicara adalah kemampuan 

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

menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan.  

 

Kusuma (2008:18) mengemukakan berbicara merupakan suatu aktivitas 

komunikasi  yang penting dalam kehidupan manusia normal. Dengan bicara 

maka manusia dapat saling berkomunikasi, menyatakan pandapat, 

menyampaikan maksud dan pesan, serta mengungkapkan perasaan. Salah 

satu kunci untuk keberhasilan berbicara dan menyampaikan kata-kata itu 

adalah “berbicara dengan bahasa pendengar”. 

 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa 

berbicara adalah kemampuan untuk melafalkan bunyi-bunyi artikulasi 

dan kata-kata secara tepat, dan mampu mengucapkan kata-kata yang 
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disertai dengan mimik dan gerak-gerik yang sesuai dengan pikiran yang 

akan disampaikan dan kebutuhan para pendengar. 

 

 2.    Kemampuan Berbicara 

      Dikutip oleh Yulita Anlisia (2010:17) mengemukakan bahwa 

kemampuan berasal dari kata dasar mampu, yang berarti dapat atau 

sanggup. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kemampuan 

adalah memiliki kesanggupan dan kecakapan untuk melakukan suatu 

tindakan.  

       

      Sementara itu, Tarigan (2008:11) mengemukakan bahwa kemampuan 

diistilahkan dengan kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang 

dimiliki pemakai bahasa tentang bahasa-bahasa yang dikuasai dan 

dipahaminya. 

 

   Arsjad dan Mukti (1988:17) menjelaskan kemampuan berbicara  

   adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-

kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, 

gagasan, dan perasaan.  

 

 Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa kemampuan 

berbicara adalah kemampuan untuk menggunakan intonasi, ucapan, dan 

menyusun kalimat dengan baik dalam setiap pembicaraannya. 

 

   3. Tujuan Berbicara 

Tarigan (2008:16) mengemukakan tujuan utama berbicara adalah untuk 

berkomunikasi.Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, seyogianyalah 
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sang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. 

Pada dasarnya berbicara mempunyai tiga maksud umum, yaitu memberitahukan 

dan melaporkan (to inform), menjamu dan menghibur (to entertain), membujuk, 

mengajak, mendesak, dan meyakinkan ( to persuade ). 

 

Arsjad dan Mukti (1988:17) mengemukakan  tujuan utama berbicara adalah 

untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan informasi dengan efektif, 

sebaiknya pembicara betul-betul memahami isi  pembicaraannya, di samping 

juga harus dapat mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengar. Jadi, 

bukan hanya apa yang akan dibicarakan, tetapi bagaimana mengemukakannya, 

hal ini menyangkut masalah bahasa dan pengucapan bunyi-bunyi bahasa 

tersebut.  

 

   4. Bentuk-Bentuk Berbicara 

 Kegiatan berbicara memiliki  beberapa bentuk seperti  berbicara dalam bentuk 

diskusi, seminar, seni drama, wawancara, bercerita, pemberitaan, telepon-

menelepon, rapat,  ceramah, dan berpidato (Arsjad dan Mukti, 1988:3).  

Sementara itu, Arifin dan Tasai (2009:1) mengemukakan bentuk berbicara 

meliputi presentasi, seminar, dan berpidato. 

 

C.     Keterampilan Berpidato 

 

Seseorang yang memilki keterampilan berbicara akan dapat dengan mudah 

menyampaikan ide dan gagasannya kepada orang lain, dan diduga ia akan berhasil 

mengemukakan gagasan itu sehingga dapat diterima oleh orang lain. Sebaliknya, jika 

seseorang tidak atau kurang memiliki keterampilan berbicara tentu akan mengalami 
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kesulitan dalam menyampaikam gagasannya kepada orang lain dan diduga ia akan 

mengalami kegagalan karena biasanya kurang menarik sehingga sulit untuk 

memahaminya. Salah satu ragam berbicara yang sering digunakan dari dulu sampai 

sekarang adalah pidato (Arsjad dan Mukti, 1988:53). 

 

Berpidato merupakan salah satu wujud kegiatan berbahasa lisan. Oleh sebab itu, 

berpidato memerlukan dan mementingkan ekspresi, gagasan dan penalaran dengan 

menggunakan bahasa lisan yang didukung oleh aspek non bahasa seperti ekspresi 

wajah, kontak pandang dan intonasi suara (Arifin dan Tasai, 2009:228). 

  

Nugroho (2005:13) mengatakan dalam berpidato seseorang harus menyampaikan 

sesuatu yang dirasakan bermanfaat untuk pendengarnya. Sebaiknya  pidato harus 

runtut dengan makna yang jelas, tidak mengulang bahasa, dan pembicara tidak 

gugup. Maka seseorang yang akan berpidato harus bisa berkonsentrasi terhadap 

materi pidato dan pendengar. Apabila konsentrasi hanya pada teks, pidato akan 

menjemukan dan hadirin tidak akan mempedulikan sehingga hadirin pun ribut dan 

pesan atau informasi tidak sampai ke pendengar. 

 

D. Jenis-Jenis Pidato 

 

Nugroho (2005:26) mengemukakan ada beberapa jenis pidato berdasarkan      

kelompoknya,  

1. Pidato pada kalangan pemuda seperti pelantikan ketua Osis, pidato            

kejuaraan, ulang tahun, temu ilmiah remaja, selamat datang, perpisahan  

kelas, dan pidato perkenalan diri. 

2. Pidato pada acara ibu-ibu seperti arisan, kegiatan sosial, posyandu. 
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3. Pidato di seputar pernikahan seperti pidato sambutan pihak pengantin  

laki-laki dan pihak perempuan. 

4. Pidato di kalangan organisasi seperti pidato ketua organisasi, laporan 

kerja, laporan pertanggungjawaban, dan kerja sama organisasi. 

5. Pidato pada acara syukuran seperti lulus ujian, wisuda, kelahiran anak, 

jabatan baru, kejuaraan, kenaikan kelas, dan lain sebagainya. 

 

Yunita (2010:8-9) menyatakan ada tiga jenis pidato yaitu pidato informatif, pidato 

argumentatif, pidato persuasif. Siswa dikatakan melakukan  pidato informatif  apabila 

pidato tersebut bertujuan untuk memberikan informasi tentang suatu kasus, 

bagaimana mengerjakan sesuatu, atau  bagaimana mengatasi sesuatu. Siswa dapat 

melakukan pidato persuasif apabila pidato siswa tersebut bertujuan mempengaruhi 

pendengar, mengajak pendengar untuk melakukan  sesuatu dengan didukung bukti-

bukti  yang dapat meyakinkan. Sementara itu, apabila ada siswa yang berpidato berisi 

alasan-alasan yang kontroversial dan alasan-alasan yang beralasan, itu disebut pidato 

argumentatif. 

 

E. Langkah-Langkah Berpidato 

Keraf (1994:317-339) mengemukakan ada tujuh langkah yang perlu diperhatikan 

dalam mempersiapkan pidato yang baik, yaitu menentukan topik dan tujuan, 

menganalisis pendengar dan situasi, memilih dan menyempitkan topik, mengumpulkan 

bahan, membuat kerangka uraian, menguraikan secara mendetail, dan melatih dengan 

suara nyaring. 
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1.  Menentukan Topik dan Tujuan 

Yang pertama-tama harus diperhatikan dalam mempersiapkan pidato adalah 

menentukan topik dan tujuan. Hal ini sangat bergantung kepada pendengar yang 

dihadapi dan keinginan si pembicara sendiri. Setiap pidato harus memiliki topik 

yang akan disampaikan kepada pendengar dan tentunya mengharafkan reaksi dari 

penndengar. Topik dan tujuan dalam pidato merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Tujuan pembicaraan berhubungan erat dengan tanggapan yang 

diharapkan dari pendengar berkenaan dengan persoalan yang dikemukakan.Tujuan 

ini dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu mendorong, meyakinkan, bertindak 

atau berbuat, memberitahukan,  dan menyenangkan 

 

2.   Memilih dan Menyempitkan  Topik 

Persoalan yang akan disajikan biasanya terlebih dulu ditentukan oleh suatu panitia 

atau seseorang yang meminta seseorang berbicara. Namun, kadang-kadang 

persoalan yang disajikan itu diserahkan sepenuhnya kepada pembicara. Pemilihan 

topik hendaknya disesuaikan dengan sifat pertemuan serta data dan informasi 

tentang situasi pendengar yang akan hadir dalam pertemuan serta data dan 

informasi tentang situasi dan pendengar yang akan hadir dalam pertemuan. 

Persoalan atau topik yang disajikan jangan terlalu luas, melainkan harus 

disempitkan atau dibatasi agar pembicaraan lebih fokus dan disesuaikan dengan 

waktu yang disediakan. Topik dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam 

meningkatkan kemampuan berpidato difokuskan pada Dampak Games, Narkoba, 

Gaya Hidup Hijau, Muliakan Ibu, Sehat Bugar dengan Jalan Kaki, Perpisahan 

Sekolah.    
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3. Menganalisis Pendengar dan Situasi 

Data umum yang dapat dipakai untuk menganalisis pendengar adalah jumlah, 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, dan keanggotaan politik  atau sosial.  

  

4. Mengumpulkan  Bahan 

Sebelum menyusun suatu naskah pidato terlebih dahulu pembicara 

mengumpulkan bahan yang diperlukan. Bahan ini harus sesuai dengan persoalan 

atau topik yang akan dibahas. Lebih banyak dan lebih lengkap bahan yang 

diperoleh akan memperlancar pembicara dalam menyusun naskah. Bahan itu 

dapat diperoleh dari majalah, buku, dan surat kabar. Bahan dapat juga diperoleh 

dari wawancara dengan orang yang dapat memberi informasi sehubungan dengan 

persoalan atau topik yang dibahas, hasil observasi, penelitian, dan angket. 

 

5. Membuat Kerangka Uraian 

Kerangka uraian harus dibuat oleh pembicara apakah itu siswa, guru, tokoh 

masayarakat, atau orang yang akan berpidato dengan tujuan untuk memudahkan 

dalam pembicaraan. Dalam kerangka tersebut persoalan atau topik yang akan 

dibahas dibagi menjadi beberapa bagian atau sub-sub topik. Tiap bagian itu 

dibagi pula menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang menjelaskan bagian 

sebelumnya. 

 

6. Menguraikan Secara Detil 

Uraian atau naskah disusun berdasarkan kerangka yang telah dibuat sebelumnya. 

Dengan kerangka yang terinci dan tersusun baik, penyusunan naskah diharapkan 

tidak akan mengalami kesulitan yang berarti. Dalam penyusunan naskah  

hendaknya menggunakan  kata-kata yang tepat, penggunaan kalimat yang efektif 
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dan  pemakaian istilah-istilah dan gaya bahasa yang dikehendaki sehingga dapat 

memperjelas uraian. 

 

7. Melatih dengan Suara Nyaring 

Sebelum menyampaikan suatu uraian di hadapan umum hendaknya pembicara 

terlebih dulu melakukan latihan membaca naskah, agar pada waktunya nanti 

dapat melakukan pidato dengan lancar. Dengan melakukan latihan, seorang 

pembicara akan dapat membiasakan diri, menemukan cara, dan gaya yang tepat. 

 

F.   Faktor-Faktor Penunjang Keefektifan Berpidato 

Arsjad dan Mukti (1988:17-22) mengatakan untuk menjadi pembicara yang baik, 

seorang pembicara selain harus memberikan kesan bahwa ia menguasai masalah yang 

dibicarakan, si pembicara juga harus memperlihatkan keberanian dan kegairahan. 

Selain itu pembicara harus berbicara dengan tepat dan jelas. Dalam hal ini ada 

beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh si pembicara untuk keefektifan 

berbicara, yaitu faktor kebahasaan dan nonkebehasaan. 

 

1.   Faktor Kebahasaan  

1.1 Ketepatatan Ucapan 

Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi 

bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang  tepat dapat 

mengalihkan  perhatian pendengar. Sudah tentu pola ucapan dan artikulasi 

yang digunakan tidak terlalu sama. 
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1.2 Penempatan Tekanan, Nada, Sendi, dan Durasi yang Serasi 

Kesesuaian tekanan, nada, sendi, diksi, dan durasi akan merupakan daya tarik 

tersendiri dalam berbicara, bahkan kadang-kadang merupakan faktor 

penentu. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, 

dengan penempatan tekanan,nada, sendi, dan durasi yang sesuai 

akan menyebabkan masalahnya menjadi menarik. Sebaliknya, jika 

penyampaiannya datar saja, hampir dapat dipastikan akan 

menimbulkan kejemuan dan keefektifan berbicara tentu berkurang. 

 

1.3 Pilihan Kata (Diksi) 

Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi, maksudnya mudah 

dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Pendengar akan lebih 

termotivasi dan akan lebih paham kalau kata-kata yang digunakan kata-kata 

yang sudah dikenal. 

 

1.4    Ketepatan Sasaran Pembicaraan 

Pembicara sebaiknya menggunakan kalimat  efektif agar memudahkan  

pendengar menangkap pembicaraannya. Susunan penuturan kalimat ini sangat 

besar pengaruhnya terhadap  keefektifan penyampaian sehingga menimbulkan 

pengaruh, meninggalkan kesan, atau menimbulkan akibat. 
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2.  Faktor  Nonkebahasaan  

 

 2.1 Sikap yang Wajar, Tenang, dan Tidak Kaku  

Pembicara yang tidak tenang , lesu, kaku akan memberi kesan pertama yang 

kurang menarik. Padahal, kesan pertama ini sangat penting untuk menjaga 

kesinambungan perhatian pihak pendengar. 

 

 2.2 Pandangan Harus Diarahkan Pada Lawan Bicara  

Supaya pendengar dan pembicara betul-betul terlibat dalam kegiatan berbicara, 

pandangan pembicara sangat membantu dengan mengarahkan pada semua 

pendengar dan jangan hanya pada satu arah saja.  

  

       2.3     Kesediaan Menghargai Pendapat Orang Lain 

Pembicara hendaknya memiliki sikap terbuka dalam arti dapat menerima 

pendapat orang lain, bersedia menerima kritik, dan bersedia mengubah 

pendapatnya kalau ternyata memang keliru.  

 

2.4 Gerak-Gerik dan Mimik Yang Tepat                                               

  Hal yang penting selain mendapat tekanan, biasanya dibantu juga dengan 

gerak tangan atau mimik untuk menghidupkan komunikasi agar tidak kaku. 

 

2.5 Kenyaringan Suara                                                                

Suara yang nyaring sangat menentukan yang tentunya harus disesuaikan 

dengan situasi, tempat, jumlah pendengar agar semua pendengar bisa 

mendengar dengan jelas. 
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 2.6 Kelancaran dalam berbicara                                                    

Berbicara yang lancar akan memudahkan pendengar menangkap isi 

pembicaraannya dan jangan sampai terputus-putus dalam berbicara apalagi 

menyelipkan bunyi  e, o, a dan sebagainya yang akan mengganggu 

pendengar dalam memahami apa yang  disampaikan pembicara. 

 

2.7 Relevansi (Penalaran)  

Ide atau gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan logis. Hal ini 

berarti hubungan bagian-bagian dalam kalimat, hubungan kalimat dengan 

kalimat harus logis, dan berkaitan dengan pokok pembicaraan. 

 

2.8 Penguasaan Topik 

Persiapan dalam pidato sangatlah penting dengan cara menguasai topik 

yang akan dibicarakan sehingga menimbulkan keberanian dan kepercayaan 

diri saat berbicara di depan umum. 

 

G. Tata Krama Berpidato 

Jika berpidato di hadapan umum hendaknya memperhatikan hal sebagai berikut (a) 

berpakaian dengan rapi dan bersih serta tidak pamer perhiasan, (b) gunakan kata-kata 

yang sopan dan jangan memperlihatkan keangkuhan serta kesombongan, (c) harus 

rendah hati, dan (d) diselingi dengan humor yang sopan dan ringan agar tidak 

menjemukan (Arsjad dan Mukti, 1998:54-55). 
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H. Persiapan dan Sistematika Berpidato 

1.  Persiapan Berpidato 

Menurut Keraf (dikutip oleh Arsjad dan Mukti,1998:56), ada tujuh langkah 

yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan pidato yang baik, yaitu : (a) 

menentukan topik atau tujuan, (b) menganalisis pandangan dan situasi, (c) 

memilih dan menyempitkan tema, (d) mengumpulkan bahan, (e) membuat 

kerangka uraian, (f) menguraikan secara mendetail, (g) melatih dengan 

suara yang nyaring. 

Ketujuh langkah tersebut dapat diringkas menjadi tiga langkah yang tetap 

yaitu, (a) meneliti masalah, (b) menulis uraian, (c) mengadakan latihan. 

 

2.  Sistematika Berpidato 

Berpidato di depan umum merupakan suatu penghormatan dan penghargaan. 

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), Arifin dan Tasai (2008:230) 

mengemukakan sistematika berpidato sebagai berikut. 

 

2.1   Mengucapkan Salam Pembuka 

      Salam pembuka diperlukan oleh pembicara untuk membuka     pembicaraan. 

Salam yang diucapkan harus disesuaikan dengan pendengar. Jika mayoritas 

pendengar adalah muslim, salam pembuka dapat diucapkan 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mayoritas pendengar 

adalah nonmuslim, ucapan pembukanya bisa selamat pagi, selamat siang, 
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atau selamat malam (sesuaikan dengan waktu). Salam pembuka secara 

umum sekarang bisa ditambahkan seperti Salam sejahtera untuk kita semua. 

 

2.2 Menyampaikan Pendahuluan 

Seorang pembicara yang baik tidak langsung berbicara ke materi    

pembicaran. Ucapan terima kasih kepada pembawa acara, panitia, dan 

memberi  penghargaan kepada pendengar yang hadir dalam acara tersebut. 

Contoh ucapan terima kasih seperti “ saya mengucapkan terima kasih kepada 

pembawa acara dan panitia  yang telah memberikan kesempatan kepada 

saya untuk menyampaikan pidato ini, juga terima kasih atas kehadiran 

bapak, ibu, saudara, serta undangan yang berbahagia dalam acara ini”. 

 

2.3 Menyampaikan Isi pidato dengan Bahasa yang Jelas 

Penyampaian isi pidato merupakan penyampain topik dari tujuan 

pembicaraan. Pada tahap inilah pembicara menguraikan topik pembicaran. 

Topik pembicaraan dalam penelitian ini  terdiri enam topik yaitu (1) 

dampak games bagi anak-anak, (2) narkoba, (3) gaya hidup hijau, (4) 

muliakan ibu maka mulialah bangsamu, (5)  kebutuhan sehat dan bugar,  

dan (6) perpisahan sekolah. 

 

Contoh topik gaya hidup hijau, isi pidato meliputi  penjabaran tentang gaya 

hidup hijau sesuai dengan posisi SMA Negeri 6 sebagai model sekolah 

sehat tingkat nasional, seperti apa gaya hidup hijau, kepedulian terhadap 

lingkungan sekitar, dampak positif dan negatif terhadap gaya hidup 

hijau.Tujuan pidato-pidato  ini bisa berupa informasi, ajakan, dan dorongan. 
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2.4 Menyampaikan Kesimpulan dan Isi Pidato 

Dalam berpidato sangat penting pembicara menyimpulkan segala sesuatu 

yang telah dibicarakan, ditambahkan dengan penjelasan, anjuran, dan ajakan 

agar pendengar memahami dan melaksanakan apa yang diminta dan 

diserukan oleh pembicara untuk memfokuskan pikiran dan perasaan 

pendengar. Kesimpulan pidato tidak lagi diuraikan tetapi hanya diurutkan 

intinya saja untuk mengingatkan pendengar tentang bahasan yang sudah 

disampaikan sehingga lebih faham dan jelas. 

 

2.5 Menyampaikan Harapan dan Anjuran 

Setelah kesimpulan disampaikan, hendaknya pembicara menguatkan dengan 

saran, anjuran, atau ajakan kepada pendengar agar tujuan pembicaraan bisa 

dipahami dan bisa dilaksanakan ajakan dan anjuran pembicara oleh 

pendengar. Misalnya, “ mari kita budayakan hidup hijau dimana saja kita 

berada dengan memelihara tanaman, membuang sampah pada tempatnya, 

tidak merokok dan menghemat energi”. 

 

 2.6   Menyampaikan Salam Penutup 

Kegiatan terakhir dalam berpidato adalah menyampaikan salam penutup, 

salam penutup harus diucapkan pembicara sebelum mengakhiri pidatonya. 

Salam penutup sama dengan salam pembuka yaitu harus memperhatikan 

forum yang dihadapi dan waktu acara. Misalnya, “Demikian pidato yang 

saya sampaikan, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, saya 

ucapkan selamat siang (sesuaikan waktu) dan Assalamualaikum 

warahmatullahi wabarakatuh”. 
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I.   Macam-Macam  Metode Pidato 

Persiapan yang harus dilakukan dalam berpidato sangat bergantung kepada 

metode yang digunakan oleh pembicara. Untuk itu pembicara harus   

menyiapkan metode apa yang akan ia gunakan dalam berpidato tersebut. 

Keraf (1994:316) mengemukakan ada empat macam metode penyampaian  

pidato. 

 

1. Metode Impromtu (serta merta) 

Metode ini dilakukan berdasarkan kebutuhan sesaat. Pembicara sebelum 

berbicara tidak memiliki kesiapan sama sekali melainkan secara serta- merta 

berbicara berdasarkan pengetahuan dan kemampuannya. Metode ini biasanya 

disampaikan pada acara-acara resmi dan digunakan oleh orang-orang yang 

sudah biasa berpidato. 

  

2.  Metode Menghafal (Memoriter)  

Metode ini merupakan lawan dari metode impromtu, penyampaian pidato 

dengan cara ini harus dipersiapkan dan ditulis secara lengkap lebih dulu,  

kemudian dihafal kata demi kata. Ada pembicara yang berhasil dengan 

metode ini, tetapi ada juga yang tidak. Metode dengan cara ini  lebih sering 

menjemukan dan tidak menarik apabila belum terbiasa karena pembicara 

terkesan mengingat-ngingat teks yang akan disampaikan, tetapi bagi yang 

sudah terbiasa berpidato maka metode ini bisa menjadi menarik. 
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3.   Metode Naskah (Manuskrip) 

Metode ini jarang dipakai, kecuali dalam pidato-pidato resmi atau pidato-

pidato televisi dan radio. Metode ini sifatnya masih agak kaku,  apabila tidak 

mengadakan latihan yang cukup, seolah-olah menimbulkan tirai antara 

pembicara dengan pendengar, pidato  dilakukan  dengan cara membacakan 

secara langsung teks yang sudah dipersiapkan. Metode ini sangat baik untuk 

dipakai pada pembicara pemula, atau untuk mengurangi rasa tidak percaya 

diri pada pembicara. Untuk mendapatkan hasil yang baik dengan  metode ini, 

pembicara sebaiknya tetap sudah memahami dan mengingat pokok-pokok 

yang akan dibicarakan dalam pidato. 

 

4.  Metode Ekstemporan  

Metode ini sangat dianjurkan karena merupakan jalan tengah. Uraian yang akan 

dibawakan pada metode ini direncanakan dengan cermat dan dibuat catatan 

yang penting, yang sekaligus menjadi urutan bagi uraian itu. Catatan-catatan 

tadi hanya digunakan untuk mengingat urutan-urutan idenya. 

       
Dari beberapa metode di atas, pada penelitian tindakan kelas ini  penulis menggunakan 

metode manuskrip yaitu siswa berpidato dengan menggunakan naskah yang sudah 

disiapkan oleh siswa dengan tujuan  untuk meningkatan kemampuan berpidato siswa di 

depan kelas atau di depan umum dengan media rekaman sebagai alat bantu 

pembelajaran.  
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J. Faktor-Faktor Yang Menghambat dalam Kegiatan Berpidato     

1. Tidak percaya diri karena merasa diri belum pantas atau takut salah dalam  

menyampaikan pesan. 

2. Pendengar terlalu banyak.             

3.    Seluruh tubuh terasa lemas dan panas dingin.  

4. Merasa semua orang memandang dirinya.           

5. Kemampuan dan kemauan membaca yang masih sangat rendah.               

6. Malas untuk latihan dan mencoba.  

 

K. Media Pembelajaran 

1. Pengertian Media 

Arsyad (2010:3) menjelaskan kata media berasal dari bahasa latin yaitu  medius 

yang secara harfiah berarti “tengah”, “perantara” atau “pengantar”. Dalam bahasa 

Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan. 

 

 Arsyad (2010:3) mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar 

adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun suatu kondisi yang 

membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. 

Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan 

media pembelajaran. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal. 
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Arsyad (2010:3) menjelaskan media disamping sebagai sistem penyampai 

atau pengantar,  media juga sering diganti dengan kata mediator yang berarti 

penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan 

mendamaikannya. Istilah lain dari media adalah mediator yang 

berfungsi sebagai pengatur hubungan yang efektif antara dua pihak 

utama dalam proses belajar – siswa dan isi pelajaran. 

 

 Fathurrohman dan Sutikno (2009:65) mendefinisikan media merupakan alat 

yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim 

kepada penerima pesan. 

 

Pada aktivitas  pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang 

dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang 

berlangsung antara pendidik dengan peserta didik (Fathurrrahman 

dan Sutikno, 2009:65).  

 

Berdasarkan pendapat di atas maka penulis berpendapat bahwa media adalah 

pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. 

 

2. Tujuan Media 

   Media adalah alat bantu mengajar guru dengan beberapa tujuan 

tertentu, antara lain, 

a.   mempermudah proses belajar-mengajar, 

b.   meningkatkan efisiensi belajar-mengajar, 

a.  menjaga relevansi dengan tujuan belajar, 

b. membantu konsentrasi siswa dalam belajar. 
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3.  Manfaat Media Pengajaran  

Arsyad (2010:16-1) mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, 

khususnya media visual yaitu (a) fungsi atensi, (b) fungsi afektif, (c) fungsi 

kognitif, (d) fungsi kompensatoris. 

Fungsi atensi media visual yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa 

untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual 

yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 

 

Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari kenikmatan siswa ketika belajar 

atau membaca teks bergambar  sehingga bisa mengubah emosi dan sikap siswa, 

misalnya, informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. 

 

Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian  yang 

mengungkapkan dan meperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan 

mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 

 

Fungsi  kompensatoris media visual dapat memberikan dan membantu siswa 

yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan 

dengan teks atau disajikan secara verbal. 

 

Arsyad (2010:19) mengatakan bahwa pembelajaran harus memenuhi tiga 

fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perseorangan, kelompok, atau 

kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu (a) memotivasi minat atau 

tindakan, (b)  menyajikan informasi, dan (c) memberi instruksi. 

 

Fungsi penggunaan media dalam proses pembelajaran menurut Fathurrahman 

dan Sutikno (2009:67) di antaranya, (a) menarik perhatian siswa, (b) membantu 
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mempercepat pemahaman dalam proses belajar, (c) memperjelas penyajian 

pesan, (d) mengatasi keterbatasan ruang, (e) pembelajaran lebih komunikatif 

dan produktif, (f) waktu pembelajaran bisa dikondisikan, (g) menghilangkan 

kebosanan siswa dalam belajar, (h) memotivasi siswa untuk mempelajari 

sesuatu, (i) melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam, dan (j) 

meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Dari penjelasan di atas manfaat media menurut para ahli, dapat disimpulkan 

manfaat media pembelajaran menjadi tiga, yaitu  

 

Manfaat Secara Umum 

1. Pengajaran lebih menarik. 

2. Bahan pengajaran lebih jelas. 

3. Metode pengajaran bervariasi. 

4. Siswa banyak melakukan kegiatan belajar. 

 

Manfaat Bagi Guru 

1. Memberikan pedoman arah dan tujuan. 

2. Menjelaskan struktur dan urutan pengajaran. 

3. Memberikan kerangka sistematis mengajar. 

4. Memudahkan kendali pengajar. 

5. Membantu kecermatan dan ketelitian. 

6. Membangkitkan rasa percaya diri. 

 

Manfaat Bagi Siswa 

1. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 
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2. Memberikan variasi belajar siswa. 

3. Memberikan struktur dan memudahkan belajar siswa. 

4. Menyajikan inti informasi dan sistematika belajar siswa. 

5. Memotivasi berpikir dan beranalisis siswa. 

 

4. Macam-Macam Media 

Dilihat jenisnya, media dibagi ke dalam media audiktif, visual, audio visual, 

komputer dan multimedia berbasis komputer serta inter-active video 

(Fathurrohman dan Sutikno, 2009:67-68). 

 

1. Media Audio, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. 

Seperti radio, cassette recorder, dan piringan hitam. 

2. Media Visual, yaitu media yang mengandalkan indera penglihatan seperti 

film bisu, kartun, OHP, dan slide.  

3. Media Audio Visual, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

gambar bergerak seperti film suara, video cassette, dan televisi. 

4. Komputer dan LCD, yaitu media dengan menggunakan komputer dan LCD 

dalam pembelajaran. 

5. Multimedia berbasis komputer dan inter-active video.  Multimedia ini secara 

sederhana diartikan lebih dari satu media, ia bisa berupa kombinasi antara 

teks, grafik, animasi, suara dan video. 

 

Dilihat dari daya liputnya media dibagi menjadi dua, yaitu (1) media dengan daya 

liput luas dan serentak, penggunaan media ini tidak terbatas tempat dan ruang serta 

dapat menjangkau jumlah anak didik  yang banyak dalam waktu yang sama, (2) 

media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, media ini dalam 
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penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus seperti film, sound 

slide, film rangkai, yang harus menggunakan tempat tertutup dan gelap. 

 

 Jika dilihat dari bahan pembuatannya media dibagi menjadi dua, yaitu (1) media 

sederhana yakni media yang bahan dasarnya mudah diperoleh dengan harga murah, 

cara pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidak sulit, (2) media kompleks, yakni 

media dengan bahan yang sulit didapat, alat tidak mudah dibuat, dan harga relatif 

 

Arsyad (2010:29-33) menyatakan bahwa berdasarkan perkembangan teknologi, 

media pembelajaran  dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok , yaitu  (1) 

media hasil teknologi cetak, (2) media hasil teknologi audio-visual, (3) media hasil 

teknologi berdasarkan komputer, dan (4) media hasil gabungan teknologi cetak dan 

komputer. 

 

1. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan 

materi, seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses 

pencetakan mekanis atau fotografis. Hasil teknologi cetak meliputi teks, 

grafiks, foto, atau representasi fotografik dan reproduksi. Teknologi cetak 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut (a) teks dibaca secara linear sedang 

visual diambil berdasar ruang, (b) menampilkan komunikasi satu arah dan 

reseptif, (c) bersifat statis/diam, (d) berorientasi pada siswa, dan (e) 

informasi dapat diatur dan dapat ditata oleh pemakai. 

 

2.   Teknologi audio-visual adalah pengajaran yang bercirikan pada  pamakaian perangkat 

keras selama proses belajar, seperti mesin proyektor film, tape recorder, dan 

proyektor visual yang lebar. Media ini menggunakan pendengaran dan penglihatan. 
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Ciri media audio-visual adalah (a) bersifat linear, (b) penyajian visual yang 

dinamis, (c) digunakan  sesuai dengan kebutuhan, (d) respresentasi fisik real atau 

gagasan abstrak, (e) dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme dan 

kognitif , (f) berorientasi pada guru dan siswa. 

 

3. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menyampaikan materi dengan 

menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikro-prosesor. Media ini 

menggunakan layar kaca untuk menyajikan pada siswa bisa berbentuk tutorial  

(bertahap), drills and practike (latihan dan praktik), basis data lain untuk 

menambah informasi. Ciri media berbasis komputer adalah sebagai berikut (a) 

dapat digunakan secara acak atau scara linear, (b) digunakan berdasarkan 

kebutuhan siswa dan guru/perancang, (c) gagasan yang disajikan dalam gaya 

abstrak, (d) mengembangkan kognitif, (e) berorientasi pada interaksi siswa yang 

tinggi. 

 

4. Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan materi yang 

menggabungkan pemakaian  beberapa bentuk media yang dikendalikan 

oleh komputer. Ciri utama media ini adalah (a) dapat digunakan secara 

acak  dan linear, (b) dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan, (c) 

gagasan dapat realistik dalam memenuhi pengalaman siswa dan 

kebutuhannya, (d) dalam pengembangan menggunakan prinsip kognitif 

dan konstruktivisme, (e) bahan-bahan pelajaran melibatkan banyak 

interaksi siswa, (f) bahan pelajaran memadukan kata dan visual  dari 

berbagai kreativitas siswa. 
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Dari beberapa jenis, manfaat, bentuk, dan karakteristik media yang telah diuraikan, 

kiranya patut menjadi perhatian dan pertimbangan bagi seorang guru khususnya agar 

dapat memilih media yang dianggap tepat untuk menunjang pencapaian tujuan 

pengajaran. 

 

5.   Prinsip-Prinsip Pemilihan Media 

Fathurrohman dan Sutikno (2009:68)  menyebutkan prinsip-prinsip dalam pemilihan 

media sebagai berikut. 

1.    Menentukan jenis media dengan tepat sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran 

yang diajarkan. 

2.    Menetapkan subjek dengan tepat dengan memperhatikan tingkat kemampuan 

siswa. 

3.    Menyajikan media dengan tepat disesuaikan dengan metode penggunaan media 

dalam pengajaran  seperti tujuan, bahan, waktu, dan sarana. 

4. Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi 

yang tepat  sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 

 

L. Media Rekaman  

Media yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah media rekaman. Media 

rekaman adalah media yang digunakan dengan cara mengambil dari hasil rekaman 

sesuatu  yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses pembelajaran, dalam hal 

ini yang termasuk dalam media rekaman dapat dikemukakan sebagai berikut.  
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1. Media Audio  

Merupakan media yang bersifat audiktif. Media ini hanya terbatas pada 

pengoptimalan indera pendengaran saja dominan ketika menggunakan media ini. 

Karakteristik media audio pada umumnya berhubungan dengan segala kegiatan 

melatih keterampilan mendengarkan yang tujuan utamanya, (a) pemusatan 

perhatian, (b)  mengikuti pengarahan, (c) melatih daya analisis siswa dari apa yang 

mereka dengar, (d) memisahkan kata atau informasi yang relevan dan tidak 

relevan. Media audio ini memiliki kekurangan, yaitu  

 

a) memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu pengalaman yang tetap 

dan tertentu, sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar 

secara khusus, 

b) media audio menampilkan simbol digital dan analog dalam bentuk audiktif 

adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan visual, 

c) karena abstrak, tingkatan pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui 

tingkatan penguasaan perbendaharaan kata-kata atau bahasa, serta susunan 

kalimat, 

d) media ini hanya mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah 

mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak, 

e) penampilan melalui ungkapan perasaan atau simbol analog lainnya dalam 

bentuk suara harus disertai dengan perbendaharaan pengalaman analog 

tersebut pada si penerima, bila tidak, bisa terjadi ketidakmengertian dan 

bahkan kesalahpahaman. 
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Media audio juga merupakan media yang sangat menguntungkan karena 

bersifat fleksibel, relatif murah, praktis, dan ringkas serta mudah dibawa 

(portable). Media ini dapat dipergunakan baik untuk kepentingan belajar 

kelompok (group learning) maupun belajar individual. Dengan karakteristik 

yang dimilikinya, media audio sangat efektif untuk digunakan pada berbagai 

bidang studi bahasa seperti pidato, drama, dan seni musik. 

 

2. Media Audio Visual 

Adalah alat atau sarana yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu,  

suatu sarana atau alat yang terdiri dari dua unsur audio dan visual yang terdapat 

dalam pita video dan dikemas dengan gambar elektronis dan kemudian diputar 

dengan suatu alat, yaitu video player. Video ini dalam perkembangannya bisa 

ditampilkan lewat  televisi, video cassete recorders, video pembelajaran dan 

juga CD multimedia interaktif. 

 

3. Media Komputer  

Merupakan jenis media yang secara visual dapat menyediakan respon yang 

segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Lebih dari itu,  

komputer memiliki kemampuan menyimpan dan dapat memanipulasi informasi 

sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah 

memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media di 

dalamnya yang salah satunya adalah media rekaman.  

 

Saat ini teknologi komputer tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana 

komputasi dan pengolahan kata (word processor) tetapi juga sebagai sarana 

belajar yang memungkinkan peserta didik membuat desain dan rekayasa suatu 
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konsep dan ilmu pengetahuan. Dengan tampilan yang dapat mengombinasikan 

penyampaian informasi dan pesan, komputer dirancang untuk mempelajari dan 

mengajarkan materi pembelajaran yang relevan,misalnya rancangan grafis, 

animasi ataupun rekaman. 

 

Kelebihan dari media ini adalah dapat menggabungkan semua unsur media, 

seperti teks, video, animasi, gambar, grafik dan suara.menjadi satu kesatuan 

penyajian sehingga mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar siswa. 

 

4. Media Internet  

Merupakan  media  pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk belajar 

secara mandiri. Para siswa dapat mengakses secara online dari berbagai 

perpustakaan, museum dan database tentang berbagai peristiwa, khususnya 

tentang rekaman pidato dari masa lalu dan sekarang. 

 

M.    Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dalam Pemilihan Media 

Fathurrahman dan Sutikno (2009:69) berpendapat, agar media yang dipilih itu tepat 

perlu memperhatikan faktor lain, yaitu  

1. Objektivitas, metode dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan guru, 

melainkan keperluan sistem belajar. 

2. Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

3. Sasaran program yang akan digunakan harus dilihat kesesuaiannya dengan  

tingkat perkembangan anak didik. 

4. Situasi dan kondisi sekolah atau tempat dan ruangan yang akan dipergunakan. 
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