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ABSTRAK 

 
 
 

KEMAMPUAN  MENULIS TEKS PIDATO SISWA KELAS XI 

DI SMA NEGERI 2 KALIANDA TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 
 
 

Oleh 

INTAN NUR PURI 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam menulis teks pidato 

siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda Tahun Pelajaran 2020/2021. Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam 

menulis teks pidato siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda Tahun Pelajaran 

2020/2021.  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. 

Dalam penelitian ini yang menjadi pusat perhatian adalah kemampuan menulis 

teks pidato siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Kalianda Tahun Pelajaran 2020/2021 berjumlah 164 siswa yang tersebar 

dalam lima kelas dengan mengambil 20% dari jumlah populasi dengan 

menggunakan teknik random sampling. Jadi, sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 32 siswa. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan menulis teks 

pidato setiap siswa dalam aspek yang terdapat di dalamnya mendapatkan hasi l 

yang berbeda-beda. Kemampuan menulis teks pidato siswa kelas XI SMA 
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Negeri 2 Kalianda Tahun Ajaran 2020-2021 diperoleh skor rata-rata keseluruhan 

adalah 70,37 tergolong cukup. Adapun skor pada tiap-tiap aspek di dalam 

kemampuan menulis teks pidato, yaitu (1) Aspek ide/gagasan didapatkan 

tingkat kemampuan menulis teks pidato tergolong cukup dengan skor rata-rata 

74,06; (2) Aspek isi teks pidato didapatkan tingkat kemampuan menulis teks 

pidato tergolong cukup dengan skor rata-rata 75,00; (3) Aspek paragraf 

didapatkan tingkat kemampuan menulis teks pidato tergolong cukup dengan 

skor rata-rata 68,29; (4) Aspek diksi (pilihan kata) didapatkan tingkat 

kemampuan menulis teks pidato tergolong cukup dengan skor rata-rata 69,03; 

dan (5) Aspek penggunaan ejaan tergolong cukup dengan skor rata-rata 70,12. 

Kata kunci: kemampuan, menulis, teks pidato, siswa. 
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MOTO 

 
 
 

ُه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِف  َنا اإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ََحََلْتُه أُمُّ ي ْ َوَوصَّ
(٤١َعاَمْْيِ َأِن اْشُكْر ِل َوِلَواِلَدْيَك ِإَِلَّ اْلَمِصرُي )  

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-

bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 

dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.” 

(Qs. Luqman : 14) 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada 

siswa sejak Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Ruang lingkup mata 

pelajaran bahasa Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua aspek, yaitu 

pelajaran perihal kebahasaan dan kesastraan. Kedua aspek tersebut tersebar ke 

dalam empat keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu keterampilan 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut 

saling berkaitan satu sama lainnya.  

 

Salah satu keterampilan yang diberikan kepada siswa dalam mata pelajaran 

bahasa Indonesi adalah keterampilan menulis. Menurut Mustofa (2000:6) 

mengemukakan bahawasanya menulis merupakan keterampilan menuangkan atau 

mengungkapkan gagasan atau pikiran melalui saluran bahasa. Berdasarkan 

pendapat tersebut, menulis merupakan suatu rangkaian proses mulai dari 

memikirkan gagasan yang akan disampaikan kepada pembaca sampai dengan 

menentukkan cara mengungkapkan atau menyajikan itu dalam rangkaian kalimat. 
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Salah satu kegiatan menulis adalah menulis teks pidato. Pidato adalah 

penyampaian dan penanaman pemikiran, informasi, atau gagasan dari 

pembicaraan kepada khalayak ramai berupa komunikasi yang di dalamnya 

terdapat informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar. Seseorang yang 

berpidato yang baik akan mampu meyakinkan pendengarnya, sehingga 

pendengarnya bisa memahami gagasan yang hendak disampaikan. Namun, tidak 

semua orang dapat berpidato dengan baik terutama bagi pemula, karena itu 

dibutukan persiapan. Langkah pertama yang dapat dilakukan untuk berpidato 

dengan baik adalah dengan mempersiapkan teks pidato. Menurut Arsyad (1988: 

62) dalam sebuah penyusunan teks pidato, hendaknya menggunakan kata-kata 

yang tepat, penggunaan kalimat yang efektif, pemakaian istilah-istilah, dan 

pemakaian gaya bahasa sehingga dapat memperjelas uraian serta memperhatikan 

sistematika penulisan teks pidato. 

 

Sebuah pidato dalamnya terdapat sebuah paragraf. Paragraf merupakan inti 

penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Akhadiah ( 1998:144) 

mengemukakan paragraf akan dinyatakan baik setidaknya mengandung kesatuan 

dan kepaduan. Kesatuan dalam paragraf hanya akan terbentuk jika informasi yang 

hendak disampaikan tetap pada satu gagasan utama. Selaian gagasan utamanya 

harus tunggal, paragraph yang baik juga tidak terlepas dari kepaduan kalimat. 

Paragraf akan dinyatakan padu apabila kalimat-kalimat pembentuk saling 

berhubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, sehingga 

kalimat tersebut berkaitan satu sama lainnya. 
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Selain memperhatikan penulisan teks pidato dan paragraf, penulisan teks pidato 

juga harus memperhatikan penggunaan ejaan, seperti penggunaan tanda baca, 

penggunaan huruf kapital, dan lain-lain. Dengan menggunakan ejaan yang benar, 

teks pidato akan tersusun denang baik, sehingga akan mudah dipahami baik oleh 

penulis maupun oleh pembaca. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada 

Sekolah Menengah Atas (SMA) salah satu butir pembelajaran khusus kelas XI 

terdapat materi tentang menulis teks pidato/ceramah/khotbah dalam Kompetensi 

Inti (KI).  

Selain karena pentingnya objek yang diteliti, alasan peneliti melakukan penelitian 

ini ialah melihat beberapa aspek dalam menulis teks pidato yang belum maksimal 

dari siswa serta penelitian yang diangkat peneliti juga belum pernah diteliti pada 

sekolah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai 

bahan penelitian yang berjudul ―Kemampuan Menulis Teks Pidato Siswa Kelas 

XI SMA Negeri 2 Kalianda Tahun Pelajaran 2020/2021‖. Penelitian tentang 

kemampuan menulis teks pidato pernah di teliti oleh Zeli Hazani (2012) yang 

meneliti tentang ―Kemampuan Menulis Teks Pidato Siswa Kelas IX SMP Negeri 

1 Punduh Pidada Tahun Pelajaran 2011/2012‖. Penelitian yang penulis lakukan 

memiliki beberapa perbedaan yang cukup prinsip dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Zeli Hazani (2012), yaitu terletak pada subjek, tempat, dan waktu 

penelitian yang kemudian berujung pada hasil penelitian, untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel berikut.  

Nama Peneliti Subjek Penelitian Tempat Waktu 

Intan Nur Puri Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 SMA Negeri 2 2020 
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Kalianda Kalianda 

Zeli Hazani Siswa Kelas IX SMP Negeri 2 

Punduh Pidada 

SMP Negeri 2 

Punduh Pidada 

2012 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan menulis teks 

pidato pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda tahun pelajaran 2020/2021? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan menulis teks pidato 

pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda tahun pelajaran 2020/2021. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memiliki kegunaan secara teoretis 

dan praktis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapa menambah referensi penelitian pada bidang 

kebahasaan, khususnya tentang sistematika penulisan teks pidato sehingga 

penelitian ini memberikan manfaat dan sumbangan pikiran bagi para peneliti 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi 

guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya guru Bahasa Indonesia 

SMA Negeri 1 Kalianda untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa 

dalam menulis teks pidato. 
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b. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini menambah wawasan ilmu 

pengetahuan terutama pada materi tentang penulisan teks pidato. 

 

1.5 Ruang Lingkup  

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda. 

2. Objek penelitian ini adalah kemampuan menulis teks pidato meliputi 

ide/gagasan teks pidato, aspek isi dalam pidato, aspek paragraf, aspek pilihan 

kata, dan aspek penggunaan ejaan. 

3. Lokasi penelitian ini adalah SMA Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan 



 
 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 
 
 

2.1 Pengertian Menulis 

Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambing-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain 

dapat membaca lambing-lambang grafik tersebut. Menurut Tarigan (1986:21) 

mengemukakan menulis adalah kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan 

secara tertulis kepada pihak lain. Senada dengan pendapat tersebut, Akhadiah 

(1997:13) mengatakan bahwa menulis adalah suatu kegiatan penyampaian pesan 

dengan menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Berdasarkan beberapa 

pendapat diatas, penulis lebih mengacu kepada pendapat Akhadiah, yang 

menyatakan menulis adalah kegiatan yang penyampaian pesannya dengan 

menggunakan tulisan sebagai mediumnya. 

 

2.2 Menulis Teks Pidato   

Sebelum menulis teks pidato, sebaiknya dipahami terlebih dahulu konsep tentang 

menulis teks pidato. Teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari 

pengarang. Menurut Depdiknas (2003) mendefinisikan teks sebagai naskah yang 

berupa; 

 

1. Kata-kata asli pengarang; 

2. Kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan; 

3. Bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, pidato, dan sebagainya.
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Dengan demikian, teks adalah naskah atau uraian tertulis yang berupa kata-kata 

asli dari pengarang. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum 

untuk penyampaian pikiran atau informasi, serta tujuan dari pembicara kepada 

orang lain secara lisan. Hakim (2010:09) mengemukakan bahwa pidato 

merupakan ucapan yang tersusun dengan baik dan ditujukkan kepada orang 

banyak. Depdiknas (2003) mendefinisaikan pidato sebagai berikut. 

1. Pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukkan kepada orang 

lain. 

2. Wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak.  

 

Berdasarkan pengertian teks dan pidato yang dipaparkan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan tentang teks pidato adalah naskah atau uraian tertulis yang dijadikan 

dasar bagi seseorang yang akan berbicara di muka umum atau di depan khalayak 

ramai. Jadi, menulis teks pidato adalah menulis atau membuat naskah atau uraian 

tertulis yang dijadikan dasar bagi seseorang yang akan berbicara di muka umum 

atau di depan khalayak ramai.  

 

2.3 Sistematika Teks Pidato 

Sistematika penulisan teks pidato dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pendahuluan, 

isi, penutup. 
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2.3.1 Pendahuluan  

Bagian pendahuluan diawali pembukaan dengan salam pembuka singkat dan 

sederhana yang berfungsi untuk mengantar kea rah pokok permasalahan yang 

ingin dibahas dan sebagai upaya menyiapkan mental audience.  

Bahar dalam Zeli (2012:09) mengatakan bagian pendahuluan dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu salam pembuka dan menyampaikan pendahuluan. 

1. Mengucapkan salam pembuka dan menyapa hadirin. Salam pembuka untuk 

mengawali pidato bertujuan untuk menyapa hadirin. Salam pembuka 

disesuaikan dengan waktu dan situasi pendengar. 

Contoh:  

Asalamualaikum, wr.wb. 

Yang terhormat Bapak/Ibu guru SMP Negeri 1 Seputih Banyak. 

Yang saya hormati Staf Tata Usaha dan anak-anakku yang berbahagia. 

 

2. Menyampaikan pendahuluan yang biasanya dilahirkan dalam bentuk ucapan 

terima kasih, ungkapan kegembiraan dan rasa syukur. Ucapan terima kasih, 

ucapan kegembiraan dan rasa syukur bertujuan untuk memberikan ucapan 

terima kasih kepada hadirin yang bersedia hadir mendengarkan pidato yang 

hendak disampaikan.  

Contoh: 

Marilah kita bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada 

kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan upacara bendera pada setiap 

hari senin. Selanjutnya, bapak mengucapkan terima kasih kepada 

petugas upacara yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. 
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2.3.2 Isi 

Isi pidato merupakan inti dari pidato yang hendak disampaikan. Maka dari itu, 

setiap gagasan yang hendak disampaikan harus ditulis dengan jelas, menggunakan 

bahasa yang baik dan benar, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami 

gagasan yang disampaikan. Berikut ini contoh bagian isi teks pidato.  

Contoh: 

Pada kesempatan ini, selaku kepala sekolah saya akan menyampaikan 

beberapa hal terkait dengan masalah ketertiban dan kebersihan. Anak-

anakku yang saya sayangi. Pertama,  berkenaan dengan masalah 

ketertiban di sekolah kita ini secara garis besar sudah cukup baik. Akan 

tetapi, masih ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh teman-

teman kalian terutama pada siswa laki-laki, seperti kita lihat masih ada 

beberapa siswa yang tidak mengenakan dasi pada upacara hari ini. 

Selanjutnya, saya juga mendapat laporan dari beberapa guru kalian yang 

mengatakan bahwa ada beberapa diantara kalian yang rebut di saat jam 

pelajaran, terutama anak kelas 2-C. 

 

 

2.3.3 Penutup 

Penutup dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu kesimpulan, harapan/ajakan, dan 

salam penutup. 

1. Menyampaikan kesimpulan dari isi pidato 

Pembicara atau penulis perlu menyampaikan kesimpulan dari isi pidato 

tersebut agar pembaca atau pendengar tidak kesulitan menentukan inti dari 

pidato tersebut. 

Contoh:  

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

ketertiban dan kebersihan di sekolah kita masih perlu ditingkatkan lagi 

agar suasana belajar menjadi nyaman dan kondusif. 

 

2. Menyampaikan harapan yang berisi anjuran atau ajakan kepada pendengar 

untuk melaksanakan isi pidato.  
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Harapan dan ajakan untuk melaksanakan isi pidato perlu disampaikan agar 

pendengar atau pembaca tergugah hatinya untuk melaksanakan pidato 

tersebut. hal ini juga menegaskan kembali betapa penting informasi yang 

disampaikan. 

Contoh:  

Sebagai bagian dari skolah ini. Sudah seharusnya kita menjaga 

ketertiban dan kebersihan sekolah agar ke depannya sekoah kita menjadi 

sekolah yang lebih baik dan semuanya ini akan tercapai apabila kita 

saling menjaga ketertiban dan kebersihan. 

 

3. Menggunakan salam penutup 

Slam penutup merupakan salam untuk mengakhiri pidato. Di dalam 

menyampaikan salam penutup harus disesuaikan dengan salam pembuka, 

waktu, dan keadaan. 

Contoh: 

Wassalamualaikum, wr.wb. 

 

2.4 Penggunaan Bahasa Indonesia 

Penggunaan bahasa Indonesia mencakup paragraf, pilihan kata, dan penggunaan 

Ejaan. 

2.4.1 Paragraf 

Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. 

1. Syarat Pembentukan Paragraf 

Akhadiah, dkk., (1988:148) mengemukakan bahwa persyaratan pembentukan 

paragraf adalah kesatuan dan kepaduan. 
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a. Kesatuan  

Setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan pokok. Fungsi paragraf 

adalah mengembangkan topik tersebut. Oleh sebab itu, dalam 

pengembangannya tidak boleh terdapat unsure-unsur yang sama sekali tidak 

berhubungan dengan topik atau gagasan pokok tersebut.  

b. Kepaduan  

Syarat kedua yang harus dipenuhi sebuah paragraph ialah koherensi atau 

kepaduan. Satu paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang berdiri 

sendiri, akan tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang memunyai hubungan 

timbale balik. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan 

pikiran penulis tanpa hambatan karena adanya loncatan pikiran yang 

membingungkan. Urutan pikiran yang teratur, akan memperlihatkan adanya 

kepaduan, kepaduan dititik beratkan pada hubungan antara kalimat dengan 

kalimat. 

 

2.4.2 Pilihan Kata (Diksi) 

Ada dua istilah yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu istilah pemilihan kata 

dan pilihan kata. Pemilihan akata adalah proses atau tindakan memilih kata yang 

dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sedangkan pilihan kata adalah hasil 

dari proses atau tindakan tersebut. pilihan kata merupakan aspek yang sangat 

penting karena pilihan kata yang tidak tepat selain dapat menyebabkan 

ketidakefektifan bahasa yang digunakan, juga dapat mengganggu kejelasan 

informasi yang disampaikan.  
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Arifin (1996:57) menyatakan bahwa pilihan kata adalah diksi yang tepat atau 

sewajarnya dalam hubungan kalimat. Arifin (1996:57) juga mengemukakan 

bahwa kata-kata yang baik harus memenuhi syarat (a) baku, (b) lazim, (c) cermat, 

(d) hemat. Berikut ini uraiannya.  

a. Kata yang Baku 

Kata yang baku adalah kata yang baik, resmi serta dianjurkan pemakaiannya 

dalam tulisan resmi.  

Contoh : 

Ijazah    bukan Ijasah 

Imbau    bukan Himbau 

Metode    bukan Metoda 

Rapi     bukan Rapih  

 

Kata Ijazah, Imbau, Metode dan Rapi merupakan kata baku karena di dalam 

situasi resmi bahasa yang digunakan harus dapat mencerminakan sifat 

keresmian, yakni bahasa yang baku. Kebakuan yang dimaksud itu harus 

meliputi seluruh aspek kebahasaan yang digunakan, baik bentuk kata, pilihan 

kata, ejaan, maupun susunan kalimat. Sehubungan dengan bentuk kata, yang 

dimaksud dengan istilah bentuk kata adalah wujud visual kata yang digunakan 

dalam suatu bahasa berikut proses pembentukkannya. Ijasah, himbau, metoda, 

dan rapih termasuk kata yang tidak baku dan hendaknya dihindari 

pemakaiannya dalam situasi resmi.  
 

b. Kata yang Lazim 

Penulisan hendaknya menggunakan kata-kata yang lazim dalam masyarakat, yaitu 

kata-kata yang sudah dikenal atau dimengerti oleh masyarakat. Sedapat-dapatnya 

gunakanlah kata-kata atau istilah dalam bahasa Indonesia bukanlah istilah asing. 

Contoh:  

Unduh bukan download 

Kata unduh merupakan kata yang sudah biasa digunakan dalam komunikasi, 

baik lisan maupun tulis dalam dunia komunikasi jejaring social. Kata tersebut 

juga sudah dikenal atau diketahui secara umum. Dengan demikian, 

penggunaan kata unduh merupakan kata lazim yang dapat mempermudah 

pemahaman pembaca terhadap informasi yang disampaikan. Sebaliknya, 
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download merupakan kata yang tidak/kurang/belum lazim karena dapat 

menggangu informasi yang disampaikan karena pembaca/pendengar belum 

tentu dapat memahami maknanya. Oleh karena itu, penggunaan kata yang 

tidak/belum lazim hendaknya dihindari. 

 

c. Kata yang Cermat 

Selain harus menggunakan kata baku penulis hendaknya dapat memilih kata 

dengan cermat pada kata-kata yang mempunyai arti yang sama atau mendekati. 

Dalam menentukkan kata yang hendak digunakan sangat bergantung pada konteks 

dan tujuan dalam penggunaannya. 

Contoh:  

Jam dengan pukul 

Pada kata jam dan pukul sering dikacaukan dalam peruntukkannya dan tidak 

jarang dianggap sama dalam maknanya. Padahal, kedua kata itu pada 

dasarnya mengandung makna yang berbeda. Kata jam menyatakan makna 

masa atau jangka waktu, sedangkan kata pukul menyatakan waktu atau saat. 

Dengan demikian, jika yang ingin disampaikan adalah waktu, kata yang 

tepat digunakan adalah pukul. 

 

 

d. Kata yang Hemat 

Di dalam menulis teks pidato tidak jarang ditemukan penggunaan kata sapaan 

yang tidak mengindahkan kehematan dalam penggunaan kata. 

Contoh: 

Kepada yth bapak kepala SMP Negeri 1 Seputih Banyak. 

Penulisan kata kepada dan Yth hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu 

kata sapaan. Agar tidak menimbulkan ketidakhematan, kata-kata yang 

berpasangan itu sebenarnya cukup digunakan salah satu saja, tidak perlu 

kedua-duanya jadi cukup ditulis Yth bapak kepala SMP Negeri 1 Seputih 

Banyak atau kepada kepala SMP Negeri 1 Seputih Banyak. 
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2.4.3 Penggunaan Ejaan yang Disempurnakan  

Ejaan adalah ketentuan yang mengatur penulisan huruf menjadi satuan yang lebih 

besar berikut penggunaan tanda baca. Menurut Finoza (2013:19) mengemukakan 

bahawa ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan 

menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya.  

a. Penggunaan Huruf 

Pedoman dalam penggunaan ejaan yang pertama ialah pemakaian huruf. Pada 

PUEBI pemakaian huruf terdiri atas pemakaian huruf abjad, huruf vokal, huruf 

konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, 

dan huruf tebal. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi analisis berdasarkan 

pada pemakaian huruf kapital, huruf miring dan huruf tebal.  

1. Huruf Kapital 

a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 

Contohnya :  Ayah membaca koran. 

Kemarin kita pergi bermain.  

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk 

julukan.  

Contohnya : Susilo Bambang Yudhoyono 

Prabowo Subianto 

Jenderal Gatot 

Catatan: 

(1) Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama yang bukan nama orang 

yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. 

 

 

 



15 
 

 

Misalnya :  

Ikan lele 10 volt 

 

(2) Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang 

bermakna „ anak dari‟, seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf 

pertama kata tugas. 

Misalnya: 

Subagyo bin Yanto 

Ratu Pudji binti Saleh 

 

(3) Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. 

Misalnya: 

Adik bertanya, ―Apakah ibu sudah pulang?‖ 

―Tugasnya kerjakan di rumah anak-anak‖ kata guruku. 

 

(4) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, 

kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. 

Misalnya 

Islam Alquran Kristen Alkitab 

Hindu Weda Allah Tuhan 

(Allah akan menunjukkan jalan kepada hamba-Nya.) 

  

(5) a.  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar 

kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama 

orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. 
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Misalnya: 

Sultan Majapahit X  

Mahaputra Arafat  

Haji Mahmun 

 

b. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar 

kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan 

kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. 

Misalnya: 

Terima kasih, Kiai.  

Selamat pagi, Dokter. 

 

(6) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan 

pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti 

nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. 

Misalnya: 

Wakil Presiden Boediono 

Proklamator Republik Indonesia (Soekarno-Hatta)  

 

(7) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, 

dan bahasa. 

Misalnya: 

bangsa Indonesia                suku Dani  

bahasa Bali                          suku Jawa 

 

Catatan: 

Nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk 

dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. 
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Misalnya: 

pengindonesiaan kata asing  

kejawa-jawaan 

 

(8) a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, 

dan hari besar atau hari raya. 

Misalnya: 

tahun Hijriah bulan Agustus  

hari Jumat bulan Ramadhan   

hari Galungan hari Natal 

 

b.Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa 

sejarah 

Misalnya: 

Konferensi Meja Bundar 

Perang Dunia II 

Tragedi G30SPKI 

Catatan: 

Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak 

ditulis dengan huruf kapital.  

Misalnya: 

Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa 

Indonesia 
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(9) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. 

Misalnya: 

Bukit Barisan                       Dataran Tinggi Dieng  

Jalan ZA Pagar Alam  Selat Lombok     

Asia Tenggara   Lampung Barat    

Danau Liwa                         Gunung Seminung  

Laut Hitam                           Pantai Clara 

 

Catatan: 

a. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis 

dengan huruf kapital. 

Misalnya: 

berlayar ke laut                  mendaki gunung menyeberangi  

sungai                    berenang di danau 

 

b. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis 

tidak ditulis dengan huruf kapital.  

Misalnya: 

jeruk bali (Citrus maxima) 

kacang bogor (Voandzeia subterranea) 

 

Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis 

dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam 

kelompoknya. 

Misalnya: 

Kita mengenal berbagai macam gula, seperti gula jawa, gula 

pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur 

 

 

 



19 
 

 

(10) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua 

unsur bentuk ulang sempurna) dalam nama negara, lembaga, badan, 

organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, 

yang, dan untuk. 

Misalnya: 

Republik Indonesia 

Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

 

(11) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata (termasuk unsur 

kata ulang sempurna) di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah 

serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, 

dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. 

Misalnya: 

Saya telah membaca buku Surat dari Praha.  

Tulisan itu dimuat dalam majalah Tempo. 

Dia agen surat kabar Dari Timur. 

Ia menyajikan makalah ―Penerapan Pendidikan Karakter‖. 

 

(12) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, 

pangkat, atau sapaan. 

Misalnya: 

M.Hum.        magister humaniora 

Prof.             profesor 

Ust.               Ustaz 
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(13) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan 

kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata 

atau ungkapan lain yang dipakai da-lam penyapaan atau pengacuan. 

Misalnya: 

―Kapan Ibu berangkat, Kak?‖ tanya Hasan. 

  Deni bertanya, ―Itu apa, Bu?‖ 

Catatan: 

 Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. 

Misalnya: 

Kita harus menghormati bapak dan ibu kita.  

Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. 

Misalnya: 

Siapa nama Anda? 

 

2. Huruf Miring 

 

(1) Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau 

nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar 

pustaka. 

Misalnya: 

Saya sudah membaca buku Laskar Pelangi karangan Andrea 

Hirata. Majalah Merdeka menggelorakan semangat kebangsaan. 

Berita itu muncul dalam surat kabar Nusantara. 

 

(2) Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian 

kata, kata, atau kelompok kata dalam kalimat. 

Misalnya: 

Pada penulisan kata motto salah, seharusnya moto. 

Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. 
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(3) Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa 

daerah atau bahasa asing. 

Misalnya: 

Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia 

mangostana. Wani Mati berarti „berani mati‟. 

Catatan: 

a. Nama diri, seperti nama orang, lembaga, atau organisasi, dalam bahasa 

asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. 

b. Dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik (bukan komputer), bagian 

yang miring ditandai dengan garis bawah.  

c. Kalimat atau teks berbahasa asing atau bahasa daerah yang dikutip 

secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf 

miring. 

  

3. Huruf Tebal 

(1) Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis 

miring. 

Misalnya:  

Huruf dh, seperti pada kata Ramadhan,tidak terdapat dalam Ejaan 

Bahasa Indonesia.  

 

(2) Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, 

seperti judul buku, bab, atau subbab. 

Misalnya:  

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan 
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a. Pemakaian Tanda Baca 

(1) Tanda Titik (.) 

a. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan (bukan pertanyaan atau 

seruan). 

Misalnya: 

Andi makan mie ayam. 

Saya akan berangkat ke Bandung hari ini. 

 

b. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, 

ikhtisar, atau daftar. 

 Misalnya: 

Kondisi Pendidikan di Indonesia 

A. Keadaan Pendidik 

1. Jumlah 

2. Kemampuan 

 

B. Fasilitas 

1. Kota 

2. Daerah 

 

C. Siswa 

1. Kebutuhan 

2. Motivasi 

 

Catatan: 

(1) Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda 

kurung dalam suatu perincian.  
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Misalnya: 

Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai;  

1. Bahasa nasional yang berfungsi, antara lain:  

a. Lambang kebanggaan nasional, 

b. Identitas nasional, dan 

c. Alat pemersatu bangsa; 

 

2. Bahasa Negara 

3. Bahasa pengantar pendidikan 

 

(2) Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih 

dari satu angka (seperti pada 2b). 

(3) Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir 

dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam 

judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. 

Misalnya:  

Tabel 1 Kondisi Pendidikan di Indonesia 

Bagan 2.1 Letak Geografis Sekolah 

 

c. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang 

menunjukkan waktu atau jangka waktu. 

Misalnya: 

pukul 01.35.20 (pukul 1 lewat 35 menit 20 detik 

atau pukul 1, 35 menit, 20 detik) 

01.35.20 jam      (1 jam, 35 menit, 20 detik) 

 

d. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul 

tulisan (yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru), dan tempat 

terbit.  
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Misalnya: 

Akhadiah, Sabati., dkk. 1996. Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Erlangga. 

 

e. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya 

yang menunjukkan jumlah. 

Misalnya: 

Indonesia memiliki lebih dari 10.000 pulau. 

Penduduk kota Bandar Lampung itu lebih dari 3.000.000 jiwa. 

Catatan: 

1. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. 

Misalnya: 

Dia lahir pada tahun 1996 di Bandung 

Nomor rekening panitia seminar adalah 0015645678. 

 

2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala 

karangan, ilustrasi, atau tabel. 

Misalnya: 

Acara Kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Bentuk dan Kedaulatan (Bab I UUD 1945) 

 

3. Tanda titik tidak dipakai di belakang (a) alamat penerima dan pengirim 

surat serta (b) tanggal surat. 

Misalnya: 
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Yth. Direktur Taman Ismail Marzuki 

Jalan Cikini Raya No. 73 

Menteng 

Jakarta 10330 

 

(2) Tanda Koma (,) 

1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau 

pembilangan. 

Misalnya: 

Telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing 

lagi. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber belajar. 

 

2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan,  dan  

sedangkan, dalam kalimat majemuk (setara). 

Misalnya: 

Saya ingin membeli buku itu, tetapi uang saya belum 

cukup. Motor ini bukan milik saya, melainkan milik ayah 

saya. 

 

3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului 

induk kalimatnya. 

Misalnya: 

Kalau diizinkan, saya akan datang. 

Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak 

membaca buku. 

Catatan: 

Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. 

Misalnya: 

Saya akan datang kalau diizinkan. 
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4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung 

antarkalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan 

dengan itu, dan meskipun demikian. 

Misalnya: 

Mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, 

dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. 

 

5. Tanda koma dipakai sebelum dan/atau sesudah kata seru, seperti o, ya, wah, 

aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan, seperti Bu, Dik, atau 

Nak. 

Misalnya: 

Nak, kapan selesai kuliahmu? 

Bolehkan saya bantu, Bu? 

 

6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain 

dalam kalimat. 

Misalnya: 

Kata nenek saya, ―Kita harus berbagi dalam hidup ini.‖ 

Catatan:  

Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa 

kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang 

mengikutinya. 

Misalnya: 

―Masuk ke dalam kelas sekarang!‖ perintahnya. 
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7. Tanda koma dipakai di antara (a) nama dan alamat, (b) ba-gian-bagian 

alamat, (c) tempat dan tanggal, serta (d) nama tempat dan wilayah atau 

negeri yang ditulis berurutan.  

Misalnya:  

Sdr. Abdullah, Jalan Bahagia III/18, Kelurahan 

Sejahtera, Kecamatan Duren, Jakarta 13130 

 

8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik 

susunannya dalam daftar pustaka. 

Misalnya:  

Alwi, Hasan. Dkk, 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 

 

9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau 

catatan akhir. 

Misalnya:  

Arafat Supratman, Ensiklopedi Bahasa Daerah dan Adat Budaya 

Indonesia (Bandung: Alumni, 1995), hlm. 12. 

 

10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis 

yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, 

keluarga, atau marga. 

Misalnya:            

Rian Andri Prasetya, M.Pd. 

Siti Aminah, S.H., M.H. 

 

11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen 

yang dinyatakan dengan angka. 
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Misalnya: 

12,5 m                           Rp 500,50 

 

12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau 

keterangan aposisi. 

Misalnya: 

Soekarno, Presiden I RI, merupakan salah seorang pendiri 

Gerakan Non-blok. 

 

Bandingkan dengan keterangan pewatas yang pemakaiannya tidak diapit tanda 

koma. 

Siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan 

tinggi itu tanpa melalui tes. 

 

13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada 

awal kalimat untuk menghindari salah baca/salah pengertian. 

Misalnya: 

Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaat-kan 

bahasa daerah. 

 

Bandingkan dengan: 

Dalam pengembangan bahasa kita dapat memanfaatkan 

bahasa daerah. 

 

(3) Tanda Titik Koma (;) 

 

1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata peng-hubung untuk 

memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam 

kalimat majemuk. 
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Misalnya: 

Ayah pergi bekerja; Ibu menulis makalah; Adik menonton tv. 

2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. 

Misalnya: 

Syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 

(1) berkewarganegaraan Indonesia;  

(2) berijazah sarjana S-1; 

(3) berbadan sehat; dan 

(4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 
 

3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian 

dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. 

Misalnya: 

Ibu membeli buku, pensil, dan tinta; baju, celana, dan kaus; 

pisang, apel, dan jeruk. 

 

(4) Tanda Titik Dua (:) 

1. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan leng-kap yang diikuti 

pemerincian atau penjelasan. 

Misalnya: 

Kami memerlukan alat tulis: buku, pensil, dan penghapus. 

Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan: hidup atau 

mati. 

 

 

 

2. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu 

merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. 

Misalnya: 

Kita memerlukan buku, pensil, dan penghapus. 
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3. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan 

pemerian. 

Misalnya: 

a. Ketua           : Abdullah  

Wakil Ketua : Sholeh  

Sekertaris : Fuaza 

 

 

4. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang 

menunjukkan pelaku dalam percakapan. 

Misalnya: 

Dora : ―Bawa pintu ini, Mon!‖  

Emon : ―Baik, Dor.‖ 

Dora : ―Jangan lupa, jaga baik-baik!‖ 

 

 

5. Tanda titik dua dipakai di antara (a) jilid atau nomor dan halaman, (b) 

surah dan ayat dalam kitab suci, (c) judul dan anak judul suatu karangan, 

serta (d) nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. 

Misalnya: 

Surah Al Kahf: 18—30 

 

(5) Tanda Hubung (-) 

 

1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh 

pergantian baris. 

Misalnya: 

Nelayan Lampung berhasil membudidayakan rumput laut. Para 

nela-yan juga mudah memasarkannya. 
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2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. 

Misalnya: 

anak-anak                                berhari-hari 

 

3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang 

dinyatakan dengan angka atau menyam-bung huruf dalam kata yang dieja 

satu-satu.  

Misalnya: 

12-12-2012 

 
4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata 

atau ungkapan. 

Misalnya: 

ber-evolusi 

dua-puluh-lima ribuan (25 x 1.000)  

 

Bandingkan dengan 

 

be-revolusi 

dua₂₅-puluh lima-ribuan (20 x 5.000)  

5.   Tanda hubung dipakai untuk merangkai

 

a. se- dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf 

kapital (se- Indonesia, se-Lampung); 

b. ke- dengan angka (peringkat ke-1); 

c. angka dengan –an (tahun 1990-an); 

d. kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf capital 

(hari-H, sinar-X, ber-KTP, di-SK-kan); 

e. kata dengan kata ganti Tuhan (ciptaan-Nya, atas rah-mat-Mu); 

f. huruf dan angka (D-3, S-1, S-2); dan 

g. kata ganti -ku, -mu, dan -nya dengan singkatan yang beru-pa 

huruf kapital (KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku). 
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6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan 

unsur bahasa daerah atau bahasa asing. 

Misalnya: 

di-sowan-i (bahasa Jawa, „didatangi‟) 

 

7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi 

objek bahasan. 

Misalnya: 

Kata pasca- berasal dari bahasa Sanskerta. 

Akhiran -isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi 

pembetonan. 

 

(6) Tanda Pisah (—) 

 

1. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat 

yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. 

Misalnya: 

Kemerdekaan bangsa itu—saya yakin akan tercapai—

diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 

 

2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan 

aposisi atau keterangan yang lain. 

Misalnya: 

Soekarno-Hatta—Proklamator Kemerdekaan RI—diaba-

dikan menjadi nama bandar udara internasional. 

 

3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti 

„sampai dengan‟ atau „sampai ke‟. 



33 
 

 

 

Misalnya: 

Tanggal 5—10 April 2013 

Jakarta—Bandung 

 

(7) Tanda Tanya (?) 

1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 

Misalnya: 

Kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? 

2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian 

kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 

Misalnya: 

Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961 (?). 

 

(8) Tanda Seru (!) 

1. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyata-an yang 

berupa seruan atau perintah yang menggambarkan ke-sungguhan, 

ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. 

Misalnya: 

Bayarlah pajak tepat pada waktunya!  

Merdeka! 

 

(9) Tanda Elipsis (...) 
 

1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat 

atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. 

Misalnya: 
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Penyebab kemerosotan ... akan diteliti lebih lanjut. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa 

negara ialah …. 

Catatan: 

(1) Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. 

(2) Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik (jumlah titik empat 

buah). 

 

2. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sele-sai dalam 

dialog. 

Misalnya: 

―Menurut saya … seperti … bagaimana, Bu?‖ 

―Jadi, simpulannya … oh, sudah saatnya istirahat.‖ 

Catatan: 

(1) Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. 

(2) Tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik (jumlah titik 

empat buah). 

 

(10) Tanda Petik (―…‖) 

1. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari 

pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. 

Misalnya: 

―Merdeka atau mati!‖ seru Bung Tomo dalam pidatonya. 

―Kerjakan tugas di rumah‖ kata pguruku. ―Besok akan dibahas 

bersama‖ lanjutnya. 

 

2. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, 

naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 

Misalnya: 

Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan ―Indonesia Raya‖. 
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3. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal 

atau kata yang mempunyai arti khusus. 

Misalnya: 

―Tetikus‖ komputer ini sudah tidak berfungsi. Dilarang 

memberikan ―gratifikasi‖ kepada pegawai birokrasi! 

 

(11) Tanda Petik Tunggal („…‟) 
 

1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam 

petikan lain.  

Misalnya: 

―Kudengar teriak anakku, „Ibu, Bapak pulang!‟, dan rasa letihku 

lenyap seketika,‖ ujar Pak Sholeh. 

 

2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau 

penjelasan kata atau ungkapan. 

Misalnya: 

Tersangka  „yang disangka‟ 

Retina                 „dinding mata sebelah dalam‟ 

Tapis                      „kain khas Lampung‟ 

 

(12) Tanda Kurung ((…)) 

 

1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau 

penjelasan. 

Misalnya:  

Dia memperpanjang surat izin mengemudi (SIM). 

Lokakarya (workshop) itu diadakan di Lampung. 
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2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang 

bukan bagian utama kalimat. 

Misalnya: 

Sajak Sapardi Djoko Damono yang berjudul ―Hujan Bulang Juni‖ 

(yang diangkat ke dunia per filman) berkisah tentang asmara. 

 

3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang 

keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. 

Misalnya: 

Dia berangkat ke kampus selalu menaiki (bus) Translampung. 

4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan 

sebagai penanda pemerincian. 

Misalnya: 

Faktor produksi menyangkut (a) bahan baku, (b) biaya produksi, 

dan (c) tenaga kerja. 

 

(13) Tanda Kurung Siku ([…]) 

1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok 

kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di 

dalam naskah asli yang ditulis orang lain. 

Misalnya: 

Ulang tahun [Proklamasi Kemerdekaan] Republik Indonesia 

dirayakan secara khidmat. 

 

2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam 

kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. 

Misalnya: 

Persamaan kedua proses itu (perbedaannya dibicarakan di 

dalam Bab II [lihat halaman 35─38]) perlu dibentangkan di sini. 
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(14) Tanda Garis Miring ( / ) 

1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan 

penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun takwim. 

Misalnya: 

Nomor: 7/PK/II/2013              tahun ajaran 2012/2013 

 

2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. 

Misalnya: 

mahasiswa/mahasiswi  „mahasiswa dan mahasiswi 

dikirimkan lewat darat/laut  „dikirimkan  lewat darat atau lewat laut' 

buku dan/ majalah   „buku dan majalah atau buku atau majalah‟ 

 

3. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata 

sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam 

naskah asli yang ditulis orang lain. 

Misalnya: 

Buku Pengantar Ling/g/uistik karya Verhaar 

dicetak ulang. Dia sedang menyelesaikan 

/h/utangnya di bank. 

 

(15) Tanda Penyingkat atau Apostrof (‗) 

1. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata 

atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. 

Misalnya: 

Dia ‗kan kusurati. („kan = akan) 

Mereka sudah datang, „kan? („kan = bukan) 
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2.5 Kemampuan Menulis Teks Pidato 

Depdiknas (2003) menyatakan bahwa kemampuan adalah kesanggupan, 

kecakapan, dan kekuatan. Sementara itu, menurut Akhadiah (dalam Hazani 

2012: 38) mengemukakan menulis adalah suatu kegiatan penyampaian pesan 

dengan menggunakan mediumnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

kemampuan menulis teks pidato adalah kesanggupan atau kecakapan siswa 

untuk menuangkan buah pikirannya dalam bentuk tulisan, yaitu teks pidato 

dengan memperhatikan sistematika penulisan teks pidato yang meliputi 

memperhatikan ide/gagasan teks pidato, aspek isi dalam pidato, aspek paragraf, 

aspek pilihan kata, dan aspek penggunaan ejaan dengan menggunakan bahasa 

yang baik dan benar sehingga mudah dipahami.  

 

 

 

 



 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode deskriptif adalah metode yang membicarakan beberapa kemungkinan 

untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun data, 

menganalisis data, dan menginterpretasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan kemampuan menulis teks pidato pada siswa 

kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda tahun pelajaran 2020/2021. 

 

3.2 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitia (Arikunto. 2002:108). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda tahun 

pelajaran 2020/2021 yang berjumlah 164 siswa yang tersebar ke dalam lima kelas. 

Distribusi populasi penelitian ini dipaparkan sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 

Distribusi Populasi Penelitian 

Nomor Kelas Jumlah 

1 XI IPA 1 36 

2 XI IPA 2 32 

3 XI IPA 3 36 

4 XI IPS 1 32 

5 XI IPS 2 32 

Total 5 Kelas 164 

 

 

 

3.3 Sampel 

Mengingat banyaknya jumlah populasi yang diteliti, diperukan pengambilan 

sampel penelitian. Dalam menentukan sampel penelitian ini peneliti berpedoman 
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pada pendapat Arikunto (1996:107) yang mengatakan ―jika jumlah populasi besar 

dan lebih dari 100, sampel yang diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih‖. 

Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini mengambil sampel 20% dari 164 

siswa, yaitu sebanyak 32 siswa. Dengan langkah-langkah penentuan sampel 

sebagai berikut. 

1. Mencatat daftar nama siswa berdasarkan daftar hadir siswa dari masing-

masing kelas pada kertas kecil, 

2. Menggulung daftar siswa yang terdapat pada kertas kecil tersebut satu persatu, 

kemudian dimasukkan kedalam gelas yang tutupnya telah sedikit dilubangi. 

3. Gelas dikocok dan dikeluarkan tujuh gulungan kertas yang berisi nama-nama 

siswa. 

4. Nama-nama siswa yang keluar dijadikan sampel penelitian, hal ini juga 

dilakukan pada kedua kelas berikutnya. Berikut rincian sampel per kelas. 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel 

No Kelas Jumlah Siswa 20% dari Jumlah Siswa 
Sampel yang 

Ditetapkan 

1 XI IPA 1 35 20x35:100 = 7 7 

2 XI IPA 2 32 20x32:100 = 6,4 6 

3 XI IPA 3 34 20x34:100 = 6.8 7 

4 XI IPS 1 31 20x31:100 = 6.2 6 

5. XI IPS 2 32 20x32:100 = 6,4 6 

Jumlah Siswa 164      32,8 32 

 

 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diinginkan maka peneliti menggunakan teknik tes. 

Menurut Margono (2007: 170), tes adalah seperangkat rangsangan  yang diberikan 
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kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan 

dasar bagi penetapan skor, sedangkan alokasi waktu yang dipakai untuk 

mengerjakan tes unjuk kerja itu ialah 2x45 menit (90 menit). Proses penilaian 

hasil kemamuan menulis itu dilakukan berdasarkan pedoman penskoran seperti 

terangkum dalam tabel berikut ini: 

Tabel 3.2 Pedoman Penskoran Kemampuan Menulis Teks Pidato 

No Aspek Kategori Skor Deskriptor 

1. Ide/gagasan teks 

pidato 

Baik 

sekali 

16-20 Ide gagasan yang dikemukakan 

pada tulisan teks pidato baik 

sekali sehingga sesuai dengan isi 

tulisan teks pidato dan 

pengembangan ide gagasan yang 

dikemukakan kreatif sesuai 

dengan tema tulisan. 

Baik 11-15 Ide gagasan yang dikemukakan 

pada tulisan teks pidato masih 

terdapat kesalahan sedikit 

namun  sesuai dengan isi tulisan 

pidato dan pengembangan ide 

gagasan yang dikemukakan  

sesuai dengan tema tulisan. 

Cukup 6-10 Ide gagasan yang dikemukakan 

pada tulisan teks pidato masih 

terdapat kesalahan baik didalam 

isi tulisan teks pidato maupun 

ditema tulisan teks pidato. 

Kurang 1-5 Ide gagasan yang dikemukakan 

pada tulisan teks pidato sama 

sekali tidak menujukan tulisan 

pidato sehingga isi teks pidato 

belum mengambar kan ide 

gagasan yang dikemukakan 

2. Aspek isi teks 

pidato 

Baik 

Sekali 

16-20 Aspek isi yang dikemukakan 

pada tulisan teks pidato baik 

sekali sehingga sesuai dengan isi 

teks pidato. 

Baik 11-15 Aspek isi yang dikemukakan 

pada tulisan teks pidato masih  
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terdapat kesalahan namun sesuai 

dengan isi teks pidato. 

Cukup 6-10 Aspek isi yang dikemukakan 

pada tulisan teks pidato banyak 

terdapat kesalahan namun masih 

sesuai dengan isi teks pidato. 

Kurang 1-5 Aspek isi yang dikemukakan 

pada tulisan teks pidato sama 

sekali tidak menujukan teks 

pidato. 

3. Aspek Paragraf Baik 

Sekali 

16-20 Paragraf yang dikemukakan 

pada tulisan teks pidato baik 

sekali sehingga sesuai dengan isi 

teks pidato . 

Baik 11-15 Tata bahasa yang dikemukakan 

pada tulisan teks pidato masih 

terdapat kesalahan namun sesuai 

dengan isi tulisan teks pidato. 

Cukup 6-10 Tata bahasa yang dikemukakan 

pada tulisan teks pidato banyak 

kesalahan namun masih sesuai 

dengan isi tulisan teks pidato.  

Kurang 1-5 Tata bahasa pada tulisan teks 

pidato banyak sekali kesalahan 

sehingga sulit untuk dimengerti 

pembaca. 

4. Pilihan kata 

(diksi) 

Baik 

sekali 

16-20 Pilihan kata atau diksi baik 

sekali sehingga sesuai dengan 

situasi atau diksi yang ada di 

teks pidato. 

Baik 11-15 Pilihan kata atau diksi masih 

terdapat kesalahan namun sesuai 

dengan situasi atau diksi yang 

ada. 

Cukup 6-10 Pilihan kata atau masih terdapat 

kesalahan sehingga diksi yang 

digunakan tidak sesuai. 

Kurang 1-5 Pilihan kata atau diksi banyak 

terdapat kesalahan sehingg diksi 

yang digunakan dalam  tulisan 

deskripsi tidak sesuai. 

5. Penggunan Baik 16-20 Penggunaan dan penulisan ejaan 

baik sekali tidak terdapat 
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ejaan sekali kesalahan 1 sampai 5 kesalahan 

dan isi tulisan telah sesuai 

dengan penggunaan kaidah 

bahasa Indonesia yang baik dan 

benar 

Baik 11-15 Penggunaan dan penulisan ejaan 

terdapat 6-10 keslaahan namun 

sesuai dengan penggunaan 

kaidah bahasa Indonesia yang 

baik dan benar  

Cukup  6-10 Penggunaan dan penulisan ejaan 

terdapat 11- 15 kesalahan namun 

masih sesuai dengan 

penggunaan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar  

Kurang  1-5 Penggunaan dan penulisan ejaan 

lebih dari 15 kesalahan isi 

tulisan tidak sesuai dengan 

penggunaan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar 

 

Hasil yang diperoleh setiap siswa dikelola melalui tabel di atas, sedangkan tingkat 

kemampuan siswa dikelompokkan berdasarkan rentang skor sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Tolok Ukur Kemampuan Menulis Teks Pidato 

 

Interval Persentasi Tingkat Kemampuan Keterangan 

85-100 Baik Sekali 

75-84 Baik 

60-74 Cukup 

40-59 Kurang 

0-39 Gagal 

(Nurgiantoro, 2001:399) 

 
 
 
 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik deksriptif, yaitu 

dengan cara menganalisis kemampuan menulis deskripsi siswa kelas XI di SMA 
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Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan tahun pelajaran 2020/2021. Untuk 

menentukan skor akhir, peneliti mengutip cara dari Mohammad Ali (1987:26)  

digunakan rumus sebagai berikut : 

skorJumlah

benarJawaban
NA

.
 x 100% 

Setelah data terkumpul kemudian penulis menganalisis kemampuan menulis 

deskripsi pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan tahun 

pelajaran 2020/2021. Hal yang dianalisis adalah aspek-aspek penilaian yang telah 

dipaparkan sebelumnya. Adapun langkah-langkahnya  yang dilakukan penulis 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengoreksi dan mengklasifikasikan data peraspek 

2) Menabulasikan data 

3) Menentukan tingkat kemampuan menulis 

4) Melampirkan hasil penilaian 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

  

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

Pada bab ini disajikan hasil dan pembahasan mengenai kemampuan menulis teks 

pidato pada siswa kelas XI di SMA Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan Tahun 

ajaran 2020/2021. 

4.1 Hasil  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan Kelas XI 

tahun pelajaran 2020/2021. Penelitian dilakukan dengan memberikan tes menulis 

teks pidato dengan tema bebas dengan indikator, yaitu ide/gagasan teks pidato, 

aspek isi dalam pidato, aspek paragraf, aspek pilihan kata, dan aspek penggunaan 

ejaan dari masing-masing aspek mempunyai skor tertinggi 100. Penilaian 

kemampuan  menulis teks pidato dilakukan oleh guru Bahasa Indonesia  dan 

peneliti.  

Pelaksanaan tes kemampuan menulis yang dilakukan oleh peneliti dengan 

memberikan tes menulis teks pidato pada siswa  kelas XI  yang berjumlah 164 

siswa yang tersebar ke dalam 5 kelas  dilaksanakan selama 5 hari. Berdasarkan 

data yang  berhasil dihimpun tentang kemampuan menulis teks pidato di SMA 

Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan Kelas XI tahun pelajaran 2020/2021 hasil 

penelitian terdapat di dalam tabel berdasarkan aspek yang dinilai. 

 

Tabel 4.1  Tingkat Kemampuan Menulis Teks Pidato Siswa di SMA Negeri 2 

Kalianda Lampung Selatan Kelas XI tahun pelajaran 2020/2021 

Berdasarkan Aspek Keseluruhan
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Rentang skor MT (X) Frekuensi (F) FX 

62 – 65 63.5 2 127 

66 – 69 67.5 12 810 

70 – 73 71.5 14 1001 

74 – 77 75.5 2 151 

78 – 81 79.5 1 79.5 

82 – 85 83.5 1 83.5 

Jumlah 32 2252 

 2252 : 32 =70.37 

 

Berdasarkan Tabel 4.1  terdapat data tes kemampuan menulis teks pidato yang 

menunjukkan bahwa  nilai terendah yang didapatkan adalah 62, sedangkan nilai 

tertinggi 85 skor rata-rata keseluruhan yang diperoleh adalah 70,37. Untuk 

rentang skor 62– 65 ada 2 orang siswa, untuk rentang skor 66-69 ada 12 orang 

siswa, untuk rentang skor 70-73  ada 14 orang siswa , 74-77  ada 2 orang siswa, 

78–81 ada 1 orang siswa dan untuk rentang skor 82-85 ada 1 orang siswa. 

4.1.1 Aspek  Ide/Gagasan Teks Pidato 

Berdasarkan hasil tes kemampuan menulis  teks pidato yang telah dilakukan 

penulis  terhadap siswa di SMA Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan Kelas XI 

tahun pelajaran 2020/2021, untuk aspek ide/gagasan yang dikemukakan dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 Tingkat Kemampuan Menulis Teks Pidato Siswa Berdasarkan Aspek 

Ide/Gagasan Teks Pidato 

Rentang skor X Frekuensi (F) FX 

58 – 62 60 2 120 

63 – 67 65 2 130 

68 – 72 70 0 0 

73 – 77 75 26 1950 

78 – 82 80 0 0 

83 – 87 85 2 170 

 Jumlah  32 2370 

 Rata-Rata 2370 : 32 = 74,06 
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Berdasarkan Tabel 4.1 di atas  hasil tes kemampuan menulis teks pidato 

berdasarkan aspek ide/gagasan yang dikemukakan menujukan bahwa  nilai 

terendah yang didapatkan adalah 58, sedangkan nilai tertinggi 83. Skor rata-rata 

keseluruhan yang diperoleh adalah 74,06. Nilai yang berada pada rentang skor 58-

62 terdapat 2 orang siswa, pada rentang skor 63-67 terdapat 2  orang siswa, pada  

rentang skor 73-77 terdapat 26 orang siswa,  pada rentang skor 83-87 terdapat 4 

orang siswa, dan pada rentang skor  78-84 terdapat 2 orang siswa. Jadi, 

kemampuan menulis teks pidato siswa berdasarkan aspek ide/gagasan siswa kelas 

XI di SMA Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan berada pada rentang skor 60-74 

kategori cukup. 

4.1.2 Aspek Isi Teks Pidato 

Berdasarkan hasil tes kemampuan menulis teks pidato yang telah dilakukan 

penulis terhadap siswa kelas XI di SMA Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan 

tahun pelajaran 2020/2021. 

Tabel 4.2 Tingkat Kemampuan Menulis Teks Pidato Siswa Berdasarkan Aspek Isi 

Rentang skor X Frekuensi (F) FX 

58 – 62 60 1 60 

63 – 67 65 0 0 

68 -72 70 2 140 

73 – 77 75 26 1950 

78 – 82 80 1 80 

83 – 87 85 2 170 

 Jumlah  32 2400 

 Rata-Rata 2400:32 = 75 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas  hasil tes kemampuan menulis teks pidato  

berdasarkan aspek isi pidato menujukan bahwa  nilai terendah yang didapatkan 
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adalah 58, sedangkan nilai tertinggi 85. Skor rata-rata keseluruhan yang diperoleh 

adalah 75. Pada rentang skor 58-62 terdapat 1 orang siswa, pada rentang skor 63-

67 tidak ada, pada  rentang skor 68-72 terdapat 2 orang siswa, yang terdapat pada 

rentang skor 73-77 terdapat 26 orang siswa, pada rentang skor  78-82 terdapat 1 

orang siswa, dan pada rentang skor 83-87 terdapat 2 orang siswa. Jadi, 

kemampuan menulis teks pidato siswa berdasarkan aspek isi pidato pada siswa 

kelas XI di SMA Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan dengan rentang skor 75– 

84 kategori baik. 

4.1.3 Aspek Paragraf 

Berdasarkan hasil tes kemampuan menulis teks pidato yang telah dilakukan 

penulis  terhadap siswa kelas XI di SMA Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan 

tahun ajaran 2020/2021, untuk aspek paragraf dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Tingkat Kemampuan Menulis Teks Pidato Siswa Berdasarkan Aspek 

Paragraf 

Rentang skor X Frekuensi (F) FX 

50-55 52.5 2 105 

56-61 58.5 0 0 

62-67 64.5 0 0 

68-73 70.5 25 1762.5 

74-79 76.5 2 153 

80-85 82.5 2 165 

Jumlah 32 2185,5 

Rata-Rata 2185,5:32 = 68,29 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas  hasil tes kemampuan menulis teks pidato 

berdasarkan aspek paragraf menujukan bahwa  nilai terendah yang didapatkan 

adalah 50, sedangkan nilai tertinggi 82. Skor rata-rata keseluruhan yang diperoleh 
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adalah 68,29. Pada rentang skor 50-55  terdapat 2 orang siswa, pada rentang skor 

56-61 tidak ada, pada rentang skor 62-67 tidak ada, yang terdapat pada rentang 

skor 68-73 terdapat 25 orang siswa, pada  rentang skor 74-79 ada 2 orang siswa, 

dan pada rentang skor 80-85 ada 2 orang siswa. Jadi, kemampuan menulis teks 

pidato siswa berdasarkan aspek paragraf siswa kelas XI di SMA Negeri 2 

Kalianda, Lampung Selatan berada pada rentang skor 60 – 73 kategori cukup. 

4.1.4 Aspek Pilihan Kata (Diksi) 

Berdasarkan hasil tes kemampuan menulis teks pidato yang telah dilakukan 

penulis  terhadap siswa siswa kelas XI di SMA Negeri 2 Kalianda, Lampung 

Selatan tahun ajaran 2020/2021, untuk aspek pilihan kata atau diksi dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 Tingkat Kemampuan Menulis Teks Pidato Siswa Berdasarkan Aspek 

pilihan kata atau diksi 

Rentang skor X Frekuensi (F) FX 

60-64 62 11 682 

65-69 67 2 134 

70-74 72 17 1224 

75-79 77 0 0 

80-84 82 1 82 

85-89 87 1 87 

 Jumlah  32 2209 

 Rata-Rata 2209 : 32 = 69,03 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas  hasil tes kemampuan menulis teks pidato 

berdasarkan pilihan kata atau diksi menujukan bahwa  nilai terendah yang 

didapatkan adalah 60, sedangkan nilai tertinggi 87. Skor rata-rata keseluruhan 
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yang diperoleh adalah 69,03. Pada rentang skor 60-64 terdapat 11 orang siswa, 

pada rentang skor 65-69 terdapat 2 orang siswa, pada  rentang skor 70-74 terdapat 

17 orang siswa , yang terdapat pada rentang skor 75-79  tidak ada, yang terdapat 

pada rentang skor  80-84 terdapat 1 orang siswa dan yang terdapat pada rentang 

skor 85-89 terdapat 1 orang siswa. Jadi, kemampuan menulis teks pidato siswa 

berdasarkan pilihan kata (diksi) siswa  kelas siswa kelas XI di SMA Negeri 2 

Kalianda, Lampung Selatan tahun ajaran 2020/2021 berada pada rentang skor   

60–74 kategori cukup. 

4.1.5 Aspek Penggunaan Ejaan 

Berdasarkan hasil tes kemampuan menulis teks pidato yang telah dilakukan 

penulis  terhadap siswa kelas XI di SMA Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan 

tahun ajaran 2020/2021 untuk aspek penggunaan ejaan dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.5 Tingkat Kemampuan Menulis Teks Pidato Siswa Berdasarkan Aspek 

Penggunaan Ejaan 

Rentang skor X Frekuensi (F) FX 

60-64 62 12 744 

65-69 67 1 67 

70-74 72 10 720 

75-79 77 7 539 

80-84 82 0 0 

85-89 87 2 174 

 Jumlah  32 2244 

 Rata-Rata 2244 : 32 = 70,12 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas  hasil tes kemampuan menulis teks pidato  

berdasarkan penggunaan ejaan menujukan bahwa  nilai terendah yang didapatkan 

adalah 60, sedangkan nilai tertinggi 87. Skor rata-rata keseluruhan yang diperoleh 
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adalah 70.12. Pada rentang skor 60-64 terdapat 12 orang siswa, pada rentang skor 

65-69 terdapat 1 orang siswa, pada  rentang skor 70-74 terdapat 10 orang siswa, 

yang terdapat pada rentang skor 75-79 terdapat 7 orang siswa, pada rentang skor  

80-84 tidak ada dan yang terdapat pada rentang skor 85-89 terdapat 2 orang siswa. 

Jadi, kemampuan menulis teks pidato siswa berdasarkan penggunaan ejaan siswa  

siswa kelas XI di SMA Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan tahun ajaran 

2020/2021 berada pada rentang skor 60–74 kategori cukup. 

4.2 Pembahasan 

Pada bagian ini disajikan pembahasan hasil penelitian mengenai kemampuan 

menulis teks pidato siswa kelas XI di SMA Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan 

Tahun Ajaran 2020/2021. Berikut akan dibahas mengenai kemampuan menulis 

teks pidato  siswa kelas XI di SMA Negeri 2 Kalianda, Lampung Selatan Tahun 

Ajaran 2020/2021 dari aspek ide/gagasan, aspek isi pidato, aspek paragraf, aspek 

pilihan kata (diksi), dan ejaan.  

4.2.1 Pembahasan Aspek Ide/Gagasan  

Kemampuan menulis teks pidato siswa kelas XI di SMA Negeri 2 Kalianda, 

Lampung Selatan Tahun Ajaran 2020/2021 berdasarkan aspek ide/gagasan dapat 

dikemukakan sebagai berikut. 

 

Tabel  4.6   Kemampuan Menulis Teks Pidato siswa kelas XI di SMA Negeri 2 

Kalianda, Lampung Selatan Ajaran 2020/2021 berdasarkan aspek 

ide/gagasan.  

Interval Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi  

Relatif 

Tingkat 

Kemampuan 

85-100 2 6.25 Baik sekali 
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75 – 84 2 6.25  Baik 

60 – 74 28 87.5 Cukup 

40 – 59 0 0 Kurang  

0 – 39 0 0  Gagal 

Jumlah 32 100  

Baik Sekali

6% Baik
6%

Cukup

88%

Kurang
0%

Gagal
0%

Tingkat Kemampuan Menulis Teks Pidato Aspek 
Ide/Gagasan Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 

Kalianda Tahun Ajaran 2020-2021

Baik Sekali

Baik

Cukup

Kurang

Gagal

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut diketahui bahwa ada 2 orang siswa (6,25%) yang 

memiliki kemampuan baik sekali, 2 orang siswa (6,25%) memiliki 

kemampuan baik, 28 orang siswa (87,5%) memiliki kemampuan cukup,  dan tidak 

ada satupun siswa yang memiliki kemampuan menulis tesk pidato pada aspek 

ide/gagasan yang dikemukakan mendapat kategori kurang dan gagal. 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa untuk aspek 

ide/gagasan yang dikemukakan, memperoleh nilai 82,5, siswa yang memiliki 

kemampuan baik sekali sudah mampu mengungkapkan gagasan-gagasan 

tambahan dalam menulis teks pidato yang mendukung untuk mengungkapkan satu 

gagasan utama dan gagasan dalam menulis teks pidato terungkap dengan sangat 

jelas. Berikut tulisan teks pidato yang memperoleh nilai tertinggi pada aspek 

ide/gagasan yang dikemukakan pada siswa dengan kode sampel 19 MP adalah 

sebagai berikut : 
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PERKEMBANGAN DAN PENGARUH GAWAI DI ZAMAN MILENIAL 

BERDAMPAK POSITIF MAUPUN NEGATIF BAGI PENGGUNANYA 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Segala puji bagi Alah subhanahu wa ta'ala atas karunia dan rahmat-Nya yang 

begitu besar bagi kita, tidak lupa juga shalawat dan salam mudah-mudahan 

senantiasa tercurah kepada Rasulullah  shallallahu alaihi wasallam, 

keluarganya, sahabatnya, dan orang yang senantiasa mengikutinya sampai 

akhir zaman nanti. Amin ya rabbal aalamiin.  

Hadirin yang terhormat, suatu bangsa akan lebih dihormati dan lebih maju jika 

anak mudanya menggunakan alat komunikasi dengan baik. Salah satu alat 

komunikasi yang sering kita gunakan yaitu gawai. Gawai merupakan alat 

komunikasi yang mempunyai banyak fungsi di mana fungsi tersebut sudah 

menggunakan fitur yang berbeda, gawai bisa dibawa kemanapun dan 

kapanpun kita berada karena alatnya yang begitu simple. Di zaman dahulu 

manusia biasa berkomunikasi lewat batin atau kelebihan yang di karunia oleh 

Tuhan kepada orang yang dikehendaki, seiring dengan perkembangan 

pengetahuan manusia memilih berkomunikasi lewat tulisan yang dikirim lewat 

pos dan di era modern ini, manusia pun memilih berkomunikasi lewat gawai 

karena cara ini dinilai lebih praktis daripada alat-alat komunikasi yang ada 

sebelumnya. Gawai diciptakan untuk memudahkan manusia dalam 

beraktivitas seperti yang kita ketahui bahwa peserta didik atau remaja telah 

banyak menggunakan gawai dalam proses belajar di sekolah maupun di 

rumah. Kita juga mengetahui bahwa adanya pengaruh atau dampak yang 

terjadi ketika menggunakan gawai dalam proses belajar mengajar.Gawai 

mempunyai pengaruh yang bisa mengganggu perkembangan akhlak, bahaya 

kesehatan, perubahan perilaku dan lain sebagainya, tetapi gawai juga bisa 

mempermudah komunikasi proses belajar mengajar lebih interatif gawai 

sendiri berguna dan kadang terdapat kendala dalam menggunakan gawai 

dalam proses pembelajaran. 

 

Bagi kita yang berada dalam ruang lingkup pendidikan atau proses 

pembelajaran walaupun sering terjadi kendala kita tidak perlu pusing untuk 

menambah ilmu pengetahuan, dengan gawai kita bisa menambah ilmu 

pengetahuan kita juga bisa bertukar gambar dengan teman kita melalui fitur 

MMS dan kita pun bisa saling bertukar lagu dengan teman kita melalui fitur 

bluetooth dengan catatan gawai yang kita punya menyediakan fitur tersebut. 

Selain itu, kita lebih hati-hati dalam memakai gawai, karena gawai 

menyuguhkan informasi dan pesan bukan tanpa penyutingan atau filter yang 

bisa diakses bebas oleh para penggunanya. Informasi tersebut bisa berupa 

informasi positif maupun negatif, ada beberapa dampak negatif dari gawai dan 

media sosial yang benar-benar harus kita hindari, seperti pornografi, pelecehan 

seksual, narkoba, judi, tindak kriminal, dan lain-lain. Adapun dampak positif 

dari gawai seperti memperlancar komunikasi, mengakses informasi, wawasan 

bertambah, menghilangkan kepenatan dan lain-lain. 

Dari fenomena fenomena tersebut kita mencari tahu seberapa besar pengaruh 

gawai dan juga seberapa tinggi kualitas proses pembelajaran terhadap remaja 

dan sebaliknya, lebih hati-hati dalam mengakses filter-filter yang kita miliki 

karena akan mengakibatkan kepada penggunanya juga. Sekian pidato yang 

saya sampaikan hari ini, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan 

menyinggung di hati, mudah-mudahan kita semua bisa jadi remaja lebih baik 

lagi di zaman milenial dengan memakai atau menggunakan gawai yang 

bermanfaat 
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Berdasarkan contoh tulisan teks pidato di atas, terlihat bahwa ide/gagasan 

sesuai dengan topik tulisan, dengan demikian tulisan teks pidato terscbut 

menujukan kesesuaian ide/gagasan dengan judul yang terdapat pada aspek tulisan 

tersebut. Hal tersebut sangat berbeda dengan tulisan teks pidato siswa yang 

memperoleh nilai terendah yaitu 57.5 pada aspek ide/gagasan yang dikemukakan. 

Hal ini karena tulisan teks pidato tersebut   tidak sesuai   dengan judul yang ada 

pada ide pokok tulisan tersebut. Berikut ini tulisan teks pidato yang memeroleh 

nilai terendah dengan kode sampel 04 AN sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTABAT DAN DERAJAT MANUSIA 

  

 بسن هللا الزحوي الزحٍن 

 السالم علٍكن ورحوةهللا وبزكاته 

ٍِْز اأْلًَاِم َسٍِّ  ًْ َوًَُسلُِّن َعلَى َخ ٌَْواِى َوْاإلْسالِم. َوًَُصلِّ ًَْعَوٌَا بٌِِْعَوِة ْاإل ٍد َوَعلَى اَلِِه َوَصْحبِِه اْلَحْوُد هللِ الَِّذْي أَ ِدًَا ُهَحوَّ

ا بَْعدُ  ٍَْي أَهَّ  أَْجَوِع

Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan islam. 

Salawat dan doa keselamatan ku terlimpahkan selalu kepada nabi Agung Muhammad 

SAW beserta keluarga dan para sahabat sahabat nabi semuanya. Salam sejahtera bagi 

kita semua, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk 

berbicara di hadapan para hadirin sekalian. Marilah kita bersyukur atas nikmat dari 

Allah yang telah kita terima pada hari ini yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat.  

Kali ini saya ingin membahas persoalan tentang akhlak karimah amat penting dimiliki, 

akhlak karimah menentukan martabat dan derajat manusia baik dalam pandangan 

Allah SWT maupun dalam pandangan manusia termasuk remaja. Oleh karenanya 

perilaku akhlak karimah harus diterapkan agar menumbuhkan rasa solidaritas antara 

sesama dan bisa menambah keyakinan pada diri untuk melakukan hal-hal yang positif 

termasuk dalam penggunaan gawai.  Oleh karena itu saya ingin memberikan sedikit 

pidato dengan tema ―Pentingnya Penggunaan Gawai dalam Meningkatkan Akhlakul 

Karimah yang Baik.  

 

Hal yang sangat tampak dan terasa oleh kita tentunya adanya perkembangan dunia 

gawai. Perkembangan teknologi bidang komunikasi ini begitu pesat. Dampak positif 

dan negatifnya pun sangat terasa. Dunia komunikasi kini maju beberapa langkah. 

Dengan demikian semakin banyak media dan aplikasi yang disediakan oleh sebuah 

gawai yang tentunya memanjakan penggunanya itu sendiri. Setiap orang kini dapat 

berkomunikasi dan menikmati hiburan dengan bermacam aplikasi dalam sebuah benda 

didalam genggaman tangan. Sebuah telepon cerdas! Mau aplikasi apa saja tinggal kita 

pilih. Mau makanan, tinggal klik untuk memesan. Mau membeli tiket pesawat dan 

mem-booking kamar hotel tinggal klik. Mau berpergian dengan jarak beberapa meter 

hingga kilometer, tinggal klik.  

 

Berikut beberapa aplikasi yang mungkin dapat menjadi referensi pilihan, untuk usia 

anak sekolah dan remaja. Orangtua dapat menyarankan buah hatinya dengan 

memilihkan aplikasi yang menuntun pada kebaikan dan sangat positif. Selain 

bermacam games atau permainan yang mengkhawatirkan perkembangan karakter dan 

sikap mereka. Seperti aplikasi mendongeng, mewarnai, menari, bermain musik, 

bermain puzzle, atau mengenal alphabet / belajar huruf.  Pintar-pintarlah dalam 

menggunakan kecanggihan teknologi.  Apalagi lagi orang tua yang sangat mencintai 

putra-putrinya. Semoga kemajuan zaman dengan segala perkembangannya 

menjauhkan kita dari mendarat, sebaliknya bahkan semoga akan mendatangkan 
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Menulis teks pidato di atas hanya sedikit sekali yang menceritakan tentang 

martabat dan derajat manusia bukan menggambarkan bagaimana martabat dan 

derajat tersebut, tetapi justru membahas akhlak karimah sehingga gagasan utama 

di dalam teks pidato tersebut terkesan hanya menceritakan secara garis besar 

perihal akhlak karimah bukan tentang martabat dan derajat. 

4.2.2 Pembahasan Aspek Isi  

Hasil tes kemampuan menulis teks pidato siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda 

Tahun Ajaran 2020/2021 berdasarkan aspek isi teks pidato sebagai berikut:  

Tabel 4.9 Tingkat Kemampuan Menulis Teks Pidato Siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Kalianda Tahun Ajaran 2020/2021 berdasarkan aspek Isi teks 

Pidato 

Interval Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi 

Relatif 

Tingkat 

Kemampuan 

85-100 0 0  Baik sekali 

75-84 3 9.37  Baik 

60-74 28 87.5  Cukup 

40-59 1 3.12  Kurang 

0-39 0 0  Gagal 

Jumlah 32 100   
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Berdasarkan hasil analisis data kemampuan menulis teks pidato siswa kelas XI 

SMA Negeri 2 Kalianda Tahun Ajaran 2020/2021 untuk indikator isi teks pidato 

diperoleh data siswa yang mampu menulis teks pidato yang sesuai dengan isi 

teks pidato dikategorikan cukup. Pengelompokkan data dapat diketahui siswa 

yang mendapat nilai  baik sekali tidak ada, yang mendapat nilai baik ada 3 orang 

siswa (9,37%), yang mendapat nilai cukup ada 28 orang siswa (87,5%), yang 

mendapat nilai kurang ada 1 orang siswa (3,12%) dan yang mendapat nilai gagal 

tidak ada, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis teks pidato 

berdasarkan aspek isi mempunyai nilai cukup. Adapun contoh siswa yang 

mendapat nilai baik pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda Tahun Ajaran 

2020/2021 dengan kode sampel 05 ATC sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMPAK GAWAI TERHADAP AKHLAKUL KHARIMAH YANG BAIK 

 

Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang 

telah memberi nikmat serta karunia-Nya sehingga saat ini kita masih diberi umur 

serta kesehatan jasmani dan rohani. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan 

kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari 

zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Pada kesempatan yang 

berbahagia ini saya  ingin menyampaikan materi tentang pentingnya penggunaan 

gawai dalam meningkatkan akhlakul karimah yang baik, mengingat sekarang banyak 

anak muda yang mulai tidak paham pentingnya berakhlakul karimah yang baik. Jika 

dibiarkan kita tidak tahu masa depan negara kita ini.  

 

Pada zaman sekarang teknologi mengalami kemajuan yang sangat signifikan, bahkan 

kini digadang- gadangkan kita sedang memasuki era revolusi industri  4.0 tentu saja 

dengan adanya kemajuan ini gawai merupakan barang yang sangat penting dimiliki 

manusia sekarang. Dampak-dampak pun sudah mulai terasa, yaitu dampak positif 

dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adalah mudahnya berkomunikasi 

antar sesama manusia salah satunya fitur video call. Fitur yang memungkinkan kita 

bersilaturahmi dengan teman atau keluarga tanpa bertemu secara langsung. Fitur ini 

sangat bermanfaat untuk kita sekarang, mengingat covid-19 yang sedang berkeliaran 

di luar sana. 

 

  



57 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan contoh tulisan teks pidato di atas, terlihat bahwa aspek isi teks 

pidato tersebut sudah baik, gagasan yang hendak disampaikan harus ditulis 

dengan jelas dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, sehingga pendengar 

atau pembaca dapat memahami gagasan yang disampaikan. Penggunaan topik 

(isi) yang sesuai dengan judul yang diangkat oleh siswa tersebut dapat dipahami 

dengan baik. Hal tersebut sangat berbeda dengan tulisan teks pidato siswa yang 

memperoleh nilai terendah, yaitu 67,5. Berikut ini tulisan teks pidato yang 

memeroleh nilai terendah kode sampel 09 DA. 

 

 

 

 

JANGAN HANYA SHOLEH DI SOSMED 

ASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH. 

 

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan nikmatnya 

sehingga kita dapat berkumpul ditempat yang mulia ini dalam keadaan 

sehat wal‘afiyat. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda 

kita yakni Nabi Muhammad SAW.  

 

Hadirin rohimakumullah. Sosial media adalah dunia penuh citra. Sesuatu 

yang baik bisa dicitrakan menjadi buruk, dan sesuatu yang buruk bisa 

dicitrakan menjadi baik.  Contoh: Seseorang bisa kelihatan sholeh, 

sholehah, alim dan bersahaja ketika postingan yang di upload di social 

medianya mengandung hikmah agama. Meskipun dia tidak tahu sanad 

keilmuannya dan cuma iseng copy paste saja. 

 

 

Kedua, mudahnya kita mencari referensi-referensi yang sangat kita butuhkan. Salah 

satu aplikasinya yaitu google. Di google kita dapat mencari informasi apapun yang 

ingin kita cari mulai dari pengetahuan, buku elektronik, dan kabar-kabar dari 

seluruh penjuru bumi. Ketiga, kita dapat memanfaatkan youtube sebagai media 

peningkatan kualitas hidup dan akhlakul karimah yang baik, dengan menonton 

video ceramah dan video-video yang bermanfaat lainnya dengan akses yang mudah. 

Dengan banyaknya dampak positif, gawai juga memiliki dampak negatif. Salah 

satunya ketidakbijakan kita memanajemen penggunaan gawai. Banyak dari kita 

menunda-nunda pekerjaan karena keasikan bermain gawai. Jempol kita kadang usil  

merundingkan seseorang di media sosialnya yang menyebabkan kesehatan 

mentalnya terganggu, serta penyalahgunaan internet untuk mengakses hal-hal yang 

tidak baik untuk kualitas hidup kita.  

 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan gawai ini diibaratkan sebagai pisau bermata dua. 

Gawai memiliki banyak manfaat bagi peningkatan akhlakul karimah yang baik dan 

gawai juga dapat memperburuk akhlakul karimah kita. Demikian pidato yang dapat 

saya sampaikan bila ada salah kata saya minta maaf, dengan Allah saya mohon 

ampun. Terima kasih atas perhatiannya.  

Wassalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
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Berdasarkan contoh karangan di atas dapat disimpulkan penggunaan kata 

asing yang belum dimiringkan, banyak terdapat kesalahan penulisan. Misalnya, 

datang dituliskan dating dan penggunaan konjungsi yang masih berantakan. 

Untuk mengatasi kesalahan yang sering dilakukan siswa di dalam menulis 

teks pidato,  siswa harus memahami penggunaan kalimat-kalimat yang baik 

dan benar dalam kaidah kebahasaan Bahasa Indonesia dengan baik. 

 

Namun yang namanya sosial media bisa saja berbeda dengan 

kenyataannya. Dalam dunia nyata apalagi dalam keadaan sendiri, kita 

bisa jauh dari semua itu bahkan mungkin kita bisa bermaksiat kepada 

ALLAH SWT. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibnu majjah 

dari sauban, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bahwa nanti 

akan dating satu golongan yang membawa banyak kebaikan setinggi 

gunung tihamah. Namun ALLAH SWT menjadikan kebaikan-kebaikan 

mereka itu hilang seperti debu-debu yang bertebaran. Pertanyannya 

siapakah golongan tersebut? Mereka adalah orang yang sama dengan 

kita, tuhannya sama, kiblatnya sama, ibadahnya sama , tetapi ketika 

mereka sendiri, mereka bermaksiat kepada ALLAH, na’udzubillahimin 

dzalik. Dari hadist tersebut setidaknya ada 3 hikmah yang dapat kita 

ambil. 

 

1. Jangan menjadi orang munafik. Contoh: seseorang memposting 

tentang keutamaan sedekah tapi nyatanya dia pelit dan malas 

bersedekah 

2. Jangan meremehkan dosa-dosa yang kecil. Karena dosa yang 

kecil tapi terus-menerus dilakukan maka akan menghilangkan 

amal kebaikan. Contoh: menyebarkan hoax di social media. 

3. Sadarlah bahwa ALLAH SWT Maha Melihat apa yang kita 

kerjakan. Kita tidak mungkin bisa lari dari ALLAH. 

Makadari itu, saya mengajak hadirin semua ―jangan hanya sholeh 

disosmed‖ tapi mari kita juga sholeh dalam dunia nyata terlebih lagi 

dalam keadaan sendiri. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, bila ada 

kata-kata yang salah saya mohon maaf kepada ALLAH saya mohon 

ampun. Akhirul kalam 

WASSALAMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKAATUH. 
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4.2.3 Pembahasan Aspek Paragraf  

Hasil tes kemampuan menulis teks pidato siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda 

Tahun Ajaran 2020/2021 berdasarkan aspek paragraf adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Tingkat Kemampuan Menulis teks pidato siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Kalianda Tahun Ajaran 2020/2021 berdasarkan aspek 

paragraf. 
 

Interval Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi 

Relatif 

Tingkat 

Kemampuan 

85-100 1 3.12  Baik sekali 

75 - 84  4 12.5  Baik 

60 - 74  25 78.12  Cukup 

40 - 59  2 6.25  Kurang 

0 - 3 9  0 0  Gagal 

Jumlah 32 100  

 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui siswa yang mendapat nilai baik sekali 

ada 1 orang siswa (3,12%), mendapat nilai baik ada 4 orang siswa (12,5) yang 

mendapat nilai cukup ada 25 orang siswa (78,12), mendapat nilai kurang ada 2 

orang siswa (6,25) dan yang gagal tidak ada dari jumlah sampel sebanyak 32 

siswa. Berdasarkan hasil pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa untuk aspek 

paragraf memperoleh nilai 85, siswa yang memiliki kemampuan baik sekali 



60 
 

  

dalam aspek paragraf dalam menulis teks pidato. Berikut tulisan teks pidato 

yang memeroleh nilai tertinggi pada aspek paragraf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Gawai Terhadap Akhlak Remaja di Indonesia 

 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita 

panjatkan puja  dan puji syukur atas kehadirat Allah SWIT yang memberi kita 

nikmat sehat sehingga kita dapat terlindung dari covid 19 di masa pandemi 

saat ini. Sholawat beriring salam marilah kita sangjungkan kepada suri 

tauladan kita, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang 

terang benerang saat ini, siapa lagi kalau bukan Habibana wa Syafi‘ina 

Muhammad SAW.  

 

Seperti yang kita ketahui, pada akhir Desember tahun 2019, dunia dikejutkan 

dengan Covid-19,  penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan. 

Pemerintah sudah berupaya mengambil langkah dalam meminimalisir 

penularan Covid-19 di Indonesia berupa sosial distancing. Sejalan dengan itu 

sejumlah tempat-tempat. umum ditutup, termasuk sekolah 

Karena sekolah ditutup, sistem pembelajaran kemudian dialihkan menjadi 

daring. Siswa memegang penuh kendali terhadap gawai mereka. Terlebih lagi, 

pemerintah  menyediakan kuota gratis untuk siswa. Jika kuota itu digunakan 

untuk hal yang baik maka dampaknya pun ikut baik. Jika digunakan untuk hal 

yang buruk, bagaimana kelak bangsa ini akan maju?. 

 

Ir. Soekarno pernah berkata ― Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut 

semeru dari akarnya.... Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugunccangkan 

dunia‖. Ucapan Ir. Soekarno menandakan bahwa nasib bangsa dimasa depan 

ditentukan oleh pemudanya. Syeikh Ahmad Musthofa al Gholayaini pernah 

berkata. ―Pada tangan tangan pemudalah terdapat urusan umat dan pada kaii 

kaki merekalah terdapat kehidupan umat‖. 

 

Di era revolusi industri ini, pemuda harus bijak menggunakan teknologi. 

Terdapat banyak sekali manfaat dari teknologi jika digunakan untuk kegiatan 

yang positif, seperti mendengarkan murotal al-qur‘an misalnya. Kita dapat 

mendengakannya dimanapun dan kapanpun. Kita juga dapat mendengarkan 

kajian dari ustadz hanya dengan menontonnya menggunakan media teknologi. 

Hal itu bisa mempertebal iman ukita kepada Allah SWT dan juga bisa 

meningkatjkan kualitas akhlak kita. Di sisi lain terdapat pula dampak negatif 

dari teknologi terutama gawai, seperti pornografimisalnya. Pornografi jelas 

dilarang oleh agama. Dalam surah al isra ayat 32 disebutkan yang artinya. ― 

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk‖. 
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Berdasarkan teks pidato di atas, terlihat bahwa aspek paragraf dalam menulis 

teks pidato sudah menujukan kemampuan yang baik. Dengan demikian, 

menulis teks pidato tersebut telah sesuai dari aspek paragraf yang padu (kohesi 

dan koheren). Hal tersebut sangat berbeda dengan tulisan teks pidato siswa yang 

memperoleh nilai terendah, yaitu 50. Hal ini karena penggunaan dan penulisan 

paragrafnya tidak padu, tidak sesuai dengan tulisan teks pidato tersebut. Berikut 

ini tulisan teks pidato yang memeroleh nilai terendah dengan kode sampel 02 

ANA sebagai berikut: 

 

 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa zina termasuk pornografi adalah jalan 

yang buruk. Karena ketika kita menonton hal seperti itu, akibatnya lambat 

laun otak kita akan berfantasi seperti apa yang menjadi tontonannya. 

Oleh sebab itu, peran orang tua sangatlah penting untuk meningkatkan 

kualitas akhlak anak-anaknya. Anak itu ibarat tanah dan oang tua yang 

menanam benih kepada anak-anaknya, Jika dari kecil dibiasakan berbuat baik 

, maka anak juga terbiasa untuk melakukannya. Orang tua dapat memantau 

kegiatan anaknya mengunakan gawai. Hal itu bertujuan agar jika anak 

membuka hal-hal yang tidak sewajarnya, orang tua bisa mengarahkannya, dan 

juga menanamkan kesadaran terhadap anak-anaknya agar bisa 

menngintrospeksi dirinya ketika berbuat kesalahan. 

 

 

Semoga kita dapat selalu terindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. 

Marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri kita agar dapat terhindar dari 

perbuatan tercela. Pemuda adalah calon pemimpin bangsa. Semoga kelak 

bangsa ini bisa dipegang oleh generasi yang unggul, jujur dan amanah. 

Aamiin... 

 

Sekian dari saya  

Wassalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 
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Gawai Tidak Menghalangi Untuk Berbuat Baik‖ 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.  

 

Hadirin dan hadirat sekalian , pada kesempatan kali ini izinkanlah saya 

menyampaikan sedikit nasihat yang akan bermanfaatan bagi kita semua. 

Adapun topik pembicaraan yang akan dibahas pada pidato kali ini adalah ― 

Gawai Tidak Menghalang Untuk Berbuat Baik‖. Puji syukur kita ucapkan  ke 

hadirat ALLAH Swt, karena dengan rahmat dan karunianya kita masih dapat 

berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita haturkan 

kepada nabi besar Muhammad Saw. Yang membawa kita dari zaman ke 

gelapan hingga zaman terang benderang saat ini.  

 

Majunya teknologi, tentu harus disandingi pula dengan kemajuan cara 

berpikir. Sebagai generasi penerus bangsa harus mempunyai cara berpikir 

untuk memanfaatkan tekologi dengan sebaik-baiknya. Teknologi bagus atau 

tidaknya tergantung dengan pemakainya. Kemajuan di segala bidang kian 

meningkat, termasuk teknologi, informasi dan komunikasi. Hal yang sangat 

tampak dan terasa oleh kita tentunya dengan adanya perkembangan dunia 

gawai. Perkembangan teknologi bidang komunikasi ini begitu pesat. Dampak 

positif dan negatifnya pun sangat terasa. Janganlah kalian tergoda dengan 

teknologi yang ada dan membuat kalian terjerumus ke dalam jurang yang 

tidak baik. Padahal kalian tahu bahwa teknologi banyak sekali manfaat salah 

satunya membentuk akhlakul karimah.  Akhlakul karimah atau disebut akhlak 

yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus 

dimiliki setiap umat muslim. Akhalakul karimah tidak hanya ucapan akan 

tetapi juga dengan perilaku. Contohnya berbagi, menolong dan lain 

sebagainya.  

 

Menolong di saat pandemi seperti sekarang dapat dilakukan melalui gawai, 

dengan menggunakan aplikasi yang telah ada saat ini seperti: whatsApp, 

Facebook, Line, dan lain sebagainya. Dengan adanya aplikasi kita dapat 

mengajak orang lain untuk membantu orang yang membutuhkan , dengan 

cara menggalang donasi. Saat pandemi tidak hanya membantu orang 

kesusahan saja tetapi bisa juga berbagi ilmu. Contohnya melalui vidio lalu 

diberikan atau disebarkan kepada masyarakat. Dengan itu ilmu yang telah kita 

pelajari dapat bermanfaat bagi orang lain.  

 

Oleh karena itu, manfaatkanlah teknologi dengan sebaik-baiknya dan 

janganlah kalian terjerumus ke dalam jurang yang tidak baik. Teknologi 

bagus atau tidaknya tergantung dengan yang memakainya. Akhlakul karimah 

dalam teknologi dapat terbentuk dengan cara jarak jauh seperti pandemi saat 

ini. Baiklah sekian dari penjelasaaan dari saya ,jika ada kata yang tidak 

berkenan mohon maaf dan kepada ALLAH saya mohon ampun.  

Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
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Berdasarkan teks pidato tersebut dapat terlihat paragraf yang digunakan tidak 

menggambarkan adanya hubungan yang padu. Pada bagian “Hadirin dan hadirat 

sekalian , pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit nasihat 

yang akan bermanfaatan bagi kita semua. Adapun topik pembicaraan yang akan 

dibahas pada pidato kali ini adalah “ Gawai Tidak Menghalang Untuk Berbuat 

Baik”. Puji syukur kita ucapkan  ke hadirat ALLAH Swt, karena dengan rahmat 

dan karunianya kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. 

Shalawat serta salam kita haturkan kepada nabi besar Muhammad Saw. yang 

membawa kita dari zaman ke gelapan hingga zaman terang benderang saat ini 

terdapat penempatan penulisan yang tidak padu (tepat).  

 

Seharusnya siswa tersebut menuliskan terlebih dahulu ―Puji syukur kita ucapkan  

ke hadirat ALLAH Swt, karena dengan rahmat dan karunianya kita masih dapat 

berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita haturkan 

kepada nabi besar Muhammad Saw. yang membawa kita dari zaman ke gelapan 

hingga zaman terang benderang saat ini, kemudian “Hadirin dan hadirat 

sekalian , pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit nasihat 

yang akan bermanfaatan bagi kita semua. Adapun topik pembicaraan yang akan 

dibahas pada pidato kali ini adalah “ Gawai Tidak Menghalang Untuk Berbuat 

Baik”. 
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4.2.4 Pembahasan Aspek Diksi atau Pilihan Kata  

Hasil tes kemampuan menulis teks pidato siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda 

Tahun Ajaran 2020/2021 berdasarkan aspek diksi atau pilihan kata adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 4.11   Tingkat Kemampuan Menulis Teks Pidato siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Kalianda Tahun Ajaran 2020/2021 berdasarkan aspek diksi 

atau pilihan kata 
 

Interval Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi 

Relatif 

Tingkat 

Kemampuan 

85-100 1 3.12  Baik sekali 

75 - 84  1 3.12  Baik 

60 - 74  30 93.75  Cukup 

40 - 59  0 0  Kurang 

0 - 3 9  0 0  Gagal 

Jumlah 32 100  
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Berdasarkan data di atas, dapat diketahui siswa yang mendapat nilai baik sekali 

ada 1 orang siswa (3,12%), mendapat nilai baik ada 1 orang siswa (3,12), 

mendapat nilai cukup ada 30 orang siswa (93,75), mendapat nilai kurang dan 

gagal tidak ada dari jumlah sampel sebanyak 32 siswa. Berdasarkan hasil 

penelitian untuk aspek diksi atau pilhan kata siswa memperoleh nilai 87,5 

merupakan siswa yang memiliki kemampuan baik sekali dalam menulis teks 

pidato. Berikut tulisan teks pidato siswa yang memperoleh nilai tertinggi pada 

aspek diksi atau pilihan kata dengan kode data 23 PDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pentingnya Penggunaan Gawai dalam Meningkatkan Akhlakul 

Karimah yang Baik" 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in waala umuriddunya waddin 

wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin waala alihi wasobbihi 

ajma'in ama ba'du. 

 

Pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu 

wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita yang 

ada di sini masih diberikan keimanan dan ketakwaan yang cukup kokoh dan 

kita masih dibekali dengan benteng diri yang akan membawa kita ke jalan 

keselamatan. Selawat serta salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada nabi 

besar Muhammad saw. yang telah menyelamatkan kita dari jalan yang 

dimurkai oleh allah swt. ke jalannya diridhoi oleh allah swt. Semoga kita bisa 

dipertemukan oleh beliau di dalam surga kelak, amin ya robbal alamin. 

 

Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya 

penggunaan gawai dalam meningkatkan akhlakul karimah yang baik. 

Seluruh hadirin dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 

Kemajuan di bidang teknologi pada zaman sekarang kian meningkat. Bahkan 

kini di gadang gadangkan zaman sekarang sedang memasuki era revolusi 

industri 4.0. Dengan adanya kemajuan teknologi ini akan menimbulkan 

dampak positif dan negatif, tinggal kita yang menentukan siap tidak siap dan 

mau tidak mau memilih dampak yang mana. Kemajuan teknologi telah 

menjadikan hidup kita lebih mudah, salah satu contoh bukti nyata kemajuan 

teknologi adalah gawai. Berkat gawai setiap orang kini dapat berkomunikasi 

dan menikmati hiburan dengan bermacam aplikasi di dalam gawai. Dengan 

gawai semua serba murah hidup pun semakin mudah, tetapi jangan sampai 

membuat kita terlena dan jadi lupa diri. 
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Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 

Keberadaan gawai sendiri memiliki beberapa dampak positif dan negatif jika 

tidak digunakan dengan bijak. Seperti yang kita ketahui, hampir seluruh 

masyarakat tak lepas dari gawai atau yang biasa disebut handphone. Seperti 

orang yang beriman kepada Allah yang selalu membawa Al-quran ke mana 

pun mereka akan pergi, gawai pun tak luput dari genggaman orang-orang 

yang mulai terbuai oleh kenikmatan dunia. Bagi seorang muslim yang 

mempunyai iman yang kuat. Jika seorang muslim menggunakan gawainya 

untuk berbuat kebaikan, meningkatkan akhlakul karimah yang baik, dan 

menjauhkan diri dari kedzaliman. Mungkin lagi ada beberapa dari kita yang 

sedang gunakan gawai hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal 

dengan gawai kita dapat meningkatkan akhlak kita menjadi akhlakul karimah 

yang baik. Pastikan kita memiliki aplikasi yang membuat kita semakin 

mendekatkan diri kepada allah, aplikasi pun tentu sesuai dengan kebutuhan 

hidup dan tentu bermanfaat bagi penggunanya. 

 

Dengan menggunakan gawai yang sudah canggih. Kita dapat melakukan hal-

hal yang mendekatkan diri kepada Allah yaitu, kita dapat mendengarkan 

qira'ah ayat-ayat al-Quran, dapat mengunduh aplikasi al-Quran, dapat mengaji 

di gawai, dapat mendengarkan ceramah-ceramah di YouTube, bahkan jika 

kita tidak dapat bersedekah secara langsung kita dapat bersedekah melalui 

gawai kita. Banyak sekali hal hal positif yang bisa kita lakukan dengan 

menggunakan gawai, dan juga kita harus meninggalkan hal-hal negatif yang 

bisa merusak diri kita. 

 

Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 

Kita sebagai muslim yang menggunakan gawai, harus tetap berkarya dan 

berbuat sesuatu yang berarti,  jangan sampai kita dijajah oleh zaman yang 

semakin menawarkan kemudahan dan kemewahan. Justru dengan gawai yang 

semakin cerdas harus membuat tugas, pekerjaan dan karya kita semakin deras 

dan lancar juga. Jangan sampai kita menggunakan gawai untuk hal-hal negatif 

dan dengan gawai kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu 

wa ta'ala. 

 

Demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga kita bisa 

mengambil hikmahnya untuk hal yang lebih baik lagi. 

Sekian dari saya, terima kasih. 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
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Berdasarkan teks pidato di atas, terlihat bahwa aspek pilihan kata dan diksi 

dalam menulis teks pidato sudah menujukan kemampuan yang baik. Dengan 

demikian, tulisan teks pidato tersebut telah sesuai penggunaan diksi dalam 

menulis teks pidato. Dalam teks pidato tersebut siswa sudah mampu menggunakan 

istilah gawai, dan selawat yang notabene masih banyak dari kita salah dalam 

penggunaannya. Hal tersebut sangat berbeda dengan tulisan teks pidato siswa yang 

memperoleh nilai terendah, yaitu 60. Berikut ini tulisan teks pidato yang 

memeroleh nilai terendah dengan kode sampel 01 AA sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Peranan HP dalam Akhlak yang Baik‖ 

 

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 

Pertama-tama marilah panjatkan puji dan syukur kita kehadirat allah SWT, yang 

telah memberi kita kenikmatan hidup hingga saat ini. Suatu kem=nikmatan yang 

tak terhitung nilainya, di pagi yang cerah ini kita masih dapat menghirup udara 

segar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi 

Muhammad saw yang telah menuntun kita dari zaman jahilliyah ke zaman yang 

terang benderang ini. 

Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat terutama di bidang komunikasi 

dan informasi, tidak sedikit orang yang terlena akan perkembangan tersebut. 

Sering terlihat banyak pemuda yang meminum khamr, setelah itu melakukan 

perbuatan yang dimurkai allah swt. Oleh sebab itu, di sini akan dibahas 

mengenai, ―peranan hp dalam akhlak yang baik‖. 

Tahukah kamu, apa aitu akhlakul karimah? 

 

Secara Bahasa, akhlak adalah tabiat, kebiasaan atau perangai. Di dalam akhlak 

ada dua macam, yaitu akhlak terpuji (mahmudah) dan akhlak tercela 

(mazmumah). Tentu yang dimaksud akhlakul karimah adalah akhlak mahmudah 

(akhlak terpuji). Seperti yang difirmankan oleh allah dalam al-quran surat al-

qalam ayat 4 : 

 

ٍْنٍ  ُخلُقٍ  لََعٰلى َواًَِّك  َعِظ

―dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur‖ 

 

Dalam firman tersebut dapat kita ambil bahwa kita harus menjadikan nabi 

Muhammad ssebagai panutan karena akhlaknya yang terpuji. Dalam pergaulan di 

masyarakat kita harus bida berperilaku dengan akhlak yang baik, bukan hanya itu 

dengan orang tua atau orang yang lebih tua juga kita harus berakhlak yang baik. 

Mari renungkan sejenak bagaimana perjuangan kedua orang tua kita dari 

melahirkan, merawat membesarkan, dan mendidik kita hingga orangtua kita 

kembali ke pangkuan allah swt. Maka tepat sekali ada hadist yang berbunyi 

ٍْنٍ  ُخلُقٍ  لََعٰلى َواًَِّكَ    َعِظ
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―ridho allah tergantung ridho orang tua.‖ 

Maksud dari hadits di atas ialah jika anak patuh kepada orangtua, maka anak itu 

akan mendapatkan ridho dari allah swt. Sebaliknya, jika anak tidak patuh kepada 

orangtua, maka anak itu akan kehilangan ridho dari allah. Sekarang banyak anak 

yang Ketika diminta bantuan oleh orang tuanyamarah karena sedang asik 

berselancar di media social. Penggunaan media sosial di dalamnya ada perilaku 

akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Contoh akhlak tercela di media sosial, 

yaitu memfitnah orang lain, mencela pengguna sosial media yang lain, melakukan 

penipuan, dan menyebarkan foto serta video yang tidak pantas. Sedangkan, 

contoh akhlak terpujinya, yaitu menggunakan media sosial untuk belajar, 

membaca berita, dan sebagainya. 

 

Akhlak yang baik adalah salah satu penyebab terbanyak masuknya manusi ke 

dalam surga. Seseorang pernah bertanya kepada rasulullah tentang amalan yang 

paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga rasul menjawab : 

―bertaqwa kepada allah dan akhlak yang baik.‖ 

Bagi seorang muslim, dalam menggunakan gawai wajib mengedepankan akhlak 

dan menggunakannya untuk hal yang baik. Dalam menggunakan gawai dan 

bermedia sosial ada beberapa hal yang harus dihindari, hal tersebut ialah sebagai 

berikut : 

1. Menghindari mencela orang lai di media social 

2. Hindari konten yang berbau ujaran kebencian 

3. Hindari memfitnah dengan mengklaim kesalahan orang lain 

4. Tidak menyebarkan foto atau video yang mengundang syahwat 

Gawai memanglah memiliki banyak manfaat jika digunakan dengan baik dan 

benar. Namun, jika digunakan tidak yang seharusnya akan mendatangkan 

mudharat. Dalam menggunakan gawai tentunya sebagai sseorang musllim harus 

tetap emnjaga akhlak. Menggunakannya dalam kebaikan akan mendapatkan 

banyak manfaat, bahkan pahal. Mari gunakan gawai dengan mangamalkan 

perilaku akhlakul karimah. 

Demikian, pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon 

maaf dan kepada allah saya mohon ampun. 

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh  
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Berdasarkan contoh menulis teks pidato tersebut dapat terlihat pilihan kata atau 

diksi yang digunakan tidak menggambar adanya pemilihan kata yang baik. 

Misalnya pada penulisan dalam kutipan “suatu kem=nikmatan yang tak terhitung 

nilainya, di pagi yang cerah ini kita masih dapat menghirup udara segar”. Dalam 

penulisan tersebut siswa masih tidak menggunakan pilihan kata yang tepat dan 

terdapat kesalahan penulisan kata yang terdapat dalam kutipan tersebut. 

4.2.5. Pembahasan Aspek Ejaan  

Hasil tes kemampuan menulis teks pidato siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda 

Tahun Ajaran 2020-2021 berdasarkan aspek ejaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12   Tingkat Kemampuan Menulis Teks Pidato Siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Kalianda Tahun Ajaran 2020-2021 Berdasarkan Aspek 

Penggunaan Ejaan 

Interval Frekuensi 

Absolut 

Frekuensi 

Relatif 

Tingkat 

Kemampuan 

85-100 2 6.25  Baik sekali 

75 - 84  7 21.87  Baik 

60 - 74  23 71,87  Cukup 

40 - 59  0 0  Kurang 

0 - 3 9  0 0  Gagal 

Jumlah 32 100  
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Pengelompokkan data di atas dapat diketahui siswa yang mendapat nilai baik 

sekali ada 2 orang siswa (6,25%), mendapat nilai baik ada 7  orang siswa (21,87) 

yang mendapat nilai cukup ada 15 orang siswa (41,67), mendapat nilai kurang 

ada 23 orang siswa (71,87) dan kategori gagal tidak ada dari jumlah sampel 

sebanyak 36 siswa. Berdasarkan hasil pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa 

untuk aspek ejaan siswa memperoleh nilai 85, siswa yang memiliki 

kemampuan baik sekali dalam menulis teks pidato. Berikut tulisan teks pidato 

yang memperoleh nilai tertinggi pada aspek penggunaan ejaan kode sampel 14 

IA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan Moral 
 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kepada kita semua. Sehingga kali 

ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. 

Tak lupa sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW. Karena atas tuntunannya kepada kita semua sehingga sampai saat 

ini kita masih berada dalam perlindungannya dan jalan yang dirahmati Allah SWT. 

 

Pertama-tama,izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, saya ingin 

menyampaikan pidato yang berjudul ―Pendidikan Moral‖ saya juga ingin 

menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran yang telah memberikan saya 

kesempatan untuk menyampaikan pidato ini. 

Bapak atau ibu guru dan teman-teman yang saya cintai. Kita harus mengetahui 

bahwa sebuah bangsa atau negara sangat dipengaruhi oleh perilaku moral 

masyarakatnya. Bisa dikatakan sebuah bangsa atau negara akan menjadi lemah jika 

perilaku masyarakatnya tidak berlandaskan moral dalam setiap tingkah lalu 

perbuatannya. 

 

Apalagi di era globalisasi ini yang semakin mempermudah siapa saja untuk 

melakukan aktivitas apapun. Kemudahan teknologi,informasi, dan komunikasi 

misalnya, banyak media-media seperti televisi maupun internet yang memberikan 

informasi secara cepat tentang peristiwa apapun yang terjai di seluruh belahan dunia. 

Namun kita semua tidak sepatutnya terbuai dengan berbagai kenyamanan dan 

kemudahan yang diciptakan tersebut. Bisa jadi semua yang kita dapat secara mudah 

dan instan itu malah akan secara langsung merusak moral kita. Ada baiknya kita 

semua yang ada disini lebih pintar dalam memilih mana yang bisa dimafaatkan 

untuk tujuan baik. Salah satunya cara untuk menciptakan kehidupan masyarakat 

yang bermoral demi kekuatan bangsa adalah membentuk perilaku para generasi 

muda. 
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Berdasarkan contoh teks pidato di atas, terlihat bahwa aspek ejaan yang 

digunakan sudah memiliki kemampuan yang baik. Dengan demikian, tulisan 

teks pidato tersebut telah sesuai penggunaan ejaan dalam menulis. Hal tersebut 

sangat berbeda dengan tulisan teks pidato siswa yang memperoleh nilai terendah, 

yaitu 50. Pada aspek penggunaan ejaan . Hal ini karena penggunaan diksi tidak 

sesuai dengan tulisan teks pidato tersebut. Berikut ini tulisan teks pidato yang 

memperoleh nilai terendah.kode sampel 01 AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pergaulan Bebas 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puja dan puji syukur kita 

kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita 

bisa berkumpul dengan keadaan sehat wal'afiat. Tak lupa shalawat serta 

salam kita curahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw, 

karena telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman Islamiyyah dan dari 

zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. 

 

Alhamdulillah dan rasa syukur kita telah diberi kesempatan pada malam hari 

ini untuk berkumpul di masjid besar ini. Hadirin sekalian yang saya cintai, 

karena disini mayoritasnya adalah anak muda meskipun ada bapak ibu 

hadirin sekalian, maka dari itu disini saya akan sedikit menyinggung tentang 

pergaulan bebas yang sudah menjadi bahaya bagi masyarakat serta kalangan 

remaja, dan semoga bagi yang sudah menjadi orang tua dapat menjaga 

anaknya dari pengaruh negatif pergaulan bebas. 

 

 

Sungguh penting arti sebuah moral. Bangsa Indonesia tidak akan mampu 

untuk menopang motto kokohnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika saat budaya 

ketimuran yang ramah dan santun sudah hilang dan berganti karena 

globalisasi. Oleh sebab itu, hendaknya kita perlu untuk menjunjung tinggi 

nilai moral yang ada dalam masyarakat. 

 

Sekian yang dapat saya sampaikan apabila ada kata-kata yang kurang 

berkenan dihati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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Berdasarkan contoh menulis teks pidato tersebut dapat terlihat penggunaan 

ejaan yang digunakan tidak menggambar yang ada pada tulisan deskripsi yang 

berjudul pergaulan bebas. Adapun pembahasan kesalahan pada indikator ejaan 

di dalam menulis teks pidato sehingga penggunaan ejaan yang digunakan dalam 

menulis tidak maksimal. Adapun pembahasan kesalahan pada aspek penggunaan 

ejaan seringnya siswa menulis dengan menggunakan tulisan-tulisan yang sulit 

untuk dibaca dan sulit untuk dimengerti serta penggunaan tanda baca yang 

tidak tepat dalam menulis teks pidato yang tidak sesuai dengan kaidah 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan 

Keterbatasan orang tua untuk mengawasi kehidupan putra-putra dan putri-

putri secara seluruhnya pasti ada batasannya, mungkin kedua orang tua kita 

hanya bisa mengawasi ketika berada di rumah dan ketika kita masih 

membutuhkan bantuan ayah ibu kita baik ketika belajar membaca, berjalan, 

menulis dan sebagainya. Akan tetapi, semua itu sangatlah berbeda ketika 

kita sudah menginjak remaja atau  baligh dimana jangkauan sosial kita lebih 

luas, baik itu dari lingkungan sekolah atau lingkungan bermain. Apalagi kita 

sudah merasakan ketertarikan dengan lawan jenis. 

 

Pada dasarnya ketertarikan atau bahasa gaulnya jatuh cinta atau bahasa 

Inggrisnya falling in love itu adalah sebuah fitrah  dari maha kuasa, itu 

naluri normal setiap manusia. Tanpa rahmat itu kita tidak dapat berkembang 

biak sampai sekarang ini. Tidak hanya itu, dari sebuah cinta pasti muncul 

hawa nafsu, hawa nafsu tersebut muncul tidak masalah bagi pasangan yang 

sudah menikah, akan tetapi bagi mereka yang belum menikah akan 

menambah dosa yang begitu besar. Dimana kita melakukan segala sesuatu 

yang negatif itu sangat didukung oleh lingkungan sekitar kita, contohnya: 

yang satu punya pacar, yang satunya ikut-ikutan biar tidak dikatakan 

ketinggalan zaman. 

 

Ya begitulah remaja sangat rentan sekali dengan ikut-ikutan, padahal sudah 

tau kalau itu tidak bener. Oleh karena itu, saudaraku sekalian selalu ikutilah 

kajian-kajian yang seperti ini agar kita mendapatkan ilmu serta teman yang 

positif yang selalu mengarahkan dan mencegah dari hal-hal yang dapat 

menimbulkan dosa. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, apabila 

ada kesalahan atau kekurangan kata saya mohon maaf, kepada Allah SWT 

saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah  

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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bahasa-bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari hal tersebut terkadang sulit 

untuk dimengerti dan menimbulkan kebingungan bagi pembaca. 

Berdasarkan hasil pembahasan tiap-tiap aspek yang telah diuraikan di atas, maka-

untuk lebih memperjelas berikut tabel kemampuan menulis teks pidato untuk 

tiap-tiap indikator. 

Tabel 4.13  Kemampuan Menulis Teks Pidato Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 

Kalianda Tahun Ajaran 2020-2021 

No Indikator Menulis Deskripsi 

Skor Tingkat 

Kemampuan 

1 Ide/gagasan 74.06 Cukup 

2 Isi teks pidato 75 Cukup 

3 Paragraf 68.29 Baik  

4 Diksi/pilihan kata 69,03 Cukup 

5 Penggunaan Ejaan 70.12 Cukup 

Jumlah 356,5  

Rata-Rata (356.5 x 100)/500= 71,3 

Tingkat Kemampuan Cukup 
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Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata skor pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 2 Kalianda Tahun Ajaran 2020-2021 dalam menulis teks pidato adalah 71,3 

kategori cukup karena siswa belum dapat menyampaikan secara menyeluruh 

tentang teks pidato yang baik agar pembaca seolah-olah melihat atau merasakan 

sendiri tentang yang disampaikan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kemampuan menulis teks pidato siswa kelas XI 

SMA Negeri 2 Kalianda tahun pelajaran 2020-2021 diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut; Kemampuan menulis teks pidato siswa kelas XI SMA Negeri 2 

Kalianda Tahun Ajaran 2020-2021 diperoleh skor rata-rata keseluruhan adalah 

70,37 tergolong cukup. Adapun rincian menurut aspek-aspek kajiannya (1) 

aspek ide/gagasan didapatkan tingkat kemampuan menulis teks pidato siswa 

kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda tergolong cukup dengan skor rata-rata 74,06; 

(2) aspek isi teks pidato didapatkan tingkat kemampuan menulis teks pidato 

siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda tergolong cukup dengan skor rata-rata 

75.00; (3) aspek paragraf didapatkan tingkat kemampuan menulis teks pidato 

siswa  kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda tergolong cukup dengan skor rata-rata 

68,29; (4) aspek diksi atau pilihan kata didapatkan tingkat kemampuan menulis 

teks pidato siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda tergolong cukup dengan 

skor rata-rata 69,03; (5) aspek  penggunaan ejaan didapatkan tingkat  

kemampuan  menulis teks pidato siswa kelas XI SMA Negeri 2 Kalianda 

tergolong cukup dengan skor rata-rata 70,12. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat 

disarankan hal-hal sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti perihal kemampuan menulis siswa 

dengan teks yang berbeda atau dengan sekolah yang berbeda. 

2. Guru hendaknya lebih sering memberi  pelatihan kepada siswa khususnya 

menulis teks pidato.  Berdasarkan hasil penelitian terutama  di indikator tata 

bahasa masih  banyak siswa  yang mengalami kesulitan di dalam  menulis  

dengan  menggunakan ejaan yang disempurnakan. Hal tersebut disebabkan 

karena kegiatan pembelajaran bahasa  Indonesia, guru hanya  menyampaikan  

penulisan  mengenai tata bahasa secara garis besarnya saja, sedangkan yang 

berkenaan  penulisan kalimat kurang begitu dipelajari. 

3. Guru di sekolah menengah atas, terutama guru SMA Negeri 2 Kalianda kelas 

XI dapat memberikan pembelajaran menulis teks pidato pada aspek diksi atau 

pilihan kata karena dari hasil penelitian diperoleh skor rata-rata 68,29 yang 

tergolong cukup.  
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