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Abstrak 

  

 Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui kemampuan siswa menggunakan kalimat 

persuasif pada teks pidato pada siswa Sekolah Menenggah Kejuruan Pariwisata Engku Kelana 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2012-2013.Penelitian ini  menggunakan metode kuantitatif  

menggunakan populasi dan sampel. Sampel tersebut diambil secara acak pada satu kelas paralel. 

Dengan demikian, setiap kelas diambil 15% dari jumlah populasi (22 siswa), yaitu 22 responden. 

Jadi, kemampuan siswa dalam menulis teks pidato dengan menggunakan kalimat persuasif dalam 

kualifikasi tinggi. Saran untuk guru, sebaiknya guru lebih ‘bijak’ dalam merangsang siswa yang 

menggunakan kalimat persuasive . Disamping itu, guru juga harus dapat mengembangkan 

keterampilan pribadinya berupa kopetensi yang memadai untuk mengajarkan penulisan teks 

pidato dengan baik agar siswa trampil menulis teks pidato dengan baik pula.  pembelajaran 

menulis pidato dengan menggunakan beberapa metode sehingga siswa lebih mudah 

memahaminya. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam upaya membantu keefektifan 

proses pembelajaran, penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat ini adalah dengan 

menggunakan kalimat persuasif.  

 

 

This study aimed to determine the ability of students to use the phrase in the text persuasive 

speech on Tourism Vocational School students Menenggah Engku Kelana Tanjungpinang 

Academic Year 2012-2013.Penelitian using quantitative methods using population and sample. 

Sample was drawn at random on a parallel class. Thus, each class taken 15% of the total 

population (22 students), ie 22 respondents. Thus, the ability of students to write text using 

sentence persuasive speech in high qualification. Suggestions for teachers, teachers should be 

'wise' to stimulate students to use persuasive sentences. In addition, teachers should also be able 

to develop their personal skills in the form of adequate competence to teach writing text to 



speech so well skilled students to write the speech well too. learning to write speeches using 

multiple methods so that students more easily understand it. One method that can be used in an 

effort to assist the effectiveness of the learning process, delivering messages and content at this 

time is to use persuasive words. 

 

 

1. Pendahuluan  

 Menurut Suparno (2002: 5.52) persuasif adalah yang berisi paparan berdaya bujuk, 

berdaya-ajuk ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk 

menyakinkan dan menuruti himbauan yang dilontarkan oleh penulis.  

 Guna mendukung kreativitas penulisan kalimat persuasif dalam teks pidato siswa, guru 

harus ‘bijak’ dalam merangsang siswa untuk terampil menulis teks pidato siswa yang 

menggunakan kalimat persuasif. Disamping itu, guru juga harus dapat mengembangkan 

keterampilan pribadinya berupa kompetensi yang memadai untuk mengajarkan penulisan teks 

pidato dengan baik agar siswa terampil menulis teks pidato dengan baik pula. Mengacu pada 

pendapat tersebut, maka proses belajar mengajar yang aktif ditandai adanya keterlibatan siswa 

secara komprehensip, baik fisik, mental, maupun emosional.  

 

2. Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Engku Kelana 

Tanjungpinang, Jl. Sultan Syahril No. 57 Tanjungpinang. Penelitian ini difokuskan siswa Kelas 

XI Menengah Kejuruan Pariwisata Engku Kelana Tanjungpinang tahun Pelajaran 2012-2013 di 

sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Engku Kelana Tanjungpinang. Sampel penelitian ini 

ditentukan sebanyak 15% jumlah populasi (22 siswa ), yaitu 33 responden. Sampel tersebut 

diambil secara utuh pada satu kelas paralel. Dengan demikian, di ambil secara utuh 15% sebagai 

sampel. 

 Penelitian ini  menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu (Sugiyono, 2009: 7). Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode 



yang digunakan tersebut, penulis berusaha menunjukkan kemampuan siswa dalam menulis teks 

pidato sesuai dengan data yang diperoleh. 

  Penelitian ini menggunakan teknik analisi data kuantitatif, yaitu suatu metode penelitian 

yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan 

tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi 

analisis data yang disajikan dalam bentuk statistic dan gambaran secara deskriptif tentang aspek-

aspek yang menjaqdi focus penelitian  sehingga dapat memberikan jawaban atas masalah yang 

diteliti 

Rumus penilaian individual sebagai berikut 

   T 

KB =                      X 100% 

     Tt 

Dimana : KB  = ketuntasan belajar 

 T = Jumlah skor yang diperoleh siswa 

 Tt = Jumlah skor total 

Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan individual) jika proporsi jawaban benar 

siswa >60%. 

 Dari uraian di atas dapat diketahui siswa belum tuntas belajar atau yang sudah tuntas 

belajar secara individu. Penjumlahan nilai rata – rata kelas menurut Aqib (2011:167) 

menggunakan rumus: 

X=  

Keterangan  X : nilai rata – rata 

∑X : jumlah semua nilai siswa 

∑N  : jumlah siswa 

   

3.   Hasil Penelitian dan Pembahasan 

  Data yang telah diperoleh dari tes yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan 

kalimat persuasif dalam teks pidato siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata 

Engku Kelana Tanjungpinang dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa berada pada kategori 

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes yang telah dilakukan, dari 22 orang siswa sebanyak 13 

orang siswa telah berhasil mencapai kategori sangat tinggi dengan nilai pencapain pembelajaran 



>80 %, adapun 6 orang siswa telah berhasil mencapai kategori tinggi dengan pencapaian 

pembelajaran 60-79 %, sedangkan 2 orang siswa  termasuk dalam kategori sedang dengan 

pencapaian pembelajaran 40-59%, dan 1 orang siswa berada dalam kategori rendah dengan 

pencapaian pembelajaran 20%-39%. 

 

 

4.  Simpulan dan Rekomendasi 

 

 Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa siswa kelas XI Sekolah Menengah 

Kejuruan Pariwisata Engku Kelana Tanjungpinang tahun ajaran 2012/2013, telah mampu 

membuat kalimat persuasif dalam teks pidato dengan tingkat keberhasilan pembelajaran berhasil. 

Adapun penggunaan kalimat persuasif dalam teks pidato pada siswa kelas XI Sekolah Menengah 

Kejuruan Pariwisata Engku Kelana Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa 

berada pada kategori tinggi dengan nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 79,22 %. Hal ini 

dapat dilihat dari tes yang telah diberikan, dari 22 orang siswa sebanyak 13 orang siswa telah 

berhasil mencapai kategori sangat tinggi dengan nilai pencapain pembelajaran >80 %, 6 orang 

siswa telah berhasil mencapai kategori tinggi dengan pencapaian pembelajaran 60-79 %, 2 orang 

siswa  termasuk dalam kategori sedang dengan pencapaian pembelajaran 40-59%, dan 1 orang 

siswa berada dalam kategori rendah dengan pencapaian pembelajaran 20%-39%. 

Penelitian ini direkomendasikan kepada siswa, agar siswa lebih terampil dalam menulis 

teks pidato, terutama pada penggunaan kalimat persuasif, pemilihan diksi yang tepat serta 

penggunaan EYD.  Untuk guru, sebaiknya guru harus ‘bijak’ dalam merangsang siswa untuk 

terampil menulis teks pidato siswa yang menggunakan kalimat persuasif. Disamping itu, guru 

juga harus dapat mengembangkan keterampilan pribadinya berupa kompetensi yang memadai 

untuk mengajarkan penulisan teks pidato dengan baik agar siswa terampil menulis teks pidato 

dengan baik pula. Selanjutnya penelitian ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi penelitian 

sejenis yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.  
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