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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan teks pidato siswa kelas X 

Sekolah Menengah  Atas Negeri 2 Tanjungpinang tahun ajaran 2012/2013. Subjek dalam 

penelitian adalah siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjungpinang berjumlah 

54 orang. Objek penelitan adalah menulis teks Pidato. Instrumen penelitian yang digunakan 

adalah tes. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan maksud 

menggambarkan menulis teks pidato. Hasil tes yakni Kemampuan menulis teks pada tingkat 

penguasaan 90%-100%, kriteria sangat tinggi berjumlah 2 orang. Kemampuan menulis teks 

pada tingkat penguasaan 80%-89%, kriteria tinggi berjumlah 7 orang. Kemampuan menulis 

teks pada tingkat penguasaan 65%-79%, kriteria sedang berjumlah 22 orang. Kemampuan 

menulis teks pada tingkat penguasaan 55%-64%, kriteria rendah berjumlah 11 orang. 

Kemampuan menulis teks pada tingkat penguasaan 0%-54%, kriteria sangat rendah berjumlah 

12 orang. Berdasarkan uraian di atas kemampuan menulis teks pidato siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Tanjungpinang  tahun ajaran 2012/2013 tergolong pada kriteria 

rendah. Kemampuan rata-rata siswa adalah 62%.  

Kata kunci: Kemampuan,  menulis teks  pidato. 

Abstract 

 

This study aimed to determine the ability of a text to speech class X High School 

District 2 Tanjungpinang school year 2012/2013. Subjects in the study were students of class 

X High School District 2 Tanjungpinang around 54 people. Research object is the text of 

speech writing. The research instrument used was a test. This study uses quantitative methods 

with the intention of describing descriptive text to speech writing. The results of the tests 

ability to write text at a rate of 90% -100% mastery, very high criteria amounted to 2 people. 

The ability to write text at a rate of 80% -89% mastery, high criteria amounted to 7 people. 

The ability to write text on the mastery level of 65% -79%, the criteria are numbered 22 

people. The ability to write text at a rate of 55% -64% mastery, low total of 11 criteria. The 

ability to write text at a rate of 0% -54% mastery, very low criteria numbering 12 people. 

Based on the above text to speech writing skills class X High School District 2 Tanjungpinang 

school year 2012/2013 on the criteria considered low. The ability of the average student is 

62%. 

Keywords: ability, writing text to speech. 

 



 

1. Pendahuluan 

Keterampilan menulis dianggap penting, dan seharusnya terus ditingkatkan 

dipembelajaran siswa di sekolah. Hal ini cenderung diabaikan, hal yang dapat peneliti 

perhatikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjungpinang masih banyak siswa yang 

belum mampu menulis teks pidato sesuai struktur penulisan pidato dengan tepat. Struktur 

pidato meliputi pembuka, isi dan penutup. Di samping itu siswa juga masih belum mampu 

merumuskan tema maupun tujuan dalam penulisan pidato, sedangkan penulisan pidato 

seharusnya memiliki tema dan memiliki tujuan, karena pada umumnya penulisan pidato 

merupakan bentuk tulisan karangan persuasif yang tujuan umumnya meliputi mendorong, 

meyakinkan, bertindak dan berbuat, memberitahukan dan menyenangkan. Adanya tujuan 

umum pidato seperti yang diuraikan, didapati masih adanya siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menentukan maupun merumuskannya ke dalam kegiatan menulis teks pidato. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti adalah: Setia. (2012). Kemampuan 

Berpidato Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Kabupaten Bintan. 

Tanjungpinang: UMRAH. Hasil penelitian Setia, menunjukkan nilai kemampuan berpidato 

pada aspek yang dinilai mencapai predikat cukup. Aspek penilaian meliputi aspek lafal, 

intonasi, jeda, tekanan dan tempo. Dari kelima aspek tersebut, kesulitan yang dihadapi siswa 

pada aspek jeda dan tekanan.  

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjungpinang. Penelitian 

ini adalah penelitian sampel, yaitu 15% dari jumlah populasi yaitu 53.4 dibulatkan menjadi 54 

siswa dari 356 siswa kelas X di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjungpinang. Perhitungan 

sampel adalah 356 x 15% = 53.4 dibulatkan menjadi 54 siswa, jadi jumlah sampel tersebut 

adalah sebanyak 54 siswa. Penarikan sampel dilakukan secara simple random sampling. 

 Tempat penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 yang beralamat Jalan 

Basuki Rachmat No. 4 Telp.(0771) 22355 Tanjungpinang.  Waktu penelitian ini dilaksanakan 

selama 5 bulan, yaitu mulai dari Februari  2013 sampai dengan Juni 2013. Teknik 

pengumpulan data melalui prosedur pelaksanaan penelitian ini dilakukan sebagai berikut: 

memilih subjek penelitian dari siswa kelas X pada Sekolah Menegah Atas Negeri 2 

Tanjungpinang tahun ajaran 2012/2013. Penentuan penilaian dengan menggunakan tes berupa 

tes uraian. Siswa ditugaskan untuk menulis teks pidato, dengan jenis pidato yang peneliti 

ujikan yakni teks pidato informatif. Tujuan teks pidato informatif yaitu bertujuan memberi 

tahu atau memberi informasi baik berupa pengarahan maupun penerangan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif.Metode 

kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan bermaksud untuk mendapatkan 

informasi yang luas dari suatu populasi. Metode kuantitatif cocok digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang luas tetapi tidak mendalam.   

Pada penelitian ini digunakan analisis kuantitatif. Pengolahan data secara umum 

ditentukan dengan menjumlahkan nilai hasil karangan siswa secara keseluruhan, dan 

selanjutnya dibagikan dengan jumlah keseluruhan siswa yang diteliti, sehingga mendapatkan 

nilai rata-rata siswa. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dari hasil tes kemampuan menulis teks pidato siswa di atas,  hasil rata-rata siswa 

tergolong pada kriteria rendah dengan nilai 61,75, aspek penilaian ditentukan berdasarkan 

kemampuan siswa dalam menulis teks pidato pada bagian pendahuluan, isi, dan penutup. 

Kemampuan siswa pada kriteria sangat tinggi berjumlah 2 orang, kriteria tinggi berjumlah 7 

orang, kriteria sedang 22 orang, kriteria rendah 11 orang, kriteria sangat rendah 12 orang. 

 



 

Pembahasan hasil peneliti tentukan Berdasarkan tabel 4.1 hasil tes siswa menulis teks 

pidato berupa struktur pidato yang meliputi bagian pendahuluan, isi dan penutup. Penilaian 

yang didapat siswa yaitu dengan menggunakan rumus: 

  Perolehan skor 

Nilai Akhir =       x  skor ideal (100) 

           Skor maksimum 

 Untuk memperoleh hasil siswa, yakni dengan cara menjumlahkan seluruh aspek pinilaian 

yang meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Setelah memperoleh hasil dari seluruh aspek, 

langkah selanjutnya adalah menjumlahkan seluruh aspek (perolehan skor) dibagikan dengan 

skor maksimum yang peneliti tentukan skor maksimum adalah 9  berdarkan tabel 3.3 dikalikan 

skor ideal yakni 100, sehingga diperoleh nilai akhir persiswa. 

 Ketentuan penilaian berdasarkan kolom penilaian tabel 3.3 yakni: (1) bagian pendahuluan 

dengan aspek penilaian skor 3 apabila siswa dapat menulis pendahuluan teks pidato dengan 

tepat, skor 2 apabila siswa dapat menulis pendahulan teks pidato cukup tepat, dan skor 1 

apabila siswa dapat menulis pendahuluan teks pidato kurang tepat. Analisis penilaian 

berdasarkan pada bagian pembukaan/pendahuluan teks pidato berisi: (a) salam pembuka (b) 

ucapan penghormatan, ucapan penghormatan biasanya dimulai dari penghormatan terhadap 

seseorang yang dianggap paling penting. (c) Ucapan syukur. (2) bagian isi dengan aspek 

penilaian skor 3 apabila siswa dapat menulis isi teks pidato sesuai dengan topik sudah tepat, 

skor 2 apabila siswa dapat menulis isi teks pidato cukup sesuai dengan topik, dan skor 1 

apabila siswa dapat menulis isi  teks pidato kurang sesuai dengan topik. Analisis penilaian 

berdasarkan pada Isi pidato.  Bagian isi adalah bagian inti dari suatu pidato. (3) bagian 

penutup dengan aspek penilaian skor 3 apabila siswa dapat menulis penutup teks pidato sudah 

tepat, skor 2 apabila siswa dapat menulis penutup teks pidato cukup tepat, dan skor 1 apabila 

siswa dapat menulis penutup teks pidato kurang tepat. Analisis penilaian berdasarkan pada 

penutup pidato.  Penutup pidato yang baik akan menimbulkan rasa simpati dari pendengar. 

Penutup pidato dapat diisi dengan: (a) simpulan pendek dari uraian sebelumnya, (b) 

permintaan maaf kepada hadarin atas kekhilafan dan kesalahan yang mungkin  terjadi, baik 

disengaja maupun yang tidak disengaja. (c) Salam penutup. Dari hasil tes kemampuan menulis 

teks pidato hasil rata-rata siswa tergolong pada kriteria rendah dengan nilai 6,75. 

 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Penelitian ini terdiri dari 54 sampel dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tanjungpinang tahun ajaran 2012/2103. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

(1)Kemampuan rata-rata siswa dalam menulis teks pidato secara keseluruhan adalah 

62% dengan kriteria rendah. (2) Kemampuan menulis teks pada tingkat penguasaan 90%-

100% dengan kriteria sangat tinggi berjumlah 2 orang, tingkat penguasaan 80%-89% dengan  

kriteria tinggi berjumlah 7 orang, tingkat penguasaan 65%-79% dengan kriteria sedang 

berjumlah 22 orang, tingkat penguasaan 55%-64% dengan kriteria rendah berjumlah 11 orang, 

dan tingkat penguasaan 0%-54% dengan kriteria sangat rendah berjumlah 12 orang. 

Dari hasil penelitian berdasarkan uraian di atas, kemampuan siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Tanjungpinang tahun ajaran 2012/2103 masih tergolong rendah, 

rendahnya siswa dalam menulis teks pidato dikarenakan siswa masih belum bias menentukan 

penulisan struktur pidato dengan benar.  Oleh karena itu, perlunya mengoptimalkan sarana dan 

prasarana pembelajaran, sebaiknya guru meningkatkan kreatif dan menyuburkan wawasan 

siswa untuk terus berlatih menulis. Perlunya peningkatan pembelajaran siswa. Siswa 

dilibatkan langsung pada kegiatan pidato, sehingga siswa termotivasi untuk menulis teks 

pidato.  
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