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ABSTRAK 

Kata Kunci : Gaya Bahasa, Pidato 

Dalam naskah pidato tersebut terdapat penggunaan gaya bahasa. Gaya bahasa dalam 

bahasa Indonesia dibagi menjadi delapanbelas, antara lain; Litotes, Hiperbola, Metafora, 

Asosiasi, Alegori, Alusio, Personifikasi, Paradoks, Klimaks, Antiklimaks, Asidenton, 

Polisidenton, Intervensi, Repitisi, Ekslamasio, Ironi, Sinisme, Sarkasme (Tarigan, 1985: 

200)Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa dalam 

naskah pidato karangan siswa kelas X SMAN 2 Tanjungpinang. 

Dalam menulis teks naskah pidato, siswa kelas X SMAN 2 Tanjungpinang 

menggunakan beberapa gaya bahasa, yaitu gaya bahasa perbandingan (Litotes tiga kutipan 

teks, hiperbola tujuh kutipan teks, metafora dua kutipan teks, asosiasi dua kutipan teks, 

alegori lima kutipan teks, personifikasi satu kutipan teks); Gaya bahasa pertentangan 

(paradoks dua kutipan teks; klimaks satu kutipan teks; anti klimaks satu kutipan teks); 

Gaya bahasa penegasan (asidenton lima kutipan teks, repitisi lima kutipan teks); Gaya 

bahasa sindiran (sinisme lima kutipan teks).. Tujuh gaya bahasa; Gaya bahasa alusio; Gaya 

bahasa Polisidenton; gaya bahasa intervensi; gaya bahas ekslamasio; Gaya bahasa ironi; 

dan Gaya bahasa Sarkasme tidak ditemukan dalam teks naskah pidato karangan siswa. 

 

ABSTRACT 

Keywords : Stylistics, Speech 

There are eighteen kind of stylistics in Indonesian language; Hiperbola, Metafora, 

Asosiasi, Alegori, Alusio, Personifikasi, Paradoks, Klimkas, Antiklimaks, Asidenton, 

polisidenton, Intervensi, Repitisi, Ekslamasio, Ironi, Sinisme, Sarkasme (Tarigan, 

1985:200). The purpose of this research is to describe the stylistics in text of speech made 

by student of senior high school 2 Tanjungpinang.  

  This research used qualitative describe method. Based on research, in writting 

speech text, from seventy one of student, several of them were used of stylistics, there are 

stilistics of litotes three sentences, stylistics of Hiperbola seven sentences, stylistics of 

Metafora two sentences, stylistics of Asosiasi two sentences, stylistics of  Alegori five 

sentences, stylistics of Personifikasi one sentence, stylistics of Paradoks two sentences, 



stylistics of Asidenton five sentences, stylistics of Repitisi five sentences, stylistics of 

Sinisme five sentences.  

 

1. Pendahuluan 

Menulis merupakan salah satu keahlian berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah 

keterampilan seseorang menggunakan bahasa untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, menulis 

erat hubungannya dengan diksi atau pemilihan kata. Pemilihan kata yang tepat ditambah 

dengan penggunaan gaya bahasa dalam menyampaikan sesuatu dalam menulis, dalam hal 

ini naskah pidato, akan membuat naskah pidato tersebut lebih menarik. 

Gaya bahasa sering ditemukan di dalam diksi yang digunakan penulis, termasuk 

menulis pidato. Dalam penyampaiannya, pidato yang digunakan sekelompok masyarakat 

untuk menyampaikan sesautu hal dengan menggunakan perumpamaan atau bahasa kiasan, 

sehingga kalimat yang disampaikan terdengar indah dan tidak langsung menyinggung 

perasaan seseorang, sekalipun memang ada gaya bahasa yang bertujuan demikian seperti 

gaya bahasa sinisme atau sarkasme. 

Penerapan gaya bahasa tersebut di atas sangat bergantung pada kemampuan penulis 

untuk bermain dengan kata-kata. Sasaran utama dalam penggunaan gaya bahasa tersebut 

adalah sebagai alat untuk memperindah, memperhalus, serta mempertegas maksud dan 

tujuan. 

Dalam silabus pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK) dan Kurikulum Timgkat Satuan Pendidikan (KTSP) Sekolah Menengah Atas 

(SMA), terdapat pembelajaran tentang kemahiran menulis pidato dan gaya bahasa. 

Pengalaman Peneliti sewaktu menjalani Praktik Pengalaman Lapangan di salah satu 

Sekolah Menengah Atas di Kota Tanjungpinang, ternyata dalam menulis naskah pidato, 

banyak siswa yang menggunakan gaya bahasa. Masing-masing siswa menulis dengan gaya 

bahasa yang berbeda. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh latar belakang tiap siswa yang 

berbeda pula. 

 

2. Metode penelitian 

Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab permasalahan yang 

dihadapi sekarang. Metode ini menempuh langkah-langkah pengumpulan, analisis data, 

membuat kesimpulan, dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran 

tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskriptif situasi, memfokuskan pada 

analisis isi. 

Pemerolehan data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut; (a) 

Membaca teks naskah karangan siswa, (b) Mengamati dan menganalisis makna setiap 

kalimat dan atau wacana di dalam naskah (c) Mengkalsifikasikan gaya bahasa dalam 

kalimat, kutipan dan atau wacana di dalam naskah pidato, (d)Menganalisis gaya bahasa 

dalam kalimat, kutipan dan atau wacana di dalam naskah, dan (d) Memasukkan data ke 

dalam tabel kertas kerja penelitian untuk selanjutnya di analisis berdasarkan landasan teori. 

 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis, gaya-gaya bahasa yang digunakan sisswa untuk menulis 

naskah pidato diklasifikasikan dalam tabel sebagai berikut : 



NO 
GAYA 

BAHASA 
Kutipan teks naskah pidato  No Sampel 

1 Litotes 1. Kita dapat berkumpul di ruang sederhana ini. 

2. Murid sekalian, hendaknya tidak perlu takut dan 

grogi menghadapi UN. 

3. Saya manusia yang tidak sempurna. 
 

5 

 

13 

 

44 

2 Hiperbola  
1. Narkoba ditemukan di seluruh penjuru dunia. 

2. Hadirin yang berbahagia. 

3. Orang tua mengetahui setiap jengkal pertumbuhan 

anaknya. 

4. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. 

5. Kami mohon maaf beribu-ribu kali. 

6. Berkumpul di lapangan yang kita cintai ini. 

8 

 

33 

33 

 

55 

33 

12 
 

3 Metafora  1. Penjaga sekolah yang telah bermandikan keringat. 

2. Banyak korban di telan bumi. 
 

55 

 

58 

4 Asosiasi 1. Koruptor semakin menjamur di negara ini. 

2. Korupsi bagaikan tikus-tikus yang mencuri 

makanan. 

2 

8 

 

5 Alegori 
1. Para pengedar narkoba itu laksna tupai, yang 

sepandai-pandainya melompat, pasti akan jatuh 

juga. 

2. Keluarga korban menangis beranak sungai. 

3. Keadaan kelas seperti kapal pecah, bising seperti 

pasar ikan. 

4. Narkoba ibarat barang busuk, yang disembunyikan 

seperti apapun baunya akan tercium juga. 

5. Pejabat kita enak-enakan bergoyang kaki di atas 

penderitaan mereka. 

63 

 

 

49 

33 

 

18 

 

 

52 

 

6 Personifikasi 1. Longsor terus memakan korban. 
 

30 

7 Paradoks 1. Ketidakjujuran secara pribadi saja tidak dibenarkan, 

apalagi secara massal. 

2. Jangankan menyadarkan orang lain, sadarkan diri 

sendiri aja sulit. 
 

19 

 

19 

8 Klimaks 1. Remaja SMP, SMA, bahkan Mahasiswa 

menggunakan narkoba. 
 

26 

9 Antiklimaks 1. Kepala sekolah, Wakil kepala sekolah, guru-guru, 

dan teman-teman yang berbahagia. 

26 

10 Asidenton 1. Nikotin, kokain, sabu-sabu, ganja termasuk narkoba 

yang merusak anak bangsa. 

2. Futsal, bola kaki, lomba lari, lompat jauh 

merupakan cara lain untuk menunjukkan 

sekolahnya lebih hebat. 

3. Gaya berpenampilan, gaya bicara, gaya hidup, gaya 

bergaul tidak sesuai dengan umur. 

4. Apalah gunanya kemajuan ekonomi, kecanggihan 

teknolgi, kemajuaan pendidikan jika moral 

pemudanya rusak. 

5. Mengisap lem, minum-minuman keras, 

menggunakan obat-obat narkotika terlarang 

merupakan faktor penyebab anak geng motor berani 

melakukan tindak kriminal. 

26 

 

14 

 

 

14 

 

 

36 

 

 

26 

 

11 Repitisi  1. Mereka menyelesaikan masalah dengan cara 

berkelahi, mereka mengambil cara yang cepat untuk 

14 

 



menyelesaikan masalah, mereka tidak mengetahui 

itu sangat merugikan dan merupakan prilaku yang 

tercela. 

2. Sudah bukan rahasia umum lagi jika kemerosotan 

atau kemajuan bangsa dipengaruhi oleh pemuda, 

bukan rahasia umum lagi pemuda merupakan 

cerminan bangsa. 

3. Orang tua selalu dibutuhkan anak, orang tua tahu 

setiap jengkal pertumbuhan anak, orang tua yang 

mengajarkan anak, orang tua selalu memperlihatkan 

tingkah laku yang baik pada anaknya agar anak itu 

menjadi seseorang yang berguna. 

4. Kesuksesan anda bukan dinilai dari nilai merah 

anda di sekolah, kesuksesan anda tidak dinilai dari 

rangking anda di sekolah, kesuksesan anda  tidak 

dinilai dari naik atau tidak naik kelasnya anda, tapi 

kesuksesan anda dinilai dari cara anda bersosialisasi 

dengan masyarakat dan bagaimana cara anda 

menambah pengetahuan. 

5. Merdeka itu harus terbebas dari semua hal, terbebas 

dari penjajah, terbebas dari ekonomi yang menjepit, 

terbebas dari pendidikan yang suap menyuap, 

terbebas dari korupsi. 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

12 Sinisme 

a. Negara ini negara hukum, koruptor masih bebas 

korupsi di sana sini. 

b. Kita memiliki banyak orang pandai di berbagai 

bidang, secara ototidak maupun strata pendidikan 

doktor maupun profesor, semua itu tidak berguna 

untuk menggerakkan roda pembangunan ekonomi 

karena moralnya rusak. 

c. Lemahnya penegakkan hukum di Indonesia 

membuat pra pengedar dengan leluasa mengedarkan 

Narkoba. 

d. Kita tahu, banyak pejabat kurang amanah. 

e. Di luar sana masih banyak anak-anak terlantar yang 

tidak bisa merasakan pendidikan, sementara pejabat 

kita enak-enakan bergoyang kaki di atas penderitaan 

mereka. 

16 

 

36 

 

 

 

 

 

33 

 

 

16 

16 

 

 

 

 

 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pembahasan data, dapat disimpulkan beberapa hal berkaitan dengan 

teks naskah pidato karangan siswa kelas X SMAN 2 Tanjungpinang, yaitu dalam menulis 

teks naskah pidato, siswa kelas X SMAN 2 Tanjungpinang menggunakan beberapa gaya 

bahasa, yaitu gaya bahasa litotes tiga kutipan teks; Gaya bahasa hiperbola tujuh kutipan 

teks; Gaya bahasa metafora dua kutipan teks; Gaya bahasa asosiasi dua kutipan teks; Gaya 

bahasa alegori lima kutipan teks; Gaya bahasa personifikasi satu kutipan teks; Gaya bahasa 

paradoks dua kutipan teks; Gaya bahasa klimaks satu kutipan teks; Gaya bahasa anti 



klimaks satu kutipan teks; Gaya bahasa asidenton lima kutipan teks; Gaya bahasa repitisi 

lima kutipan teks; Gaya bahasa sinisme lima kutipan teks.  

Tujuh gaya bahasa; Gaya bahasa alusio; Gaya bahasa Polisidenton; gaya bahasa 

intervensi; gaya bahas ekslamasio; Gaya bahasa ironi; dan Gaya bahasa Sarkasme tidak 

ditemukan dalam teks naskah pidato karangan siswa. 

Penggunaan gaya bahasa dalam menulis pada hakikatnya untuk menambah nilai 

estetika. Untuk itu, saya menyarankan dalam pembelajaran kemahiran menulis harus 

disejalankan juga dengan pembelajaran gaya bahasa, sehingga hasil tulisan siswa akan 

lebih indah dari sisi gramatikal maupun konteks makna yang ada yang disebabkan oleh 

penerapan gaya bahasa yang tepat. 
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