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ABSTRAK 

Fadil, Adi. 2014. Kemahiran Menulis Pidato Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas 
Negeri 3 Bintan. Skripsi. Jurusan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing I:  Drs. H. Abdul 
Malik, M.Pd. Pembimbing II: Nancy Willian, M.Si.  Fadiladi28@yahoo.co.id 

 
 Kata Kunci : Kemahiran Menulis Pidato. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemahiran menulis pidato siswa, dan 
secara khusus diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kebiasaan menulis 
pada siswa. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi pada 
penelitian ini adalah Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bintan yang 
berjumlah 81 siswa, populasi yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah total 
sampling. 

      Instrumen penelitian ini, adalah tes. Aspek yang diteliti antara lain aspek 
penggunaan hurup kapital dengan kategori sangat baik dengan nilai 3,25, aspek 
pemilihan kata (diksi) mencapai kategori baik dengan nilai 2,77, aspek penggunaan 
tanda baca (ejaan yang disempurnakan) mendapat kategori baik dengan nilai 2,66, 
aspek kemahiran menulis sesuai dengan ciri-ciri pidato juga mendapat kategori baik 
dengan nilai 2,48. Hasil penelitian dari semua aspek yang diteliti menunjukkan bahwa 
sebagian besar siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bintan Kabupaten Bintan 
mampu mencapai kategori baik. Hal ini dapat dilihat dengan persentase 33,3% atau 27 
siswa mencapai kategori sangat baik, kategori baik 38,2% dengan 31 siswa, 15 siswa 
mencapai kategori cukup dengan persentase 18,5% dan untuk kategori kurang 
terdapat 8 siswa atau 9,8%. Berdasarkan skor keseluruhan aspek-aspek menulis pidato 
dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kemahiran menulis pidato siswa 
Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bintan Kabupaten Bintan mencapai 
kategori baik. Siswa sudah mampu menggunakan huruf kapital, pemilihan kata dan 
juga tanda baca namun didalam aspek kesesuaian ciri-ciri pidato masih perlu 
ditingkatkan lagi karena siswa masih belum sempurna didalam penentuan ciri-ciri 
pidato yang baik. 

      Dalam penulisan pidato seringkali siswa, menggabaikan antara judul pidato 
dengan isi pidato, sehingga antara judul dan isi pidato pada akhirnya sering tidak 
sesuai/berbeda antara judul pidato dengan isi pidato serta maksud dan tujuan pidato 
juga sering kali tidak kesampaian dan judul pidato sering tidak ada. 
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                                                                     ABSTRACT 

Fadil, Adi. 2014. Speech writing proficiency class x high school 3 Bintan. Thesis. 
Indonesian language and literature majors. Teacher training and education science 
faculty, University Maritime Raja Ali Haji. I Mentors: Drs. H. Abdul Malik, M. Pd. II 
Supervisor: Nancy Willian, M.Sc.   

Keywords : speech writing profeciency 

      The Purpose of this study, to determine the student’s speech writing skills, and in 
particular is expected to be a reference to improve the habit of writing in students. 

    This study, using quantitative descriptive method. Population in this study were 
students of class x 3 state high school bintan numbering 81 students, the population is 
used as the study sample  

     This study is a test instrument. Is 3,25. On aspects of the usea of capital letters 
uncategorized very good. Choice of words is 2,77. On aspects of the choice of worts 
(diction) either category. Punctuation is 2,66. On aspects of the punctuation (and 
spelling executed), uncategorized good. and suitability aspects of speech 
characteristics is 2,48 writing skill in accordance with the characteristics of a good 
speech category. Research results from all aspects studied showed that the majority of 
high school students state 3 bintan bintan district is able to achieve good category. 
This can be seen with the percentage of 33,3% or 27 students achieve very good 
category, both categories of 38,2% with 31 students, 15 students achieving sufficient 
category with 18,5% and the percentage for the category is less achievable by 8 
students or 9,8%. Based on the overall score aspects of speech writing and research it 
can be concluded that the writing skills of students speech class x 3 bintan bintan 
achieve good category. Studentsare able to use capital letters, the selection of words 
and punctuation, but also in aspects of the suitable characteristics of speech still need 
to be improved because students are still not perfectin the determination of the 
characteristics of a good speech. 

     In speech writing students often , ignore the title of the speech content of the 
speech, so that between the title and the content of the speech at the end is often not 
appropriate/differ between the title and the content of the speech speech with the intent 
and purpose of the speech is also often not accomplished and the title of the speech is 
often not there.  

 

 

 

 



1.  PENDAHULUAN 
 

        Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (KTSP), terdapat empat 
keterampilan berbahasa diantaranya: keterampilan menyimak (listeningskills), 
keterampilan berbicara (speaking skills), keterampilan membaca(reading skills), dan 
keterampilan menulis (writing skills). 
          Keterampilan menulis tidak diperoleh secara cepat, melainkan perlu waktu yang 
cukup lama untuk belajar dan berlatih. Latihan-latihannya pun harus bertahap, salah 
satunya yaitu tahap latihan menulis pidato. Sejalan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi semakin pesat, semakin banyak pula bahan informasi yang 
bisa ditulis. Pada semua jenjang pendidikan, kemampuan menulis menjadi bahan skala 
prioritas yang harus dikuasai siswa. 
       Banyaknya manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan menulis. Oleh karena itu 
sudah sepantasnya siswa melakukan kegiatan menulis sebagai kebutuhan bukan suatu 
paksaan. Jika siswa menulis atas dasar kebutuhan, maka ia akan mendapatkan segala 
yang penulis inginkan. Namun sebaliknya jika siswa menulis atas dasar paksaan, maka 
yang didapat siswa pun tidak akan maksimal. Menulis merupakan satu dari empat 
keterampilan berbahasa, dan empat keterampilan berbahasa tersebut memiliki 
keterkaitan yang sangat erat satu sama lain, dan saling berhubungan. 
          Pengertian pidato dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1071) diartikan 
sebagai pegungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang 
lain atau wacana yang disampaikan untuk diucapkan didepan khalayak. Pidato 
merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan Serta Pidato juga  
merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sang penulis, manusia 
mengenal pidato sudah sejak lama. Pidato memiliki peran yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia, terutama peran manusia sebagai makhluk sosial yang selalu 
terlibat dalam sebuah komunitas, bisa dilihat dari kebiasaan manusia yang selalu 
menggunakan pidato saat pertemuan-pertemuan kelompok berlangsung, pertemuan 
kenegaraan, pertemuan mahasiswa,upacara bendera, bahkan resepsi pernikahan. 

Saat pidato sudah dapat dipastikan bahwa akan terjadi hubungan antara yang 
berpidato dengan yang mendengarkan. Oleh sebab itu, maka pembicara hendaknya 
mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, agar tercapai yang diharapkan. Pidato 
yang baik dapat memberikan kesan yang positif bagi orang-orang yang 
mendengarkannya.  
        Belum tentu semua siswa mampu menulis teks pidato atau pun berpidato inilah 
yang membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna, untuk mengetahui 
bagaimana kemahiran menulis pidato siswa di Sekolah Menengah Atas. Penulis akan 
menguraikan dalam penelitian ini dengan judul kemahiran menulis pidato siswa kelas 
X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bintan. 
 

 



2. METODOLOGI PENELITIAN 
 

  Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 
meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 
merupakan penelitian populasi. (Arikunto 2010:173). Jadi populasi bukan hanya 
orang, tetapi obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar 
jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 
karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Pada penelitian ini 
populasi adalah siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bintan tahun ajaran 
2013/2014 berjumlah 81. 
          Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti. Dinamakan penelitian 
sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian 
sampel.Yang dimaksud dengan menggeneralisasikan adalah menggangkat kesimpulan 
penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi. Arikunto (2010:174)  

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menggambarkan data 
yang telah terkumpul berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh siswa dalam tes 
kemahiran menulis pidato. Metode deskriptif merupakan teknik untuk 
menggambarkan suatu keadaan atau fenomena. Tujuan penelitian deskriptif adalah 
untuk melukiskan keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. 

 Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang akan digunakan ketika 
melakukan penelitian, adalah tes. 

 .         Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bintan Jl.Tok.Sadek 
no 3, Tembeling. Kecamatan Teluk Bintan. Waktu penelitian dilakukan selama lima 
bulan pada semester II tahun pelajaran 2013/2014. 
 

3. HASIL PENELITIAN  
 

      Berdasarkan hasil dari penelitian kemahiran menulis pidato siswa kelas X Sekolah 
Menengah Atas Negeri 3 Bintan Kabupaten Bintan hasil akhir dari kemahiran menulis 
pidato siswa mencapai kategori baik dengan nilai 73. Hal ini dapat dilihat dari, 27 
siswa memperoleh kategori sangat baik dengan persentase 33,3%, 31 siswa 
memperoleh katregori baik dengan persentase 38,2%, 15 siswa memperoleh kategori 
cukup dengan persentase 18,5%, dan 8 siswa memperoleh kategori kurang dengan 
persentase 9,8%.  
      Kemahiran menulis pidato dalam aspek penggunaan huruf kapital dengan nilai 
3,46 mencapai kategori sangat baik, aspek pemilihan kata (diksi) dengan nilai 2,82 
mencapai kategori baik, aspek peggunaan tanda baca (ejaan yang disempurnakan) 
dengan nilai 2,85 mencapai kategori baik, dan aspek kesesuaian ciri-ciri pidato 
dengan nilai 2,51 mencapai kategori baik. 
         Nilai rata-rata kemahiran menulis pidato siswa untuk aspek penggunaan huruf 
kapital kategori sangat baik dicapai oleh 54 siswa atau 66,6%, kategori baik dicapai 
14 siswa atau 17,2%, kategori cukup dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 12,3%, dan 



kategori kurang dicapai oleh 3 siswa dengan persentase 3,7%. Dan Nilai rata-rata 
kemahiran menulis pidato siswa untuk aspek pemilihan kata (diksi), kategori sangat 
baik sebanyak 20,9% atau 17 siswa, baik sebesar 41,9% atau 34 siswa, kategori 
cukup sebesar 35,8% atau 29 siswa, dan untuk kategori kurang 1,2% atau 1 siswa. 
Nilai rata-rata kemahiran menulis pidato siswa untuk aspek penggunaan tanda baca 
(ejaan yang disempurnakan), memperoleh kategori sangat baik sebesar 28,3% atau 
sebanyak 23 siswa, kategori baik sebanyak 31 siswa atau 38,2%, kategori cukup 19 
siswa atau 23,4%, dan kategori kurang 8 siswa atau 9,8%. Sama  halnya dengan 
aspek pemilihan kata (diksi) yang mendapatkan kategori baik. Serta Nilai rata-rata 
kemahiran menulis pidato siswa untuk aspek kesesuaian ciri-ciri pidato, 13,5% atau 11 
siswa untuk kategori sangat baik, kategori baik dicapai oleh 29 siswa atau sebesar 
35,8%, untuk kategori cukup sebesar 32 siswa atau 39,5%, dan kategori kurang 
dicapai oleh 9 siswa atau 11,1%. 
    Jika dilihat dari tiap aspek, siswa sudah bisa didalam menulis sebuah pidato pada 
aspek pemilihan kata (diksi) dan penggunaan tanda baca (ejaan yang disempurnakan). 
Hal ini dapat dilihat kemahiran menulis pidato siswa memperoleh kategori sangat 
baik dalam aspek penggunaan huruf kapital dan kategori baik dalam aspek pemilihan 
kata(diksi), penggunaan tanda baca (ejaan yang ddisempurnakan) dan juga aspek 
kesesuaian ciri-ciri pidato.  
      Rata-rata kemahiran menulis pidato siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 
3 Bintan. Kabupaten Bintan tergolong baik, maka hasil hipotesis penelitian ini adalah 
tidak diterima.  

 
4. SIMPULAN 

  
      Skor dari masing-masing siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bintan 

Kabupaten Bintan untuk tiap aspek pidato juga dapat mengukur kemahiran siswa 
dalam menulis pidato. Hasil penelitian dari semua aspek yang diteliti menunjukkan 
bahwa sebagian besar siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bintan Kabupaten 
Bintan mampu mencapai kategori  baik. Hal ini dapat dilihat dengan persentase 33,3% 
atau 27 siswa mencapai kategori sangat baik, kategori baik 38,2% dengan 31 siswa, 
15 siswa mencapai kategori cukup dengan persentase 18,5% dan untuk kategori 
kurang dicapai oleh 8 siswa atau 9,8%. Berdasarkan skor keseluruhan aspek-aspek 
menulis pidato dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kemahiran menulis 
pidato siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bintan Kabupaten Bintan 
mencapai kategori baik. Siswa sudah mampu menggunakan huruf kapital, pemilihan 
kata dan juga tanda baca namun didalam aspek kesesuaian ciri-ciri pidato masih perlu 
ditingkatkan lagi karena siswa masih belum sempurna didalam penentuan ciri-ciri 
pidato yang baik. 



      Dalam penulisan pidato sering kali siswa, menggabaikan antara judul pidato 
dengan isi pidato, sehingga antara judul dan isi pidato pada akhirnya sering tidak 
sesuai/berbeda antara judul pidato dengan isi pidato serta maksud dan tujuan pidato 
juga sering kali tidak kesampaian dan judul pidato sering tidak ada. 
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