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ABSTRAK 

 

Wibowo, Hari. 2014. Kemahiran  Berpidato Dengan Menggunakan Metode Simulasi 

Siswa Kelas X Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Bintan. Skripsi.  

Tanjungpinang: Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dosen 

Pembimbing: 1) Drs.H.Abdul Malik, M.Pd. Pembimbing 2) Erwin Pohan,  
M.Pd.  

 

Beberapa permasalahan mengenai kemahiran berpidato yang ditemukan 

peneliti antara lain adalah sebagian siswa kelas X masih kurang dalam 

memperhatikan jeda dan tekanan, serta perbendaharaan kata yang dimiliki siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimanakah kemahiran berpidato siswa kelas X Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 

Bintan dalam menggunakan lafal, intonasi, jeda, tekanan, dan tempo?  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Sekolah Madrasah 

Aliyah Negeri Bintan yang berjumlah 50 siswa. Dan sampel dalam penelitian ini 

diambil seluruhnya dari jumlah populasi, yaitu 50 siswa. Tempat penelitian ini 

dilakukan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Bintan. Metode yang digunakan 

adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 

teknik tes dan rekam. Instrumen penelitian yang digunakan adalah teks pidato dan 

lembar penilaian tiap aspek.  

Hasil penelitian menunjukkan untuk nilai kemahiran berpidato aspek lafal 

yaitu 81,0, nilai aspek intonasi yaitu 74,5, nilai aspek jeda yaitu 76,5, nilai aspek 

tekanan yaitu 66,5, dan nilai aspek tempo yaitu 77,0. Sedangkan kemahiran 

berpidato siswa kelas X Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Bintan mampu mencapai 

predikat cukup, yaitu dengan nilai 75,1. Dari kelima aspek tersebut, kesulitan yang 
dihadapi siswa pada aspek tekanan.  

Peneliti berharap kedepannya guru Bahasa Indonesia dapat mengembangkan 

suatu kreasi dalam bidang pengajaran keterampilan berpidato, agar siswa tidak bosan 

dan lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran berpidato.  karena berpidato mempunyai 

kelebihan tersendiri yang dapat menarik perhatian dan minat siswa dalam kemahiran 
berbicara di depan umum. 

Kata Kunci: Kemahiran, pidato, metode simulasi, lafal, intonasi, jeda, tekanan, 

dan tempo. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Wibowo, Hari. 2014. Speaking Abilities Using Simulation Method Class X School  
Madrasah Aliyah Negeri Bintan, Essay. 

Tanjungpinang: Indonesia Literature and Language Education Deprtement, 

Teacher Training and Education Faculty, University of Maritim Raja Ali Haji. 
Advisor: 1) Drs.H.Abdul Malik, M.Pd. Co-advisor: 2) Erwin Pohan,  M.Pd.  

Several issues regarding the proficiency speech found in research among 

others are some of the class X is still lacking in regard pause and pressure, as well as 

the vocabulary of the students. Based on this background, the problem is formulated 

as follows: How is finesse speech class X student of Madrasah Aliyah Bintan in using 
the pronunciation, intonation, pauses, pressure, and tempo? 

 The population in this study were all students of class X School Madrasah 

Aliyah Bintan totaling 50 students. And samples in this study were taken entirely 

from the total population, which is 50 students. Where the research was conducted at 

the School of Madrasah Aliyah Bintan. The method used is descriptive method. Data 

collection techniques used by researchers are engineering test and record. The 

research instrument used is the text of the speech and assessment sheets for each 
aspect. 

 The results showed proficiency speech to the value that is 81.0 aspects of 

pronunciation, intonation aspects of the value that is 74.5, which is 76.5 pause value 

aspects, value aspects of pressure that is 66.5, and the value aspect of tempo is 77.0. 

While proficiency speech class X School Madrasah Aliyah Bintan able to achieve 

sufficient predicate, with the value of 75.1. From five aspects, the difficulties faced 

by students on aspects of pressure. 

 Researchers hope the future Indonesian teachers can develop a creation in 

teaching speech skills, so that students do not get bored and are more interested in 

following the speech lessons. because speech has its own advantages that can attract 
the attention and interest of students in public speaking skills. 

Keywords: Proficiency, speech, simulation methods, pronunciation, intonation, 

pauses, pressure, and tempo. 

 

1. Pendahuluan 

   Pentingnya berbahasa bagi manusia tidak perlu diragukan. Hal itu tidak saja 

dapat dibuktikan dengan menunjuk pemakaian bahasa dalam kehidupan sehari-hari, 

tetapi juga dapat dibuktikan dengan melihat banyaknya perhatian para ilmuan dan 

praktisi terhadap bahasa. Para ilmuan dalam bidang lain pun menjadikan bahasa 

sebagai objek studi karena mereka memerlukan bahasa sekurang-kurangnya sebagai 

alat untuk mengkomunikasikan berbagai hal. 
Keterampilan berbahasa mencakup empat segi, yaitu keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Setiap 

keterampilan memiliki hubungan dengan cara yang beraneka ragam. Dalam 

memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan urutan 



yang terakhir. Pada masa kecil kita belajar menyimak bahasa kemudian berbicara, 

kemudian kita membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum 

memasuki sekolah, sedangkan membaca dan menulis dipelajari di sekolah. 

Satu di antara keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan berbicara. Bicara 

merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar. Di antara karunia Tuhan yang 

paling besar bagi manusia ialah keterampilan berbicara. Kemampuan untuk 

mengungkapkan isi hatinya dengan bunyi yang dikeluarkan dengan mulutnya. 

Berbicara telah membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan berbicara, 

manusia mengungkapkan dirinya, mengatur lingkungannya, dan pada akhirnya 

menciptakan bangunan budaya insani (Rakhmat, 2007:1). Lama sebelum lambang-

lambang tulisan digunakan, orang sudah menggunakan bicara sebagai alat komunikasi. 

Ada beberapa kelebihan berbicara yang tidak dapat digantikan dengan keterampilan 

lainnya. Bicara itu lebih akrab, lebih pribadi (personal), dan lebih manusiawi.  

Berbicara dapat meningkatkan kualitas di tengah-tengah orang lain, bukanlah 

sekedar berbicara, tetapi berbicara yang menarik, bersifat informasi, menghibur, dan 

berpengaruh. Dengan kata lain manusia harus berbicara berdasarkan seni berbicara 

yang dikenal dengan retorika. Retorika adalah seni berkomunikasi lisan yang 

dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung bertatap muka. Oleh 

karena itu istilah retorika sering disamakan dengan istilah pidato. 

Kesan bahwa materi pelajaran berpidato pada mata pelajaran bahasa Indonesia 

tidak menyenangkan (membosankan), yang muncul setiap siswa diajar ketrampilan 

berpidato, menjadi cermin betapa mengajarkan materi berpidato sebagai materi yang 

harus diusahakan sungguh-sungguh. Pidato masih dianggap momok, sesuatu yang 

menakutkan bagi siswa. Untuk dapat berpidato di depan khalayak memang harus 

menguasai materi yang hendak disajikan, harus mempunyai teknik berbicara yang 

baik, mempunyai keberanian mental. Jadi tidak sekedar teori pidato, apalagi tanpa 

praktik. 

Teknik mengajar yang biasa tidak lagi dipercaya sebagai sistem yang  relevan 

dengan tuntutan kemampuan psikomotorik pada hasil belajar siswa. Guru dituntut 

inovatif dalam menggali metode-metode pembelajaran yang kreatif. Guru tidak lagi 

harus mempertahankan dan membanggakan teknik maupun metode masa lalunya. 

Zaman semakin berkembang, tuntutan masyarakat semakin meningkat. Metode 

mengajar pun harus semakin bervariatif. Guru yang masih berkutat dengan metode 

mengajar masa lalunya, akan “ditinggalkan” oleh siswa-siswanya. 

 

2. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2009:9). Berdasarkan penggunaan metode deskripsi di atas, maka 

penelitian ini menggunakan teknik analisis data untuk mengetahui kemahiran 



berpidato dengan menggunakan metode simulasi siswa kelas X Madrasah Aliyah 

Negeri Bintan sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian. 

 

3. Pembahasan Hasil Penelitian 

 

1. Aspek Lafal  

 

Kesalahan aspek lafal siswa terletak pada mengucapkan lambang-lambang 

bunyi yang diberikan siswa pada saat berpidato. Kesalahan aspek lafal yang 

dilakukan siswa sering dipengaruhi oleh bahasa daerah.  

Beberapa contoh kesalahan pada aspek lafal ketika siswa berpidato antara 

lain sebagai berikut:  

1. Pada kata “menapak” siswa salah dalam melafalkannya menjadi 

“menampak”.        Kedua arti tersebut memiliki makna yang berbeda.  

2. Pada kata “kini” siswa salah melafalkannya menjadi “ini”. Kedua kata   

tersebut memiliki makna yang berbeda. Kini yang berarti sekarang, 

sedangkan ini adalah kata tunjuk. Pada kalimat tersebut, kata kini 

menjelaskan kata sebelumnya “muda”, sehingga fungsi kata “kini” yaitu 

menegaskan kata sebelumnya. Berbeda dengan kata “ini” yang apabila 

ditambah dengan kata“muda” sebelumnya menjadi memiliki arti yang 

berarti “muda yang ini”.  

3. Pada pelafalan “IPTEK” seharusnya tidak dilafalkan “ipeteeka”, cukup   

dilafalkan “IPTEK”. 

4. Pada kata “dibebankan” dan “meningkatkan” siswa membacanya dengan 

menggunakan pengucapan lambang bunyi yang salah, yaitu “e”. 

Seharusnya siswa membaca dengan menggunakan “ə”, sehingga menjadi 

“dibəbankan” dan “məningkatkan”.  

5. Pada pelafalan “1945” seharusnya dilafalkan seribu sembilan ratus empat 

puluh lima, bukan sembilan belas empat lima, karena “1945” di sini adalah 

tahun.  
 

2. Aspek Intonasi 

Kesalahan aspek intonasi terletak pada tinggi rendahnya intonasi yang 

digunakan siswa dalam berpidato. Kata-kata yang seharusnya dibaca dengan 

intonasi tinggi justru dibaca dengan intonasi rendah atau datar, begitu juga 

sebaliknya, kata-kata yang seharusnya dibaca dengan intonasi rendah atau datar 

justru dibaca dengan intonasi tinggi.  

Contoh kesalahan dalam penggunaan intonasi yang terjadi ketika siswa berpidato 

adalah:  

 
 

1. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa “generasi muda kini, esok 

akan menjadi orang tua.”  



Salah  

 

 

Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa “generasi muda kini, esok 
 

akan menjadi orang tua.”  
 

Benar  
Penjelasan: 

   Pada kata “bahwa” intonasi menaik, Karena setelah kata tersebut 

dibacakan pernyataan yang dianggap penting. “Kini” dan “esok” 

dibacakan dengan intonasi menaik, karena adanya penekanan dalam kata 

tersebut yang menjelaskan waktu.  
 

2. Perkembangan IPTEK harus diimbangi dengan kualitas manusianya yang 

terampil, cerdas, dan memiliki jiwa perjuangan yang tinggi.  

   Salah   
 

Perkembangan IPTEK harus diimbangi dengan kualitas manusianya yang  
 

terampil,cerdas, dan memiliki jiwa perjuangan yang tinggi.  
   

Benar   

Penjelasan:  

Pada kata “harus” intonasi menaik, karena pada kata “harus” adanya 

penegasan sehingga dibaca dengan intonasi meninggi. Kata “terampil” dan 

“cerdas” dibaca dengan intonasi menaik, karena pengungkapan rasa 

kagum yang menjelaskan pernyataan sebelumnya. 

 

3. Aspek Jeda 
 

Kesalahan aspek jeda terletak pada kurang memperhatikannya tanda baca 

pada kalimat, pada saat berpidato ada siswa yang membaca terlalu cepat, dan ada 

juga yang memberikan jeda terlalu lama. Sehingga pada saat berpidato masih 

banyak siswa yang salah dalam menempatkan jeda.  

Contoh kesalahan yang terjadi pada saat penggunaan jeda yang terjadi ketika 

siswa berpidato adalah:  

1. Dalam era pembangunan…seperti sekarang ini…diperlukan pemimpin yang 

memiliki kemauan keuletan dan kualitas kerja…  

    Penjelasan:  



Pada kalimat tersebut, sesudah kata pembangunan seharusnya tidak ada jeda. 

Jeda sesaat benar diberikan setelah kata “ini”, kemudian setelah kata “kemauan” 

dan “keuletan”.  

2. Keterampilan sebab…dengan keterampilan akan menjanjikan kebahagiaan 

dalam rangka menyongsong hari depan yang penuh keindahan…  

Penjelasan:  

Pada kalimat tersebut, setelah kata “sebab” siswa memberikan jeda, 

seharusnya tidak ada jeda. Jeda diberikan setelah kata “keterampilan”.  

 

4. Aspek Tekanan 

 

Kesalahan aspek tekanan terletak pada tidak adanya penekanan pada kata 

atau kalimat yang dianggap penting. Sehingga saat siswa berpidato pendengar 

tidak memperoleh kesan terhadap materi yang disampaikan. Contoh kesalahan 

yang terjadi pada saat penggunaan tekanan yang terjadi ketika siswa berpidato 

adalah:  

1. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi 

muda dapat dijadikan bekal dalam menapak kehidupan nanti. 

Penjelasan:  

Pada saat berpidato, pada kalimat tersebut siswa tidak memberikan 

tekanan. Sebenarnya kalimat tersebut merupakan kunci dari pidato tersebut, 

karena kalimat tersebut adalah judul dari pidato. Pada kalimat tersebut perlu 

diberikan tekanan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas isi pidato 

tersebut nantinya.  

 

5. Aspek Tempo  

 

Kesalahan aspek tempo terletak pada kalimat yang seharusnya dibaca 

lambat justru dibaca cepat, begitu juga sebaliknya kalimat yang seharusnya dibaca 

cepat justru dibaca lambat. Contoh kesalahan yang terjadi pada saat penggunaan 

tempo ketika siswa berpidato adalah:  

1. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa “generasi muda kini, esok akan 

menjadi orang tua.”Pada kalimat yang dicetak miring, tempo diperlambat dan 

adanya penegasan, karena kalimat tersebut merupakan sebuah nasihat.  

 

4 Simpulan dan Saran 
 

Berdasarkan hasil dari penelitian kemahiran berpidato dengan menggunakan 

metode simulasi  siswa kelas X Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Bintan hasil akhir 

berpidato siswa mencapai kategori cukup dengan nilai 75,1. Hal ini dapat dilihat 5 

siswa mencapai predikat sangat baik, 17 siswa mencapai predikat baik, 27 siswa 

mencapai predikat cukup, dan untuk predikat kurang dicapai oleh 1 siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh maka peneliti memberikan 

saran antara lain : 



1. Peran Guru Bahasa Indonesia kelas X Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 

Bintan sangat memegang peranan penting dalam membentuk siswanya 

berbicara menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

2. Seorang Guru Bahasa Indonesia seharusnya dapat mengembangkan suatu 

kreasi dalam bidang pengajaran keterampilan berpidato, agar siswa tidak 

bosan dan lebih tertarik dalam mengikuti pelajaran berpidato.  

3. Seorang Guru seharusnya memberikan perhatian kepada siswa yang masih 

kurang dalam berpidato. Hal ini dimaksudkan agar siswa menjadi terbantu 

dalam kesulitan berbicara.  

4. Setiap siswa perlu meningkatkan lagi kemampuan berpidato, yaitu dengan   

melakukan latihan berbicara di depan umum. 
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