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ABSTRAK 

 

Eja Wandra Pratama, 2015. Analisis Gaya Bahasa Naskah Pidato Siswa Kelas X SMK Negeri 

3 Tanjungpinang. Skripsi Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan 

Dan Imu Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Tanjungpinang. 

Kata Kunci : Gaya Bahasa Naskah Pidato Siswa 

 Berdasarkan latar belakang penelitian ini siswa kelas X SMK Negeri 3 tanjungpinang ini 

mengalami masalah mengenai gaya bahasa. Ketika menulis karangan atau naskah pidato, 

ditemukan keslahan penggunaan gaya bahasa pada karangan siswa. Banyak sekali keslahan 

penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada teks karangan siswa tersebut. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis kesalahan tersebut dalam penelitian. 

 Penelitian ini menggunakan analisis data, pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berupa tes. Memberikan tugas menulis naskah pidato dengan waktu 90 

menit kepada siswa kelas x SMK Negeri 3 Tanungpinang. Jumlah siswa yang di tes sebnyak 42 

siswa. 

 Hasil penelitain ini melihat berapa banyak siswa kelas X SMK Negeri 3 Tanjungpinang 

menggunakan gaya bahasa pada naskah pidato dan jenis – jenis gaya bahasa apa saja yang sering 

digunakan siswa pada naskah pidato mereka. 

  



ABSTRACT 

EjaWandraPratama, 2015.Analysis of Speech Language Style Class X SMK Negeri 3 

Tanjungpinang.Thesis Department of Education Indonesian Language and Literature, Faculty of 

Teacher Training and Education Imu. Maritime University of Raja Ali Haji: Tanjungpinang. 

 Based on this research background class X SMK Negeri 3 Tanjungpinanghave 

experienced problems regarding style. When writing essays or speeches, found keslahan use 

language style of the student essay. Lots of keslahan use a style that is contained in the text 

written by the student. Therefore, the authors are interested in menelitidan analyze the errors in 

the study. 

 This study uses data analysis, data collection used in this penelitain is in the form of a 

test. Give the task of writing the speech with a time of 90 minutes to the student class X SMK 

Negeri 3 Tanungpinang. The number of students in the test sebnyak 42 students. 

 Results of the research to see how many students of class X SMK Negeri 3 

Tanjungpinang use language style in speeches and kind - any kind of style that is often used by 

students in their speeches. 

  



1. Pendahuluan 

Salah satu cara untuk analisis kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar 

adalah melalui pendidikan di sekolah, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah, menuntut siswa untuk dapat memiliki empat kemampuan 

dasar berbahasa yaitu: menyimak, berbicara, membaca, menulis.Menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan 

penguasaan keterampilan menulis, diharapkan siswa dapat mengungkapakan gagasan, pikiran, 

dan perasaan yang dimilkinya setelah menjalani proses pembelajarandalam berbagai jenis 

tulisan, baik fiksi maupun nonfiksi. Keterampilan menulis merupakan kegiatan berbahasa yang 

harus diajarkan kepada siswa karena kegiatan ini merupakan penentu keberhasilan dalam 

pengajaran.Dengan menulis, siswa dapat lebih mengenali kemampuan dan potensi diri untuk 

mengetahui pengetahuan siswa tentang suatu topik yang di sampaikan.Untuk mengembangkan 

topic ini siswa harus berpikir dalam menggali pengetahuan serta menguasai informasi 

sehubungan dengan topic yang di tulisnya. 

2. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Menurut Malik (2010:3), penelitian deskriptif adalah pengkajian ilmiah yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian itu dilakukan sehingga 

dapat diberikan secara sistematis, baik dengan maupun tanpa menguji, dan tanpa mengadakan 

perlakuan terhadap variable-variabel yang diamati dan kualitatif adalah metode yang lebih 

menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. 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. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Gaya Bahasa Asosiasi 

No NamaSiswa Teks Gaya Bahasa 

1 Wiransyah Syahtria Sampai Akhirnya mati kelaparan, yang tidak ada 

kegiatan jadi pengangguran, sampai kebusung 

Asosiasi 



lapar. 

Asosiasi adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan menyebutkan sifat benda 

yang menggambarkan tentang hal yang dibicarakan. 

1. Wiransyah Syahtria 

Sampai Akhirnya mati kelaparan, anak – anak yang sudah kurus seperti cacing, 

sampai ke busung lapar. 

Kalimat di atas mengandung gaya bahasa asosiasi sebab mengantakan “anak – anak 

yang sudauh kurus seperti cacing sampai ke busung lapar.” 

B. Gaya Bahasa Metafora 

No NamaSiswa Teks Gaya Bahasa 

1 Sigit Cahyo W Jangan mau uang kita digrogoti para pejabat yang 

tidak mau bertanggung jawab. 

Metafora 

Metafora adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan kias perwujudan. 

1. Sigit Wahyu C 

Jangan mau uang kita digrogoti para pejabat yang tidak mau bertanggung jawab. 

Kalimat di atas mengandung gaya bahasa metafora sebab mengatakan “jangan maw 

uang kita digrogoti para pejabat.” 

C. Gaya Bahasa Personifikasi 

No NamaSiswa Teks Gaya Bahasa 

1 Wiransyah Syahtria Layaknya koruptor itu bias dibilang tikus –tikus 

yang memakan persedian makanan. 

Personifikasi 

Personifikasi adalah gaya bahasa yang menyatakan benda atau  binatang berkelakuan seperti 

manusia. 

1. Wiransyah Syahtria 

Layaknya koruptor itu bisa dibilang tikus –tikus yang memakan persedian makanan. 

Kalimat di atas mengandung gaya bahasa personifikasi sebab mengatakan “layaknya 

koruptor itu bisa dibilang tikus – tikus memakan perseediaan makanan.” 

D. Gaya Bahasa Alegori 



NO NamaSiswa Teks Gaya Bahasa 

1 Ajianto Sampai kapan kami harus terus menerus seperti ini 

seperti air susu dibalas air tuba. 

Alegori 

Alegori adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu hal yang menggunakan ungkapan atau 

pribahasa. 

1. Ajianto 

Sampai kapan kami harus terus menerus seperti ini seperti air susu dibalas air tuba. 

Kalimat di atas mengandung gaya bahasa alegori sebab mengatakan “air susu dibalas 

air tuba”. 

E. Gaya Bahasa Hiperbola 

No NamaSiswa Teks Gaya Bahasa 

1 M. Arjun Dan kami menolak tunduk, kami merasa panas 

seperti di neraka. 

Hiperbola 

Hiperbola adalah gaya bahasa yang merupakan ungkapan yang berlebih- lebihan apa yang 

sebenarnya dimaksud. 

1. M. Arjun 

Dan kami menolak tunduk, kami merasa panas seperti di neraka. 

Kalimat di atas mengandung gaya bahasa hiperbola sebab mengatakan “kami panas 

sepertidi neraka. 

F. Gaya Bahasa Repitisi 

No NamaSiswa Teks Gaya Bahasa 

1 Sigit Cahyo w Perjuangan pemuda berikutnya kita harus lebih 

semangat untuk berjuang lagi. 

Repitisi 

Repitisi adalah gaya bahaasa menegaskan sesuatu dengan mengulangi bagian yang dianggap 

penting. 

1. Sigit Cahyo W 

Perjuangan pemuda berikutnya kita harus lebih semangat untuk berjuang lagi. 

Kalimat di atas mengandung gaya bahasa repitisi sebab mengatakan “perjuangan 

pemuda berikutnya kita harus semangat berjuang lagi.” 



G. Gaya bahasa Klimaks 

No NamaSiswa Teks Gaya Bahasa 

1 Teguh Sudah banyak kerusakan barang elektronik 

kami seperti radio, tv, mesin cuci, kulkaas dan 

barang elektronik lainnya. 

Klimaks 

Klimaks adalah gaya bahasa menyatakan sesuatu hal dengan menyebutkan urutan meningkat. 

1. Teguh 

Sudah banyak kerusakan barang elektronik kami seperti radio, tv, mesin cuci, kulkaas 

dan barang elektronik lainnya. 

Kalimat di atas mengandung gaya bahasa klimaks sebab mengatakan “barang 

elektronik kami seperti radio, tv, mesin cuci, kulkas.” 

H. Gaya Bahasa Sarkasme 

No NamaSiswa Teks Gaya Bahasa 

1 Rizky Darinci Mereka adalah pejabat – pejabat negara yang 

bodoh dan rakus akan uang. 

Sarkasme 

Sarkasme adalah gaya bahasa tanggapan pedas dengan sifat binatang atau benda yang bersifat 

jelek dan menyinggung perasaan. 

1. Rizki Darinci 

Mereka adalah pejabat – pejabat negara yang bodoh dan rakus akan uang. 

Kalimat di atas mengandung gaya bahasa sarkasme sebab mengatakan “mereka 

adalah pejabat – pejabat negara yang bodoh dan rakus.” 

I. Gaya Bahasa yang Dominan 

Berdasarkan hasil analisis gaya bahasa pada “Naskah Pidato Siswa Kelas X SMK 

Negeri 3 Tanjungpinang”  diatas, diketahui ada 8 macam gaya bahasa yang digunakan. 

Dari bermacam – macam gaya bahasa tersebut terdapat beberapa gaya bahasa yang paling 

sering digunakan seperti terlihat dalam tabel berikut : 

No Gaya Bahasa Jumlah 

1 Metafora 13 



2 Personifikasi 13 

3 Asosiasi 10 

4 Hiperbola 7 

5 Sarkasme 5 

6 Klimaks 4 

7 Repitisi 3 

8 Alegori 1 

 

4. Simpulan dan Saran 

A. Terdpat 8 jenis gaya bahasa pada naskah pidato siswa yaitu (gya bahasa metafora, 

personifikasi, asosiasi, hiperbola, sarkasme, klimaks, repitisi dan alegori) dan ada 57 gaya 

bahasa yang digunakan oleh siswa di dalam naskah pidato. 

B. Gaya bahasa yang paling sering digunakan oleh siswa SMK Negeri 3 Tanjungpinang 

adalah gaya bahasa metafora dan personifikasi yaitu sebanyak 13 siswa. 

C. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi yang meneliti khususnya tentang gaya bahasa. 

D. Perlunya siswa dan mahasiswa memperbanyak bacaan sastra khususnya pecinta atau 

peminat sastra. 
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