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Fokus pembelajaran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mencatat pokok-pokok isi berita televisi atau radio yang didengarkan..
Menjelaskan peristiwa yang melatarbelakangi pidato.
Membaca teks pidato dengan lafal dan intonasi yang tepat.
Menuliskan pokok-pokok yang akan disampaikan dalam sambutan.
Menyusun naskah sambutan dengan memperhatikan bahasa yang komunikatif dan
santun bahasa.
Menuliskanpokok-pokok pidato menjadi naskah pidato yang utuh.
Berpidato dengan lafal, intonasi, dan sikap yang tepat.

Mendengarkan
berita
Memahami
pidato

Pekerjaan
Membaca
pidato
Menulis
sambutan
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Ada banyak macam pekerjaan.
Salah satunya adalah guru. Guru
adalah pekerjaan yang terhormat.

Di rumah, juga banyak
pekerjaan, Pak Guru.

Ya, betul.

Nah, saya pekerjaannya
belajar, tidur, main, dan kalau sudah
capek, tidur lagi Pak Guru.
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A. Mendengarkan Berita
Setelah mempelajari bagian ini, kamu dapat:

•

mencatat pokok-pokok isi berita televisi atau radio yang didengarkan.

Pada pelajaran ini, kamu dapat mencatat pokok-pokok isi berita televisi atau
radio yang didengarkan.

1. Mendengarkan pembacaan berita.
Berita radio atau televisi hanya selintas atau tidak diulang-ulang. Oleh karena
itu, kita ingin menangkap pesan atau informasi dari berita radio atau televisi, kita
harus dengan terampil mencatat pokok-pokok beritanya.
!#?

Latihan

Catatlah pokok-pokok berita yang kamu denagrakan dari radio atau saksikan
di televisi! Kamu dapat pula mendengarkan berita yang dibacakan salah
satu temanmu berikut ini!
Radio Kawula Muda Bekasi, dengan aneka lowongan kerja. Selamat siang.
Aneka lowongan kerja siang ini menyampaikan informasi bagi para pencari kerja,
bahwa PT Adem Ayem membutuhkan ratusan tenaga kerja, untuk dipekerjakan
di pabrik tekstil. Lowongan kerja ini untuk pria dan wanita. Adapun syaratsyaratnya antara lain: berusia antara 21–30 tahun, minimal berijazah SMP,
sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, mau bekerja keras, serta bersedia
dikirim ke luar negeri. Lamaran kerja dapat langsung diantar atau melalui pos
ke PT Adem Ayem, Jalan Bahagia No. 27 Bekasi, Jawa Barat, yang berminat
segera mengajukan lamaran.

Tugas Mandiri
1.

Rangkaikan pokok-pokok berita itu menjadi beberapa kalimat !

2.

Sampaikanlah isi berita itu secara lisan di depan kelas!
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Tugas Mandiri
1.

Simaklah berita radio atau televisi!

2.

Catatlah pokok-pokok isi beritanya!

3.

Pindahkan hasilnya ke buku tugas!

B.

Memahami Latar Belakang Isi Pidato

Setelah mempelajari bagian ini, kamu dapat:

•

menjelaskan momen atau peristiwa yang melatarbelakangi pidato

Anda tentu sering mendengarkan pidato, ceramah, atau khotbah. Apa perbedaan pidato, ceramah, dan khotbah? Pada dasarnya, pidato, ceramah, dan
khotbah memiliki pengertian yang sama, yaitu pengungkapan gagasan atau
pikiran dengan bahasa lisan (berbicara) kepada orang banyak. Pidato memiliki
pengertian yang umum, sedangkan ceramah dan khotbah memiliki pengertian
yang lebih khusus. Ceramah adalah pidato yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Khotbah adalah pidato keagamaan berupa nasihat berdasarkan kitab
suci. Jadi, ceramah dan khotbah sebenarnya termasuk pidato juga.
Seorang tokoh yang dikenal sebagai ahli pidato (orator) yang hebat di Indonesia adalah Ir. Soekarno atau lebih dikenal dengan sebutan Bung Karno, Presiden
Republik Indonesia yang pertama. Jika beliau berpidato, semua orang terkesima
mendengarnya, beliau dijuluki sebagai orator ulung. Beliau sangat pandai dalam
berpidato. Suaranya lantang dan berwibawa, intonasi atau tekanan suaranya
bagus, serta ekspresi atau mimiknya sesuai dengan isi pidatonya.
Tema pidato ada macam-macam, misalnya seperti berikut.
1.

Perpisahan sekolah

2.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda

3.

Peringatan hari keagamaan

4.

Kebersihan lingkungan

5.

Menggalang persatuan
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Latar belakang isi pidato dapat dilihat dari kapan pidato itu dibacakan, apa
isi pidato itu, dan dalam rangka apa pidato itu dibacakan. Dari ketiga hal tersebut,
kamu dapat menentukan peristiwa atau momen yang melatarbelakangi pidato
tersebut. Untuk mengetahui isi pidato, kamu tidak perlu menghafalkan kata demi
kata. Kamu cukup memperhatikan, menangkap, dan memahami pokok-pokok
pikiran yang  disampaikan pembicara. Pokok-pokok pikiran adalah hal penting
dalam pidato.

Tugas Mandiri
Simaklah pidato pembina upacara pada hari Senin di sekolahmu. Laporkanlah kepada gurumu apa tema pidato tersebut dan peristiwa apa yang
melatarbelakngi pidato tersebut. Kemudian, bandingkanlah dengan laporan
temanmu, adakah perbedaannya? Mengapa?

C. Membaca Pidato
Setelah mempelajari bagian ini, kamu dapat:

• membaca teks pidato dengan lafal dan intonasi yang tepat

1. Teks pidato
Salah satu cara berpidato adalah dengan membaca naskah. Pembicara
membaca naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Keuntungannya, pembicara
dapat berbicara lancar (karena tinggal membaca naskah), kemungkinan adanya
kesalahan sangat kecil (karena sudah dipertimbangkan masak-masak), dan naskah dapat disimpan sebagai arsip. Akan tetapi, berpidato dengan cara membaca
naskah juga mempunyai kelemahan, yaitu kurang menarik dan pembicara tidak
dapat menyesuaikan isi pidato dengan situasi yang dihadapi.
Naskah pidato biasanya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pembuka,
isi, dan penutup. Sambil menunggu giliran maju, cermati pidato temanmu! Coba
belajarlah dari pidato yang kamu lihat dan kamu dengarkan dari teman!
Agar pidatomu bagus, ikutilah petunjuknya berikut.
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Latihan

Tulislah naskah pidato paling sedikit dua halaman buku tulismu. Usahakan
pembukaan, isi, dan penutupnya sesuai dengan tema yang kamu pilih.
Marilah kita mencoba untuk berlatih pidato dengan naskah yang sudah kamu buat! Kamu nanti akan maju ke depan kelas untuk berpidato.
Tema pidato, pilih salah satu tema.
Bacalah dengan cermat agar teman-temanmu menjadi kagum dan
terpesona. Setelah itu, mintalah komentar, kritik, dan saran untuk mening
katkan kemampuanmu berpidato! Hilangkan perasaan takut dan malu!

D.

Menulis Sambutan

Setelah mempelajari bagian ini, kamu dapat:
•
•

menuliskan pokok-pokok yang akan disampaikan dalam sambutan
menyusun naskah sambutan dengan memperhatikan bahasa yang
komunikatif dan santun berbahasa

•

menuliskan pokok-pokok pidato menjadi naskah pidato yang utuh
berpidato dengan lafal, intonasi, dan sikap yang tepat

1.

•

menentukan latar cerita dengan mengutip kalimat atau paragraf yang
mendukung,

•

menuliskan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri.

Menentukan isi pokok sambutan
Sebelum menulis sambutan, langkah pertama yang dilakukan adalah
memahami tema sambutan,
menuliskan/mendaftar isi pokok yang akan dituliskan pada sambutan,
menuliskan naskah sambutan sesuai isi pokok yang telah ditulis
Contoh
Tema : ulang tahun ke-10 perusahaan tekstil (PT Tekstil Jaya)
Hal-hal atau isi pokok yang akan dituliskan pada sambutan:
1.

ucapan selamat datang pada seluruh hadirin;

2.

ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa;
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3.
4.
5.

ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam
memajukan perusahaan;
ajakan untuk rasa memiliki akan perusahaan, sehingga memiliki rasa
tanggung jawab akan kemajuan perusahaan;
salam penutup/ucapan terima kasih atas kehadirannya dalam pesta ini.

Susunlah teks sambutan dari kelima isi pokok yang telah ditulis di atas.

Tugas Mandiri
1.
2.
3.
4.

Tuliskan isi pokok yang dapat kamu tulis jika ingin membuat teks
pidato tentang peringatan Hari Buruh Nasional!
Susunlah teks pidato berdasarkan isi pokok yang telah kamu tuliskan!
Bacalah teks sambutan di depan kelas, dan suruhlah teman-temanmu untuk mengkritik atau memberi saran!
Perbaiki teks pidatomu sesuai kritik atau saran dari teman ataupun guru!

Agar pidato sambutanmu dapat runtut atau lancar, perlu menuliskan pokokpokok yang akan disampaikan dalam sambutan.
Misalnya, sambutan perpisahan sekolah maka pokok-pokok isinya adalah sebagai
berikut.
1. Pembuka, ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa
2. Ucapan terima kasih pada kepala sekolah dan para guru
3. Mohon maaf jika selama sekolah banyak sekali perbuatan yang mengecewakan.
4. Pesan untuk adik-adik kelas.
5. Mohon doa restu agar dapat melanjutkan ke SMP.
6. Penutup (ucapan terima kasih)

2. Menulis naskah sambutan
Berikut adalah pidato sambutan dari pokok-pokok yang sudah ditulis di atas!

Sambutan Perpisahan Sekolah
Bapak Kepala Sekolah, para guru dan para orang tua murid yang kami  
hormati, dan teman-temanku serta adik-adik kelas yang tercinta. Marilah
pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena
atas berkat dan perlindungan-Nya pada sore hari ini kita dapat berkumpul di
tempat ini untuk mengadakan perpisahan.
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Kami berdiri di sini untuk mewakili teman-teman kelas enam, untuk menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Kepala Sekolah, para guru, dan orang
tua murid untuk hadir dalam acara perpisahan ini.
Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah
dan para guru yang telah mendidik kami, kurang lebih selama enam tahun. Tentu
saja para guru yang selama enam tahun telah mendidik kami, serta mengembangkan potensi kami, sering mengalami kekecewaan oleh karena sikap kami.
Tetapi, para guru tetap sabar dan tidak mengenal lelah terus mendidik kami, maka
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.
Pada kesempatan ini pula, kami mohon maaf sekiranya dalam kurun waktu
enam tahun ini banyak perbuatan kami, atau tutur kata kami kurang berkenan di
hati para guru, maka kami mohon kiranya hari ini berkenan membukakan pintu
maaf yang selebar-lebarnya bagi kami.
Kami juga berpesan pada adik-adik kelas kami, semoga sepeninggal kami,
kalian tetap tekun dan rajin belajar. Contohlah yang baik dari kami, dan buanglah
jauh-jauh contoh yang kurang baik dari kami.
Pada kesempatan ini pula, kami mohon pamit dan mohon doa restu dari
para guru, agar kami dapat melanjutkan ke SMP yang kami pilih. Kami berjanji di
SMP nanti akan tekun belajar untuk membawa nama baik asal sekolah kami ini.
Akhirnya, cukup sekian yang kami sampaikan, dan mohon maaf jika ada
kata-kata yang kami ucapkan, kurang berkenan di hati Bapak Kepala Sekolah,
para guru, dan hadiri semuanya. Terima kasih.
Setelah Anda memahami langka-langkah penulisan teks pidato, buatlah
teks pidato yang bertema teknologi. Jangan lupa, perhatikan langkah-langkah
penyusunan teks pidato dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menyusun teks
pidato yang baik. Jika sudah selesai, bacakan teks pidato itu di depan kelas
secara bergantian.

Refleksi
•

•

Ketika menonton berita di televisi atau mendengarkannya di radio, kamu
membutuhkan konsentrasi tinggi agar dapat menangkap isi beritanya.
Kamu tahu kenapa? Karena di radio atau telivisi tidak ada pengulangan
berita.
Membaca teks pidato menyenangkan, bukan? Membaca teks pidato
harus lantang, intonasinya harus tepat, serta ekspresi dan mimik harus
sesuai dengan isi teks pidato.
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Asah Kemampuan 9

A. Mendengarkan
Dengarkanlah pembacaan berita berikut ini! (Guru membacakan)

Berita Radio
Radio Rangga Jaya Jakarta, dengan acara fokus berita.
Selamat siang. Hari ini, sekitar 500 (karyawan) PT Adem Ayem yang akan di PHK
beramai-ramai mengadakan unjuk rasa. Mereka menuntut pemberian uang pesangon, minimal 9 kali gaji. PT Adem Ayem yang bergerak dalam industri tekstil
akhir-akhir ini mengalami kerugian karena krisis ekonomi sehingga PT Adem
Ayem bermaksud mengurangi karyawan hingga 50%. Sampai berita ini diturunkan
sekitar 500 karyawan tersebut masih berunjuk rasa di halaman kantor pusat PT
Adem Ayem Jakarta. Direksi PT Adem Ayem belum memutuskan untuk meluluskan
tuntutan karyawan yang akan di PHK ini karena sampai sekarang PT Adem Ayem
mengalami banyak kerugian. Lima orang yang mewakili 500 karyawan sedang
mengadakan negosiasi di ruang tertutup. Diharapkan pembicaraan mereka akan
memberikan keputusan yang adil.
Jawablah pertanyaan di bawah ini!
1.

Radio mana yang menyiarkan berita di atas?

2.

Karyawan mana yang sedang mengadakan unjuk rasa?

3.

Apa tuntutan karyawan dalam unjuk rasa tersebut?

4.

Mengapa PT Adem Ayem ingin mengurangi karyawannya?

5.

Di mana mereka mengadakan unjuk rasa?

6.

Berapa karyawan yang akan di PHK?

7.

Singkatan dari apakah PHK itu?

8.

Siapa yang sedang mengadakan negosiasi dengan direksi PT Adem Ayem?
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9.

Apa arti kata negosiasi?

10. Harapan apa yang diinginkan dari pembicaraan antara wakil karyawan
dengan direksi?
Kerjakan dengan benar!
1.

Tuliskan pokok-pokok berita radio yang baru saja kamu dengarkan!

2.

Rangkaikan pokok-pokok berita itu menjadi beberapa kalimat!

B.		 Berbicara
Berpidato
Majulah secara bergiliran ke depan kelas untuk berpidato
Tema pidatonya dapat memilih salah satu dari yang tersedia di bawah ini!
1.

Peringatan Hari Pahlawan

2.

Menjaga kebersihan lingkungan

3.

Membiasakan hidup sehat

4.

Meningkatkan kerukunan di sekolah

5.

Peringatan Hari Anak Nasional

C. Membaca
Bacalah teks pidato di bawah ini dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang tepat!

Pentas Seni di Sekolah
Bapak Kepala Sekolah, serta para guru yang saya hormati, dan temantemanku semua yang tercinta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur
pada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat
berkumpul untuk mengadakan acara pentas seni di sekolah kita ini.
Saya berdiri di sini, untuk mewakili teman-teman panitia pentas seni, menyampaikan beberapa hal. Antara lain, kami panitia pentas seni mengucapkan
banyak terima kasih atas kepercayaan dari Bapak Kepala Sekolah dan para guru
yang telah menunjuk kami sebagai panitia penyelenggara pentas seni.
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Saya secara khusus juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman atas
sumbang sarannya sehingga pentas seni di sekolah kita dapat kita laksanakan
pada hari ini.
Tema pentas seni kita adalah “Mari kita berkreasi melalui pentas seni”. Tema
ini kita angkat dengan maksud agar melalui pentas seni di sekolah ini, kita dapat
berkreasi dalam menampilkan bakat  kita dalam bidang seni.
Tentu saja dalam pelaksanaan pentas seni ini banyak kekurangannya, maka
atas nama pribadi dan teman-teman panitia penyelenggara mohon dibukakan
pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Akhir kata, saya mohon maaf bilamana dalam sambutan saya ini ada katakata yang kurang berkenan di hati Bapak Kepala Sekolah, para guru, dan temanteman semua. Selamat menyaksikan pergelaran pentas seni di sekolah kita ini!
Terima kasih.
Kriteria penilaian meliputi:
1.

penampilan;

2.

Intonasi;

3.

Ekspresi/mimik.

D. Menulis
Buatlah naskah/teks pidato dari hal-hal pokok di bawah ini!
Pidato menyambut Hari Pangan Sedunia
-

Ucapan/salam pembuka pada para peserta upacara peringatan hari pangan
sedunia.

-

Ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa.

-

Ajakan untuk menyisihkan uang saku untuk disumbangkan pada orang-orang
yang membutuhkan pangan.

-

Ajakan untuk menghargai pangan yang telah disediakan oleh orangtua
kita.

-

Ajakan untuk mendoakan para petani yang telah menyediakan bahan                
pangan.

-

Salam penutup/ucapan terima kasih.
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Kamus Kecil
Terkesima

:

Tercengang.

Orator

:

Orang yang ahli berpidato.

Momen

:

Waktu yang pendek.

Momentum :

Saat yang tepat.
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