
LKPD  

Menelaah Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Pidato Persuasif 

Bacalah teks pidato persuasif berikut, kemudian kerjakan LKPD dengan format di bawah ini!  

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  

Hadirin yang saya hormati, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Esa, agar kita selalu dilimpahkan kasih sayang-Nya dan semoga kelak kita termasuk 

golongan orang-orang yang beruntung.  Aamiin ya robbal alamin. 

 

Yang terhormat jajaran petinggi perusahaan PT. Tunas Bangsa Kreatif 

Yang saya hormati peserta seminar Pengembangan Kreativitas dan Mental Youngpreneur 

Nasional 2020, dan juga bagi para panitia yang telah meluangkan semua pikiran dan tenaga demi 

kelancaran acara seminar ini. 

 

Dalam kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, namun akan menjadi besar 

manfaatnya jika dilaksanakan dan dimaknai oleh semua hadirin yang ada disini. Sebelum kita 

berbicara lebih jauh, marilah kita melihat kembali di sekitar kita. Lihatlah bahwa banyak kisah 

inspiratif dari para pengusaha sukses Indonesia dan dunia. Mereka meniti karir jadi pengusaha 

mulai dari nol. Banyak kisah-kisah inspiratif yang mengajarkan kita bahwa usaha tak kan pernah 

menghianati hasil. 

Mayoritas pengusaha besar datang dari latar belakang ekonomi yang susah. Mereka tidak 

dibesarkan dengan bergelimang harta orang tua. Sejak kecil mereka telah ditempa oleh 

kesusahan hidup. Mereka biasa hidup dengan kondisi yang memprihatinkan. Tapi, tanpa putus 

asa mereka terus menjalani kehidupan. Menumbuhkan kekuatan dalam diri mereka. 

 

Kita semua pasti sudah tau kisah inspiratif dari Jack Ma sang pendiri Alibaba yang menurut 

Wikipedia.org perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan beragam bisnis di seluruh dunia 

dalam berbagai sektor, dan dinobatkan sebagai salah satu perusahaan paling dikagumi di dunia. 

Jauh di negeri China sana, ada orang yang serba hidup kekurangan. Saat masih muda ia adalah 

satu-satunya orang yang lamaran kerjanya ditolak oleh salah satu perusahaan waralaba besar 

internasional. Tapi apakah ia lantas patah semangat? Tidak, nyatanya kini ia menjadi seorang 

pengusaha terkaya di China. Apakah Jack Ma berpendidikan tinggi? Apakah Jack Ma punya 

koneksi dengan orang-orang besar atau pejabat saat masa-masa awal ia merintis usahanya? 

Tidak, ia tidak memiliki semua itu. Ia berangkat dari nol besar. Ia membangun gurita usahanya 

dengan tangan kosong. Modalnya hanyalah tekat dan kerja keras tanpa putus asa. 

 

Pendidikan yang tinggi tidak menjamin kesuksesan. Kita sekarang hidup di zaman dimana 

keterampilan dan juga motivasi dari dalam diri menjadi sumber dan modal utama untuk meraih 

kesuksesan. Lalu apa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Wirausahawan 

yang sukses harus punya keterampilan untuk menciptakan peluang. Pengusaha harus bisa melihat 

kesempatan jadi peluang usaha dari lingkungannya. 

 



Jadi, kita yang masih muda intinya memiliki peluang yang terbuka sangat lebar untuk sukses. 

Jalannya adalah dengan menjadi seorang youngpreneur. Masih ada cukup banyak waktu untuk 

merealisasikan mimpi-mimpi kita. Masih ada begitu banyak tenaga, peluang, dan kesempatan 

untuk kita membuka usaha. Apapun jenis usahanya, realisasikanlah sekarang mumpung kita 

masih muda. Bukalah pikiran kita. Lihatlah setiap peluang dari lingkungan keseharian Anda. 

Jadikan itu sebagai usaha. Lawanlah semua ketakutan-ketakutan yang muncul. Lawanlah pola 

pikir takut gagal yang ada dalam hati. Jangan takut melangkah. Wujudkan ide-ide gila yang 

selama ini sudah ada dalam diri kita. Anda semua yang hadir disini harus menjadi jiwa muda 

yang visioner, berani melangkah, dan memiliki pengaruh baik bagi bangsa. 

 

Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih dan sukses selalu! Wassalamualaikum Wr.Wb. 

Salam sukses. 

 

 

1. Kelompokkanlah pidato di atas berdasarkan  

Struktur Pidato Kutipan Teks Pidato 

Pembuka pidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan isu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangkaian argumen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Penguatan/ajakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup pidato 

 

 

 

 

 

 

2. Temukan contoh kaidah kebahasaan yang digunakan dalam pidato tersebut 

No Kaidah Kebahasaan Temuan dalam teks pidato 

1 Kalimat Aktif  

2 kata sapaan  

3 kata ganti orang kedua  

4 konjungsi argumentatif  

5 kalimat rujukan  

6 Kalimat ajakan (persuasif)  

  


