
TEKS PIDATO 

 

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat Pagi, 

 

Nama saya Alan Harris, hari ini saya akan membawakan pidato dengan tema Efek 

Globalisasi Bagi Generasi Muda Masa Kini. 

Di zaman modern seperti sekarang ini, arus informasi berjalan sangat cepat. Batas-

batas antar daerah, negara, bahkan benua sudah tidak terasa sama sekali.  Inilah yang 

dinamakan globalisasi, proses pertukaran aspek kebudayaan, produk, pemikiran, dan hal 

lainnya terjadi. 

Globalisasi pada dasarnya adalah sesuatu yang tak mungkin dihindari.  Teknologi 

yang semakin maju pun membuat proses ini berjalan sangat mudah, tanpa hambatan.  

Dampak globalisasi bisa dirasakan di dunia ekonomi, kebudayaan, dan pendidikan.  Generasi 

Z dan millenial yang merupakan generasi penerus bangsa, saat ini terlibat  dalam proses 

globalisasi.  Tidak ada lagi batas, arus informasi yang bisa dinikmati oleh kita.  Tapi, tentu 

seperti segala sesuatu yang ada di dunia ini, globalisasi mempunyai 2 implikasi, yaitu positif 

dan negatif.  Dan kita akan membahas keduanya. 

Ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari globalisasi, diantaranya yang pertama 

adalah kemudahan mendapatkan informasi dengan cepat dan sumber yang bervariasi. 

Guru kami sering bercerita bahwa zaman dulu, untuk mencari sebuah informasi atau artikel 

lama, mereka harus mengunjungi perpustakaan daerah, dan menghabiskan waktu berjam-jam, 

untuk mencarinya.  Tapi sekarang, dengan segala kemudahan dan kecanggihan teknologi, hal 

ini tidak perlu kami rasakan.  Kita semua sudah bisa mencari info apapun dalam hitungan 

detik. 

Manfaat yang kedua adalah kemudahan komunikasi tanpa batas.  Saya yang berada di 

Indonesia, dengan mudahnya bisa menghubungi universitas di Amerika untuk menanyakan 

informasi seputar beasiswa di sana.  Jauh lebih mudah, murah, dan cepat. Selain itu, 

globalisasi juga dapat merangsang kita berpikir secara terbuka dan tidak picik.  Kita jadi 

menyadari dunia ini terdiri dari banyak sekali bangsa, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda.  

Kita pun jadi lebih bisa menghargai keberadaan mereka yang berbeda latar belakang. 

Tiga hal tadi merupakan contoh dari efek positif yang bisa kita dapatkan dari 

globalisasi.  Sayangnya, kita juga tidak dapat menghindari efek negatif yang terjadi.  Salah 

satu pengaruh buruk globalisasi adalah banyaknya informasi yang tidak tersaring.  Kita 

memang bisa lebih mudah mendapatkan info yang dibutuhkan, tapi kita juga jadi lebih mudah 

mendapat info yang negatif.  Ini adalah tantangan, terutama bagi generasi muda.  Bagaimana 

caranya kita bisa memanfaatkan teknologi tanpa terjebak dengan pengaruh buruknya. 

Efek negatif globalisasi yang kedua adalah lunturnya kebudayaan asli suatu negara 

karena tersisihkan oleh kebudayaan negara lain, yang belum tentu sesuai.  Misalnya saja, 

kebiasaan di Indonesia yang memanggil orang yang lebih tua dengan sapaan sopan.  Tetapi 

karena sering bergaul dengan masyarakat yang tidak menggunakan sapaan dalam kehidupan 

sehari-hari, akhirnya kebiasaan itu luntur sedikit demi sedikit. 

Bagaimanapun juga seperti yang tadi sudah kita bahas, globalisasi adalah sesuatu 

yang tak mungkin dihindari.  Yang terpenting adalah bagaimana mengambil manfaat 



sebanyak-banyaknya, tanpa mengorbankan identitas kita sebagai generasi muda bangsa 

Indonesia. 

Sekian pidato dari saya.  Semoga kita bisa mengambil sisi positifnya dan mengindari 

pengaruh negatifnya. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu guru serta teman-teman. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi Selamat Pagi. 

Sumber: https://www.sederet.com/tutorial/pidato-bahasa-inggris-tentang-efek-globalisasi-pada-generasi-muda-

masa-kini/ 

 

 

 

Latihan Soal: 

Perhatikan teks pidato di atas! 

 

 

 

 

 

 

1. Bacalah pernyataan pada point berikut dan berilah nomor sesuai dengan urutan teks pidato 

yang dibacakan oleh Alan Haris tiap paragrafnya .… 

 

Informasi Paragraf 

Efek globalisasi    

Arus informasi berjalan sangat cepat 

 

 

Kesimpula  

Manfaat globalisasi 

 

 

Implikasi globalisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Apa yang dapat dikatakan Pembicara B untuk mendukung pendapatnya? 

 

Soal nomor 2: 

 

Pertanyaan mengintegrasikan dan menginterpretasikan. Pembaca dituntut mengembangkan 

interpretasi dengan mengintegrasikan berbagai pengetahuan dan menghubungkan rincian cerita 

dengan ide utama, seperti contoh soal di bawah ini.  

Berikut ini adalah percakapan antara dua orang yang memahami teks pidato Alan Haris.   

 

Soal nomor 1: 

Pertanyaan untuk mengukur kemampuan menemukan kembali informasi dari teks, 

seperti contoh soal di bawah ini.  
 

https://www.sederet.com/tutorial/pidato-bahasa-inggris-tentang-efek-globalisasi-pada-generasi-muda-masa-kini/
https://www.sederet.com/tutorial/pidato-bahasa-inggris-tentang-efek-globalisasi-pada-generasi-muda-masa-kini/


 

A: Wahh ternyata begitu luas ya pemahaman mengenai globalisasi. 

Lalu bagaimana cara kita menghadapinya?  

B: Ya, ini adalah tantangan bagi generasi kita. 

Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan 

teknologi tanpa terjebak dengan pengaruh buruknya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mengapa Alan Haris mengangkat tema Efek Globalisasi Bagi Generasi Muda Masa 

Kini? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………....... 

 

 

 

 

 

 

 

4. Banyaknya informasi yang tidak tersaring adalah salah satu pengaruh buruk 

globalisasi. Sebutkan contoh pengaruh buruk globalisasi selain yang ada di dalam teks 

pidato Alan Haris, yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari! 

…………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Soal nomor 4-6: 

 

Tipe tingkat berpikir Pertanyaan mengintegrasikan dan menginterpretasikan: membentuk 

pemahaman yang luas, seperti contoh soal berikut ini.  

Soal nomor 3: 

 

Tipe tingkat berpikir pada contoh soal nomor 6 adalah kemampuan merefleksikan dan 

mengevaluasi isi bacaan. Pembaca membuat hipotesis alasan perbuatan pelaku cerita dengan 

menggabungkan informasi sebelumnya dengan informasi pada bacaan serta informasi di luar 

teks, seperti contoh soal berikut ini.  



 

 

 

5. Menurutmu adakah batasan usia yang harus ditetapkan untuk memberikan 

pemahaman kepada khalayak mengenai Efek Globalisasi Bagi Generasi Muda Masa 

Kini? Jika ada, berapa usia yang pantas untuk dimulainya penerapan pemahaman 

mengenai Efek Globalisasi? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Pilih pada satu pilihan jawaban untuk menjawab pernyataan berikut! Piih salah satu 

pilihan jawaban untuk menjawab pertanyaan di bawah ini 

 

6. Apa pesan yang disampaikan dalam pidato di atas! 

a. Globalisasi adalah sesuatu yang tak mungkin dihindari 

b. Manfaat yang bisa kita peroleh dari globalisasi 

c. Tiga hal yang merupakan contoh dari efek positif dri globalisasi 

d. Generasi Z dan millenial yang merupakan generasi penerus bangsa 

 

 

 

Sumber soal MGMP Bahasa Indonesia Kota Surabaya (dengan pengeditan seperlunya) 

MATERI TEKS PIDATO PERSUASIF 

KELAS  IX 

Oleh:  

Guru Bahasa Indonesia SMPN 4 Surabaya 

Rita Ani Pudjiastuti, M.Pd 

Rifda Hidajati, S.Pd 

Shofy Dwi Safitri, S.Pd 

 

 

 

 


