
Teks Pidato Persuasif Berbasis Literasi 

 

Ali merupakan salah satu siswa SMP di Kita Surabaya. Ali yang tergabung dalam komunitas 

pemuda pecinta lingkungan menghadiri pertemuan rutin setiap bulan. Dalam forum tersebut, 

ketua klub pecinta lingkungan menyampaikan pidato singkat berkaitan dengan menggerakkan 

warga di sekitar tempat tinggal para anggota.  Berikut petikan singkat pidato ketua klub pecinta 

lingkungan.  

 

Masalah yang kini menjadi fokus kita tidak hanya pada kebiasaan masyarakat yang membuang 

sampah sembarang, tetapi juga pemilahan sampah rumah tangga. 

Sebagaimana kita ketahui, secara umum sampah dibedakan dalam 2 

kategori, yaitu sampah organik dan sampah an organik. Sampah organik 

merupakan sampah yang mudah terurai, seperti daun, sayur, ataupun 

buah-buahan. Sementara, sampah an organik dikenal 

sebagai sampah yang sulit terurai, contohnya plastik 

pembungkus makanan, botol bekas air kemasan, 

botol susu, ataupun kaleng biskuit. Sudah saatnya 

kita sebagai genarasi muda menjadi pelopor sekaligus teladan di lingkungan 

tempat tinggal. Sederhananya kita sediakan tempat sampah untuk sampah 

jenis organik dan an organik. Selanjutnya untuk sampah organik nantinya kita 

olah menjadi kompos. Jenis sampah an organik yang masih bisa di daur ulang 

dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar, misalnya dijual 

dipengepul barang bekas.  Upaya ini tentunya akan lebih mudah dan cepat 

dengan menggandeng pemuda di lingkungan kita yang terhimpun dalam 

organisasi karang taruna.  

 

Sepulang dari kegiatan bersama dengan komunitas pecinta lingkungan Ali semakin mantap dan 

memiliki gambaran yang jelas untuk lebih mencintai lingkungannya. Ali menyediakan 2 tempat 

sampah yang berbeda di rumahnya. Dia pun pun mengumpulkan teman-teman seusianya di 

sekitar tempat tinggalnya untuk bergerak bersama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih, 

meminimalisasi banjir, dan penyakit di musim hujan.   

 

 

 

 



 

1. Tentukan setiap pernyataan berikut sesuai dengan isi teks ataukah tidak!  

Pernyataan Sesuai Tidak sesuai 

Ali bersama klub pecinta lingkungan membuat 
kompos. 

  

Ketua klub pecinta lingkungan hadir menghadiri 
pertemuan karangtaruna. 

  

Ali sangat kesal dengan perilaku tetangganya yang 
belum mempunyai kesadaran membuang sampah 
pada tempatnya dan memilah sampah. 

  

Ketua klub pecinta lingkungan menguraikan pemilahan 
sampah organik dan an organik. 

  

Ali aktif diorganisasi klub pecinta lingkungan dan 
karangtaruna. 

  

 

2. Pilihlah pesan-pesan yang merupakan simpulan teks bacaan di atas! 

 

 Lingkungan sekitar kita ditentukan oleh para penghuninya. 

 Pemilahan sampah salah satu solusi untuk menciptakan lingkungan yang bersih, minim  banjir, 

dan penyakit saat hujan. 

Peran generasi muda sangat dibutuhkan sebagai pelopor dan penggerak di lingkungan 

sekitarnya. 

Membangun kebiasaan peduli dan cinta lingkungan dari komunitas anak muda. 

 

3. Cermati pantun berikut! 

 

Sarapan pagi lauk pecel blitar 

Minumnya sari kedelai 

Jadilah teladan lingkungan sekitar 

Jangan menjadi generasi yang lalai 

 

 

Apakah isi pantun tersebut sesuai denga isi teks di atas? 

Berikanlah jawaban pendukungmu dari pantun tersebut! 

  


