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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis merupakan empat aspek 

keterampilan berbahasa. Mendengarkan dan membaca disebut kemampuan 

reseptif, sedangkan berbicara dan menulis disebut dengan kemampuan produktif. 

Dalam berbahasa, kedua kemampuan tersebut, reseptif dan produktif, merupakan 

dua sisi yang saling mendukung, mengisi, dan melengkapi. Untuk dapat 

mengembangkan kemampuan berbicara dan menulis, seseorang perlu banyak 

mendengar dan membaca. Dengan banyak mendengar dan membaca, informasi 

untuk dibicarakan ataupun dituliskan akan diperoleh. Mengembangkan 

kemampuan mendengarkan dan membaca pun diawali dengan kegiatan berbicara 

dan menulis. Seperti itulah keempat aspek berbahasa tersebut saling mendukung.  

Seperti yang telah disinggung di atas, menulis merupakan salah satu aspek 

keterampilan berbahasa. Saat ini menulis telah menjadi aktivitas yang tak 

terpisahkan dalam kegiatan belajar siswa di sekolah, terlebih pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Sejak duduk di bangku sekolah tingkat dasar, siswa sudah 

mendapatkan pengajaran keterampilan menulis. Semakin tinggi tingkat mereka di 

sekolah, semakin banyak pula materi menulis yang akan mereka terima.  
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Sebagai salah satu keterampilan berbahasa, menulis memiliki aturan yang lebih 

kompleks jika dibandingkan dengan tiga keterampilan berbahasa lain yang meliputi 

keterampilan mendengarkan, berbicara, serta membaca. Sebelum menulis, 

seseorang perlu membuat persiapan ataupun pengedrafan, kemudian menulis lalu 

melakukan penyuntingan. Menulis pun tidak hanya berorientasi pada isi, namun 

struktur kalimat, ejaan, gaya bahasa maupun diksi perlu diperhatikan untuk 

membuat tulisan lebih menarik.  

Dalam menyusun sebuah tulisan, penulis harus menyusun sebuah kalimat dengan 

memperhatikan kaidah yang sudah ditentukan agar kalimat yang dibuat tidak terjadi 

kesalahan, baik kesalahan gramatikal maupun kesalahan leksikal. Kaidah-kaidah 

dalam penyusunan kalimat tersebut meliputi unsur-unsur penting yang harus 

dimiliki setiap kalimat, aturan-aturan tentang ejaan, dan cara memilih kata dalam 

kalimat (diksi). Kalimat yang dapat mencapai sasarannya secara baik disebut 

dengan kalimat efektif. Sebuah bacaan atau tulisan yang baik merupakan suatu 

komposisi yang dapat memikat pembacanya untuk terus membaca sampai selesai. 

Agar dapat membuat pembaca terpikat tidaklah dapat dilakukan begitu saja. Hal ini 

memerlukan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya menulis. Menulis 

memerlukan ketekunan, latihan, dan pengalaman. Kelincahan dalam penulisan 

tergambar dalam struktur kalimat yang digunakan. Ada  kalimat yang dimulai 

dengan subjek, ada pula kalimat yang dimulai dengan predikat atau keterangan. Ada 

kalimat yang pendek dan ada kalimat yang panjang. (Suyanto,2011:48) 

 

Dalam menyusun suatu tulisan, penggunaan kalimat akan lebih menarik jika 

didukung dengan adanya variasi-variasi kalimat yang membangun paragraf atau 

alinea. Sebuah alinea terasa hidup dan menarik bila kalimat-kalimatnya bervariasi 
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dalam hal panjang-pendeknya, jenisnya, aktif-pasifnya, polanya, atau gayanya 

(Widyamartaya,1990:33). Tulisan yang mempergunakan pola serta bentuk kalimat 

yang terus-menerus sama akan membuat suasana menjadi kaku dan monoton atau 

datar sehingga membaca menjadi kegiatan yang membosankan. Oleh sebab itu, 

variasi dalam menyusun sebuah tulisan dirasa perlu untuk menghindari suasana 

membaca seperti yang disebutkan di atas.  

 

Salah satu bentuk variasi yang dapat digunakan dalam menyusun sebuah tulisan 

adalah dengan menggunakan struktur kalimat aktif-pasif. Kalimat aktif adalah 

kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan dalam predikat kata kerja, sedangkan 

kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya merupakan tujuan dari pekerjaan 

dalam predikat kata kerja (Zainuddin,1991:74). Sebuah kalimat aktif dapat diubah 

menjadi kalimat pasif dan begitu juga sebaliknya. Putrayasa (2006:11) 

mengungkapkan, ada dua cara untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. 

Cara pertama menggunakan prefiks di- dan cara kedua tanpa prefiks di-. Misalnya, 

kalimat aktif Masyarakat Lampung menantikan kebijakan pemerintah terkait 

melambungnya harga kedelai jika diubah menjadi kalimat pasif dengan cara 

pertama (menggunakan prefiks di-) adalah sebagai berikut. Langkah pertama, 

subjek pada kalimat tersebut “Masyarakat Lampung” dipertukarkan posisinya 

dengan objek kebijakan pemerintah. Kemudian, prefiks me- pada predikat 

menantikan diganti menjadi prefiks di-. Selanjutnya, kata oleh ditambahkan di 

muka objek. Maka, kalimat tersebut akan menjadi kalimat pasif Kebijakan 

pemerintah dinantikan masyarakat Lampung terkait melambungnya harga kedelai. 
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Jika menggunakan cara kedua (tanpa prefiks di-), kalimat aktif Masyarakat 

Lampung menantikan kebijakan pemerintah terkait melambungnya harga kedelai 

dapat dilakukan seperti berikut. Langkah pertama, objek beserta keterangan pada 

kalimat tersebut kebijakan pemerintah terkait melambungnya harga kedelai 

dipindahkan ke awal kalimat. Kemudian, prefiks me- pada predikat menantikan 

dihilangkan. Lalu, subjek Masyarakat Lampung dipindahkan ke tempat yang tepat 

sebelum verba. Maka, kalimat tersebut akan menjadi kalimat pasif Kebijakan 

pemerintah terkait melambungnya harga kedelai masyarakat Lampung nantikan. 

Memanfaatkan bentuk aktif-pasif seperti contoh di atas tentu akan membuat tulisan 

lebih bervariasi. 

 

Siswa yang duduk di bangku sekolah menengah tidak hanya diarahkan untuk 

mampu menulis secara baik dan benar sesuai kaidah tata bahasa yang berlaku, 

namun mereka juga perlu untuk dapat memvariasikan tulisan yang dibuatnya. 

Untuk membuat tulisan menjadi lebih menarik, tidak monoton atau datar, dapat 

dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan memanfaatkan struktur 

kalimat aktif-pasif seperti contoh di atas. Pada silabus pembelajaran yang 

digunakan guru kelas X Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar (MAMA) Gisting, siswa 

kelas X di sekolah tersebut diarahkan untuk dapat menulis dengan memanfaatkan 

kategori atau kelas kata. Salah satu kelas kata yang dapat dimanfaatkan adalah 

verba. Kridalaksana (1990:52) mengungkapkan, dalam kelas kata verba terdapat 

verba bentuk aktif dan verba bentuk pasif. Dari kedua bentuk verba tersebut dapat 

dikembangkan menjadi suatu bentuk kalimat, yaitu kalimat aktif-pasif.  Lebih jauh, 

kalimat aktif-pasif dapat dimanfaatkan siswa dalam pembelajaran menulis lainnya 

seperti membuat karangan, menulis laporan, ataupun menulis cerpen. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui kemampuan siswa dalam 

memvariasikan kalimat dengan mengadakan penelitian berjudul ”kemampuan 

mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif siswa kelas X MAMA Gisting 

tahun pelajaran 2012/2013”. Adapun yang menjadi pertimbangan penulis memilih 

siswa kelas X MAMA Gisting adalah pada silabus pembelajaran di tingkat 

tersebut terdapat kompetensi dasar yang mengacu pada pengembangan 

keterampilan menulis siswa.  

 

Aspek pertama yang akan dinilai dalam penelitian ini adalah aspek ketepatan 

struktur pembentukan kalimat pasif. Penilaian pada aspek ketepatan struktur 

pembentukan kalimat pasif bersumber pada teori Putrayasa (2006:11) yaitu 

menggunakan cara pertama (dengan prefiks di-) dan cara kedua (tanpa prefiks di-). 

Kemudian aspek kedua yang akan dinilai adalah ejaan. Dalam bahasa tulis, 

terutama kalimat, ejaan merupakan komponen wajib. Di dalam buku Tata Bahasa 

Baku Bahasa Indonesia disebutkan, dalam wujud tulisan huruf Latin, kalimat 

dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau 

tanda seru; dan sementara itu disertakan pula di dalamnya berbagai tanda baca 

yang berupa spasi atau ruang kosong, titik koma, titik dua, dan atau sepasang garis 

pendek yang mengapit bentuk tertentu (Depdikbud,1988:254). Berdasarkan fakta 

tersebut, jelaslah bahwa sebuah kalimat harus dimulai dengan huruf kapital dan 

diakhiri oleh tanda baca. Sebuah tulisan tidak akan disebut kalimat jika tidak 

memiliki unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini aspek ejaan 

menjadi salah satu aspek penilaian mengingat kalimat aktif-pasif merupakan salah 

satu jenis dalam kalimat. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah dalam penelitian 

ini adalah “bagaimanakah kemampuan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat 

pasif siswa kelas X MAMA Gisting Tahun Pelajaran 2012/2013?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan mengubah kalimat 

aktif menjadi kalimat pasif siswa kelas X MAMA Gisting Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kepada 

guru Bahasa dan Sastra Indonesia mengenai tingkat kemampuan menulis siswa 

dengan menggunakan kalimat yang bervariasi.  

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MAMA Gisting. 

2. Objek penelitian adalah kemampuan siswa dalam mengubah kalimat aktif 

menjadi kalimat pasif. 

3. Lokasi penelitian : Madrasah Aliyah Mathlaul Anwar Gisting. 

4. Aspek-aspek yang dinilai meliputi: (1) ketepatan struktur pembentukan 

kalimat pasif dan (2) ejaan. 

 


