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ABSTRAKSI 

 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk pasif pada judul 

berita Surat Kabar Harian Solopos edisi Mei 2013, mendeskripsikan jenis bentuk 

pasif pada judul berita Surat Kabar Harian Solopos edisi Mei 2013. 

Dalam pengumpulan data digunakan teknik pustaka dan teknik simak 

dengan teknik catat. Objek penelitian ini adalah bentuk pasif pada judul berita 

Surat Kabar Harian Solopos edisi Mei 2013. Data diperoleh dari beberapa judul 

berita yang terdapat pada Surat Kabar Harian Solopos edisi Mei 2013. Teknik 

analisis data ini dengan metode padan yang digunakan untuk menganalisis data 

yang terkumpul. Adapun teknik yang digunakan dari metode padan adalah 

teknik referensial. 

Berdasarkan hasil penelitian bentuk pasif pada judul berita Surat Kabar 

Harian Solopos edisi Mei 2013, maka dapat diungkapkan simpulan bentuk pasif, 

yaitu di-, pasif di-/-kan, pasif di-/-i, pasif diper-/-kan, dan pasif ter-. Jenis bentuk 

pasif dari 118 data yang muncul, yaitu 67 data yang termasuk pasif bentuk di-, 

24 data yang termasuk dalam pasif bentuk di-/-kan, 5 data yang termasuk dalam 

pasif bentuk di-/-i, 2 data yang termasuk dalam pasif bentuk diper-/-kan, serta 

pasif bentuk ter- sebanyak 20 data pada judul berita Surat Kabar Harian Solopos 

edisi Mei 2013. Bentuk pasif merupakan bentuk verba yang menduduki predikat 

dalam fungsi kalimat. 

 

Kata Kunci :surat kabar, bentuk pasif, pasif di-, pasif di-/-kan, pasif 

di-/-i, pasif diper-/-kan, pasif ter-. 
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A. PENDAHULUAN 

 

Manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan daripada 

komunikasi tulis. Oeh sebab itu, komunikasi lisan dianggap lebih penting 

dibandingkan komunikasi dalam bentuk tulisan. 

Perkembangan bahasa manapun, termasuk bahasa Indonesia tidak 

dapat dilepaskan dengan perkembangan ragam bahasa yang ada. Dalam bahasa 

Indonesia  dikenal adanya bahasa Indonesia ragam tulis dan bahasa Indonesia 

ragam lisan atau omong.   

Dalam masyarakat tradisional yang belum mengenal tulisan atau 

belum banyak yang menguasai kegiatan baca tulis. Komunikasi lisan 

merupakan satu-satunya sarana yang dapat digunakan dan dapat dilakukan 

dalam kegiatan berkomunikasi. Para orator, dai, mubalig, juru kampanye, 

pembaca berita, atau tukang obat yang berteriak-teriak di pinggir jalan 

merupakan contoh yang baik bagaimana komunikasi lisan coba dimanfaatkan 

untuk kepentingan mempengaruhi masyarakat. 

Bahasa sebagai salah satu alat manusia untuk bertahan hidup dan 

menjalani kehidupan. Dengan kata lain, bahasa digunakan sebagai alat manusia 

untuk menyampaikan maksud atau keinginan dan mengungkapkan keadaan 

diri. Sebagai lambang bunyi yang berpola, bahasa dapat disampaikan dengan 

ujaran dalam komunikasi. Pembentukan itu harus menurut kaidah atau aturan 

sehingga sesuai dengan maksud penuturnya dan dapat dimengerti oleh mitra 

tutur. 

Bahasa merupakan media komunikasi yang paling efektif yang 

dipergunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan individu lainnya. Bahasa 

yang digunakan dalam berinteraksi pada keseharian kita sangat bervariasi 

bentuknya, baik dilihat dari segi fungsi maupun bentuknya. Tataran 

penggunaan bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat dalam berinteraksi 

tentunya tidak lepas dari penggunaan kata atau kalimat yang bermuara pada 

makna yang merupakan ruang lingkup dari semantik. 
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Selain itu, bahasa merupakan satuan lingual berupa kata, frasa, klausa, 

kalimat dan wacana. Menurut Chaer (2006: 1) bahasa mempunyai dua 

pengertian. Pertama bahasa merupakan alat komunikasi verbal. Kedua, bahasa 

merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter, digunakan oleh anggota 

masyarakat untuk bekerja sama. 

Adapun Sugono (1991: 1) menjelaskan bahwa lambang yang 

digunakan dalam sistem bahasa adalah berupa bunyi, yaitu bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia. Karena lambang yang digunakan berupa 

bunyi, maka yang di anggap primer di dalam bahasa adalah bahasa yang 

diucapkan, yaitu disebut bahasa lisan. Karena itu pula, bahasa tulisan walaupun 

dalam dunia modern sangatlah penting hanya bersifat sekunder. Bahasa tulisan 

sesungguhnya tidak lain adalah rekaman visual, dengan bentuk huruf-huruf dan 

tanda-tanda baca dari bahasa lisan.  

Menurut Darjowidjojo (1983: 90; dalam Markhamah dan Sabardila, 

2011: 159-160) bentuk pasif yang lazim dibentuk dengan mengubah objek 

langsung dan objek tak langsung menjadi subjek kalimat pasif bila aturan-

aturan pengimbuhan tertentu dipatuhi. Dalam BI terdapat sebelas kata kerja 

yang menunjukkan beberapa fenomena aktif-pasif yang menarik. Kata-kata 

yang dimaksud diturunkan dari kata dasar: serah, tawar, beri, ajar, dan kirim. 

Dari situ terbentuklah kata menyerahi-menyerahkan, menawari-menawarkan, 

memberi-memberikan, mengajari-mengajarkan, mengirimi-mengirimkan. 

Kata-kata kerja itu dibentuk dengan menambahkan imbuhan –kan dan –i. 

Diatesis pasif adalah diatesis yang menunjukkan bahwa subjek adalah 

tujuan dari perbuatan. Diatesis merupakan kategori gramatikal yang 

menunjukkan hubungan antara partisipan atau subjek dengan perbuatan yang 

dinyatakan oleh verba klausa, ada diatesis aktif dan pasif (Kridalaksana, 1993: 

43). 

Kalimat aktif dikatakan sebagai kalimat dasar, adapun  kalimat pasif 

adalah ubahan dari kalimat aktif. Pengalihan dari kalimat aktif ke kalimat pasif 

sebenarnya bertolak dari kerangka pemikiran relasi antara subjek dan predikat 
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yang dilihat dari segi peran yang diperankan oleh subjek terhadap perbuatan 

yang dilakukan oleh predikat. Lebih lanjut Sugono (1991: 89) mengatakan jika 

subjek suatu kalimat merupakan pelaku perbuatan yang dinyatakan pada 

predikat kalimat ini disebut kalimat aktif. Jadi, kalimat aktif ini hanya terdapat 

pada kalimat yang predikatnya verba perbuatan. Sebaliknya, jika subjek 

kalimat berperan sebagai sasaran kalimat itu disebut kalimat pasif. Kalimat ini 

merupakan ubahan dari kalimat aktif. Pemindahan dilakukan dengan 

memindahkan unsur objek kalimat aktif ke tempat subjek kalimat pasif. 

Pemindahan itu menyebabkan perubahan bentuk verba pengisi predikat.  

Berdasarkan latar belakang penelitian ini untuk mencegah kekaburan 

diperlukan pembatasan masalah. Moleong (1989: 63) mengungkapkan bahwa 

pembatasan masalah memberi bimbingan dan arahan kepada peneliti untuk 

menentukan data yang perlu dikumpulkan dan data yang tidak relevan. Dalam 

penelitian ini dibatasi pada ”bentuk Pasif Pada Judul Berita Surat Kabar Harian 

Solopos Edisi Mei 2013. 

Berdasarkan pembatasan masalah yang dikemukakan, perumusan 

masalah ini adalah: bagaimana bentuk pasif pada judul berita Surat Kabar 

Harian Solopos edisi Mei 2013 dan Apakah jenis bentuk pasif pada judul berita 

Surat Kabar Harian Solopos edisi Mei 2013. Adapun tujuan penelitian ini 

Mendeskripsikan bentuk pasif pada judul berita Surat Kabar Harian Solopos 

edisi Mei 2013 dan Mendeskripsikan jenis bentuk kalimat pasif pada judul 

berita Surat Kabar Harian Solopos edisi Mei 2013. 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: (1) Manfaat teoritis, hasil 

penelitian ini dapat menambah khasanah dalam bidang linguistik bentuk pasif 

pada judul berita Surat Kabar Harian Solopos, (2) Manfaat praktis, hasil 

penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti, untuk menambah bahan 

pertimbangan mengenai bentuk pasif pada judul berita Surat Kabar Harian 

Solopos. 

 

 



5 

 

B. PENELITIAN YANG RELEVAN 

 

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini akan dipaparkan bebarapa 

tinjauan pustaka yang telah dimuat dalam bentuk skripsi dan dalam bentuk 

reverensi. Anshari (http://anshar-mtk.blogspot.com/2013/02/variasi-kalimat-

berdasarkan-urutan-dan.html) menulis “Variasi Kalimat Berdasarkan Urutan 

Dan Variasi Aktif-Pasif”. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 

kalimat bervariasi berdasarkan urutan dan berdasarkan aktif-pasif. 

Berdasarkan analisis data penelitian dapat disimpulkan: (1) kalimat 

bervariasi urutan, (2) penyusunan berdasarkan urutan, dan (3) kalimat 

berdasarkan aktif-pasif. Kalimat bervariasi urutan secara umum kebanyakan 

kalimat dalam bahasa Indonesia berurutan Subjek-Predikat (S-P). Jika ada 

objek dan keterangan (S-P-O-K). Dengan urutan seperti itu, berarti S terdapat 

pada awal kalimat, P di belakangnya 

Penelitian yang dilakukan oleh Anshar hampir sama dengan yang 

peneliti lakukan, yaitu meneliti Variasi Kalimat Berdasarkan Urutan Dan 

Variasi Aktif-Pasif. Hanya saja peneliti lebih memfokuskan pada variasi 

kalimat pasifnya. 

Penelitian yang dilakukan Kusuma (2007) yang berjudul “Variasi Pola 

Kalimat, Isi Pesan dan Fungsi Pengungkapan pada Wacana Iklan Radio di 

Surat Kabar Harian Solopos Edisi Oktober 2006”. Tujuan penelitian ini adalah 

mengidentifikasi pola kalimat pada iklan radio, mengungkapkan isi pesan dan 

mendeskripsikan fungsi pengungkapan yang terkandung pada wacana iklan 

radio di Surat Kabar Harian Solopos edisi Oktober 2006. 

Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa dalam wacana iklan 

radio di Surat Kabar Harian Solopos Edisi Oktober 2006 terdapat 25 variasi 

pola kalimat dari 110 jumlah seluruh kalimat yang dianalisis peneliti. 

Munculnya pola kalimat yang paling banyak adalah pola S-P sebanyak 26, S-P-

K sebanyak 11, S-P-O sebanyak 11, S-P-O-K sebanyak 10. 

http://anshar-mtk.blogspot.com/2013/02/variasi-kalimat-berdasarkan-urutan-dan.html
http://anshar-mtk.blogspot.com/2013/02/variasi-kalimat-berdasarkan-urutan-dan.html
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Dalam suatu bahasa termasuk pada bahasa Indonesia, selain 

klausa/kalimat aktif, terdapat klausa/kalimat pasif. Perihal kalimat aktif dalam 

bahasa Indonesia cukup banyak diungkap dalam tatabahasa.  

Penelitian yang dilakukan Sodiqy (2005) yang berjudul “Kajian Relasi 

Makna pada Kalimat Majemuk dalam Surat Dinas Camat Kartasura”. 

Penelitian tersebut menghasilkan jenis kalimat majemuk yang terdapat dalam 

surat dinas camat Kartasura adalah kalimat majemuk setara dan kalimat 

majemuk bertingkat, relasi atau hubungan klausa pada kalimat majemuk yang 

terdapat dalam surat dinas camat Kartasura antara lain: 1) hubungan makna 

penjumlahan; 2) hubungan makna pemilihan; 3) hubungan makna perlawanan; 

4) hubungan makna waktu; 5) hubungan makna akibat; 6) hubungan makna isi; 

7) hubungan makna harapan; dan 8) hubungan makna kegunaan. 

Penelitian yang dapat dibandingkan dengan penelitian ini adalah 

Mochamad Ihsan (2009) yang berjudul “Kalimat Pasif Bahasa Arab: Analisis 

Sintaksis”. Pada penelitian ini Mochamad Ihsan menitik beratkan pada bahasa 

arab dan sintaksis dengan media Alquran yang dijadikan sebagai sumber data 

untuk menemukan data-data yang akan diuraikan pada bab pembahasan, 

penelitian ini peneliti lebih memfokuskan variasi kalimat pasif pada judul 

berita Surat Kabar Harian Solopos edisi Mei 2013. 

Penelitian lain yang sejenis dilakukan oleh Anies Tamara (2009) yang 

berjudul “Analisis Pergeseran Penerjemahan Kalimat Pasif Bahasa Jepang 

Menjadi Kalimat Aktif Bahasa Indonesia”. Perbedaan penelitian ini adalah 

pada penggunaan media yang akan dianalisis. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Anies Tamara menggunakan media bahasa Jepang pada penelitian ini 

menggunakan media bahasa Indonesia. Persamaan penelitian ini adalah sama-

sama menganalisis kalimat pasif, hanya saja peneliti lebih memfokuskan 

bentuk pasifnya. 
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C. METODE PENELITIAN 

  

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif yang 

bersifat deskriptif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya (Strauss dan Corbin dalam Syamsudin, 2006: 73). Objek dari penelitian 

ini adalah variasi kalimat pasif pada judul berita Surat Kabar Harian Solopos 

edisi Mei 2013. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk pasif 

pada judul berita Harian Umum Solopos edisi Mei 2013, dokumen, arsip dan 

sumber darimana data diperoleh . 

 Adapun data pada penelitian ini adalah bentuk pasif pada judul berita 

Surat Kabar Harian Solopos. Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam 

penelitian ini adalah teknik pustaka dan teknik simak dengan teknik catat. 

Dalam penelitian ini teknik pustaka dilakukan dengan cara memilih data 

kebahasaan atau sumber-sumber tertulis yang terdapat pada judul berita yang 

dibatasi pada kepentingannya terhadap maksud dan tujuan penelitian. 

Dalam Teknik analisis data ini dengan metode padan yang digunakan 

untuk menganalisis data yang terkumpul. Adapun teknik yang digunakan dari 

metode padan adalah teknik referensial Namun demikian, penyajian analisis 

data pada penelitian ini menggunakan metode penyajian informal. 
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil bentuk pasif pada judul berita Surat Kabar Harian Solopos edisi 

Mei 2013.  

a. Pasif bentuk di- 

1. Dilelang, Kendaraan Dinas Laku Rp 294 Juta. (Solopos 1 Mei  20

  2013). 

2. Herman Divonis 19 Tahun, Denis 15 Tahun. (Solopos 1 Mei 201

  2013). 

3. Warga Tewas Dikeroyok Di Kompleks Makam Belanda. 

       (Solopos, 20 Mei 2013). 

Data (1) dan (2) merupakan bentuk pasif di-. Data (1) 

menunjukkan pula bentuk pasif di- pada kata dilelang, verba tersebut 

juga merupakan konstituen pengisi frasa nominal.  Selanjutnya pada 

data (2) kata divonis tersebut sebagai pengisi frasa nominal. Kata 

dikeroyok pada data (3) merupakan verba yang tidak menuntut 

kehadiran nomina di belakangnya karena didahului pasif ajektiva yaitu 

pada kata tewas. 

b. Pasif bentuk di-/-kan 

1. Bayu Andra Diproyeksikan Jadi Starter. (Solopos, 1 Mei 2013). 

2. Timnas Belum Didaftarkan Ke Kualifikasi AFC U-14. (Solopos, 

   8 Mei 2013). 

3. Jelang Pilgub, 272 Petugas Linmas Gondangrejo Disiagakan. 

        (Solopos, 22 Mei 2013). 
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Data (1) dan (2) merupakan pasif bentuk di-/-kan yang ada 

karena hadirnya pelaku, pada kata Andra dan kata Timnas berperan 

sebagai pelaku. Data (3) terdapat kata disiagakan, kata disiagakan 

mengandung arti siap sedia dalam keadaan apapun. Kata tersebut 

merupakan bentuk dari frasa ajektival, sehingga perlu adanya pelaku 

maupun pelengkap. 

c. Pasif bentuk di-/-i 

1. Sensus Rawan Ditunggangi Kampanye. (Solopos, 1 Mei 2013). 

2. 22 Pemain Persis LPIS Disodori Kontrak, (Solopos, 8 Mei 2013). 

3. Penurunan Kualitas Bangunan Klewer Dicermati. (Solopos, 18 

         Mei 2013). 

Data (2) pada kata ditunggangi memiliki makna perbuatan, 

data (2) terdapat kata disodori  yang mengandung makna diberi atau 

memberi. Adapun pada data (3) menyatakan makna perbuatan. 

d. Pasif bentuk diper-/-kan 

1. Nadal Nyaris Dipermalukan Gulbis. (Solopos, 18 Mei 2013). 

2. Raskin Diperjualbelikan Di Pasar. (Solopos, 22 Mei 2013). 

Data (1) ditemukan verba dipermalukan yang mengandung 

makna mendapatkan malu, pada data tersebut kata dipermalukan 

dipakai untuk menandai aktivitas yang dilakukan oleh orang pertama. 

Data (1) dan (2) adanya prefiks per- yang menuntut hadirnya pelaku. 

e. Pasif bentuk ter- 

1. Truk Tabrak Tiang PJU, Roda Depan Terlepas. (Solopos, 1 Mei 2

  2013). 

2. Hujan Deras, Underpass Makamhaji Tergenang. (Solopos, 18 
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        Mei 2013). 

3. Kans La Real Ke Kasta Tertinggi Eropa. (Solopos, 18 Mei 2013). 

Data (1) terdapat verba terlepas. Verba tersebut berasal dari 

prefiks ter- ditambah pokok kata. Masing-masing kata tersebut 

mengandung makna menyatakan perbuatan yang tidak sengaja. Data 

(2) prefiks ter- pada kata tergenang memiliki arti terkena. Verba 

tergenang berasal dari prefiks ter- ditambah dengan pokok kata sifat 

genang. Data (3) terdapat verba tertinggi yang berasal dari kata tinggi 

dan mendapatkan prefiks ter- yang mengandung arti paling tinggi 

diantara yang lain. 

 

Bentuk pasif pada Surat Kabar Harian Umum Solopos edisi Mei 2013 

diatas ditemukan beberapa data yang memiliki bentuk pasif. Dari 118 data 

yang telah peneliti temukan, ada beberapa bentuk pasif yang terdapat pada 

judul berita Surat Kabar Harian Solopos edisi Mei 2013. Diantaranya terdapat 5 

bentuk variasi kalimat pasif, yaitu, bentuk pasif di- (67 data), pasif di-/-kan (24 

data), pasif di-/-i (5 data), pasif diper-/-kan (2 data), dan pasif ter- (20 data). 

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa bentuk pasif di- sangat 

mendominasi karena ditemukan paling banyak diantara lainnya.  

 

E. SIMPULAN 

 

Bentuk pasif pada judul berita Surat Kabar Harian Solopos edisi Mei 

2013 dibedakan 5 kelompok/bentuk menjadi pasif bentuk di-, pasif bentuk di-/-

kan, pasif bentuk di-/-i, pasif bentuk diper-/-kan, dan pasif bentuk ter-. Data 

yang ditemukan yaitu; 118 data terdapat 67 data yang termasuk dalam pasif 

bentuk di-, 24 data yang termasuk dalam pasif bentuk di-/-kan, 5 data yang 
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termasuk dalam pasif bentuk di-/-i, 2 data yang termasuk dalam pasif bentuk 

diper-/-kan, serta  20 data yang termasuk dalam pasif bentuk ter-. 

Fungsi kedudukan kalimat, yaitu bentuk pasif pada judul berita 

berpredikat kata kerja (verba) yang mempunyai makna bermacam-macam, 

misalnya: (1) menyatakan perbuatan disengaja ataupun tidak; (2) menyatakan 

pemberian; (3) menyatakan paling; dan (4) menyatakan penghadiran pelaku. 
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