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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemampuan siswa merupakan objek utama dalam proses pembelajaran. 

Begitu pula dalam dunia pendidikan, kemampuan siswa dijadikan sebagai tolok ukur 

keberhasilan pembelajaran. Kemampuanlah yang menjadi produk akhir dari proses 

belajar mengajar. Kemampuan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu diukur 

berdasarkan keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan (menyimak), berbicara, 

membaca, dan menulis. Dilihat dari keempat kemampuan di atas, menulis merupakan 

kemampuan yang sering dilakukan untuk melatih siswa dalam menciptakan karya 

tulis. Oleh karena itu, kegiatan ini harus diasah sejak dini dan dipelajari mulai dari 

dasar, agar tidak menimbulkan kesalahan pada tingkat yang lebih tinggi. 

Kelas sepuluh (X) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat (MA/SMK) 

merupakan subjek yang sesuai dan ideal untuk meningkatkan kemampuan menulis. 

Hal ini dikarenakan, pada sekolah tingkat ini siswa memasuki masa pengembangan 

kemampuan berbahasa. Jika di tingkat sebelumnya (SMP/MTs) siswa hanya dilatih 

secara sederhana, maka pada tingkat ini siswa diberi kebebasan untuk memvariasikan 

kemampuan berbahasanya terutama kemampuan menulis. 

Pembahasan mengenai variasi kemampuan berbahasa, terutama kemampuan 

menulis, salah satu modal awal yang harus dikuasai siswa adalah pembentukan 

kalimat. Di dalam dunia tulis-menulis kalimat merupakan unsur terpenting yang 

menentukan keberhasilan karya tulis. Hal ini dikarenakan, karya tulis itu memang 
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terdiri dari kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dengan memperhatikan 

kepaduan isi dan bentuknya. Unsur kemenarikan suatu karya tulis juga menjadi hal 

penting untuk menentukan keberhasilannya. Kemenarikan itu bisa diperoleh apabila 

kalimat yang digunakan memperhatikan variasi, baik variasi diksi, aktif-pasif, berita-

perintah-tanya, dan lain sebagainya. 

Variasi dasar yang harus dipelajari siswa agar mampu menulis 

karangan/karya tulis dengan baik, yaitu variasi kalimat aktif dan kalimat pasif. 

Kemampuan siswa dalam memvariasikan kalimat aktif ke pasif maupun sebaliknya, 

sangat penting untuk diteliti. Hal ini dikarenakan pada dasarnya manusia itu 

memiliki pemikiran yang kompleks seperti kreativitas dan imajinasi. Sehingga harus 

diberi sarana atau wadah untuk menuangkan pemikiran tersebut. Menulis adalah satu 

sarana yang sederhana untuk hal tersebut. Dengan modal pemikiran kompleks yang 

diperoleh dari lingkungan sekitar, siswa memiliki kemampuan menulis yang 

berbeda-beda. Pengubahan kalimat dari aktif menjadi pasif atau sebaliknya menjadi 

semakin menarik untuk diteliti, karena perbedaan kreativitas dan imajinasi masing-

masing siswa dan sebagai upaya peningkatan kemampuan menulis. 

Penelitian mengenai kemampuan siswa dalam mengubah kalimat aktif 

menjadi pasif atau sebaliknya telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. 

Akan tetapi, fokus utama dari penelitian terdahulu bukan hanya mengambil objek 

hasil pengubahan siswa, melainkan juga novel, artikel, hasil terjemahan buku, dan 

hasil karangan siswa. Peneliti tersebut, yaitu: 1) Lee and Lee (2008), 2) Sutana 

(2009), 3) Wexler (2010), 4) Widarwati dkk. (2011), 5) Suprato (2012 dan 2013), 6) 

Fitriana (2012), 7) Susanti (2013), 8) Algani dkk. (2014), 9) Bruening (2014), 10) 
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Lødrup (2014), 11) Yannuar dkk. (2014), 12) Julianto (2014), 13) Apriliani (2016), 

dan 14) Nurlaili (2016).  

Penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas bertujuan untuk 

memperkuat teori yang terkait dengan klausa dan kalimat aktif serta pasif dalam 

penelitian ini. Akan tetapi, penelitian ini tetap memiliki perbedaan sebagai wujud 

dari pengembangan penelitian. 1) Perbedaan penelitian yang dilakukan Lee and Lee 

(2008) dengan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti. Objek yang diteliti Lee 

and Lee (2008) merupakan struktur predikat pasif anak-anak Korea, sedangkan 

penelitian ini objek yang diteliti yaitu bentuk kalimat aktif dan pasif pada bahasa 

Indonesia. 2) Penelitian yang dilakukan oleh Sutana (2009) menganalisis kalimat 

lebih luas atau secara umum, sedangkan penelitian ini hanya variasi kalimat aktif-

pasif dan sebaliknya. 3) Wexler (2010) melakukan penelitian verbal pasif pada 

Williams Syndrome, sedangkan penelitian ini objek yang diteliti yaitu bentuk kalimat 

aktif dan pasif. 4) Widarwati dkk. (2011), menggunakan sumber data berupa 

terjemahan novel, sementara penelitian ini hasil pengubahan kalimat yang dilakukan 

oleh siswa. 5) Penelitian yang dilakukan Suprato (2012) juga memiliki perbedaan 

dengan penelitian ini terkait pada jenis pendekatannya. Penelitian yang dilakukan 

Suprato (2012) menggunakan jenis pendekatan analisis kontrastif dan bahasa yang 

menjadi objeknya ialah bahasa Inggris, sedangkan penelitian ini menggunakan 

analisis deskriptif dan bahasa yang menjadi objeknya, yaitu bahasa Indonesia.  

Perbedaannya dengan Fitriana (2012) terletak pada sumber datanya. Sumber 

data yang digunakan Fitriana (2012) adalah artikel dalam majalah, sementara 

penelitian ini menggunakan hasil pengubahan kalimat yang dilakukan oleh siswa. 
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Penelitian yang dilakukan Susanti (2013) memiliki perbedaan pada kemampuan yang 

diteliti, yaitu penggunaan kalimat sementara penelitian ini pengubahan kalimat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suprato (2013) memiliki perbedaan pada sumber 

datanya. Penelitian yang dilakukan oleh Suprato (2013) menggunakan sumber data 

berupa terjemahan novel, sementara penelitian ini menggunakan hasil pengubahan 

kalimat yang dilakukan oleh siswa. Variasi yang diteliti Algani dkk. (2014)  hanya 

satu ialah kalimat aktif menjadi pasif, sedangkan penelitian ini bentuk variasi yang 

diteliti ada dua, yaitu bentuk kalimat aktif menjadi pasif dan kalimat pasif menjadi 

aktif. Objek yang diteliti Bruening (2014) merupakan formasi kata pada sintaksis, 

sedangkan penelitian ini objek yang diteliti adalah bentuk kalimat aktif dan pasif. 

Penelitian Julianto (2014) juga memiliki perbedaan pada aktivitas 

kemampuan yang diteliti. Penelitian yang dilakukan Julianto (2014) berupa 

kemampuan menulis paragraf deduktif, sementara penelitian ini berupa kemampuan 

mengubah kalimat. Variasi yang diteliti Lødrup (2014) merupakan konstruksi 

kalimat majemuk pasif Norwegia, sedangkan penelitian ini bentuk variasi yang 

diteliti, yaitu bentuk kalimat aktif dan pasif pada bahasa Indonesia. Objek yang 

diteliti Yannuar dkk. (2014) merupakan konstruksi suara aktif dan pasif, sedangkan 

penelitian ini objek yang diteliti ialah bentuk kalimat aktif dan pasif. Kalimat yang 

dianalisis oleh Apriliani (2016) bersumber dari artikel, sedangkan penelitian ini 

bersumber dari hasil pengubahan kalimat yang dilakukan oleh siswa. Kalimat yang 

diubah oleh Nurlaili (2016), yaitu kalimat langsung-tidak langsung, sedangkan 

kalimat yang diubah dalam penelitian ini adalah kalimat aktif-pasif dan sebaliknya. 
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Penelitian pengembangan ini tetap memiliki perbedaan yang cukup jelas, 

mulai dari sumber data, tempat penelitian, sampai bentuk variasi kalimat yang 

diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menelaah sejauh mana kemampuan siswa 

dalam mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dan sebaliknya dilihat dari 

presentase ketepatan dan ketidaktepatannya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua masalah yang perlu dikaji dalam 

penelitian ini. 

a. Bagaimanakah kemampuan siswa dalam mengubah kalimat aktif menjadi 

pasif? 

b. Bagaimanakah kemampuan siswa dalam mengubah kalimat pasif menjadi 

aktif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini. 

a. Mendeskripsikan kemampuan siswa dalam mengubah kalimat aktif 

menjadi pasif. 

b. Mendeskripsikan kemampuan siswa dalam mengubah kalimat pasif 

menjadi aktif. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, terdapat dua manfaat yang diharapkan 

dalam hasil penelitian ini. 

a. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang bahasa, serta menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis, pembaca, dan pecinta bahasa. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi guru 

a) Setelah mengetahui kemampuan siswa, diharapakan guru dapat 

memberikan latihan pengubahan kalimat yang kurang tepat. 

b) Mengurangi kesalahan berbahasa siswa yang dilakukan dalam 

proses pembelajaran terutama dalam pengubahan kalimat. 

2) Bagi peneliti 

a)  Mengembangkan wawasan dan pengalaman peneliti. 

b)  Menerapkan teori yang telah diperoleh. 

c)  Menambah keterampilan peneliti dalam melaksanakan penelitian. 


