
Kalimat aktif dan kalimat pasif

1. Aktif: Seekor kucing sedang mengejar tikus itu.
Pasif: - Tikus itu sedang dikejar seekor kucing.
          - Tikus itu sedang dikejar oleh seekor kucing.

(A) Tikus itu gemuk.
(B) Seekor kucing sedang mengejar tikus itu.
=> (A+B) Tikus yang gemuk itu sedang dikejar oleh seekor kucing. 

2. Aktif: Adi tidak pernah memukul Budi.
Pasif: - Budi tidak pernah dipukul Adi.
          - Budi tidak pernah dipukul oleh Adi.

3. Aktif: Saya akan membaca koran ini.
Pasif: (X) Koran ini akan dibaca (oleh) saya.
          (X) Koran ini saya akan baca.
          (X) Koran ini akan baca saya.
          - Koran ini akan saya baca.

4. Aktif: Aku harus mengeluarkan buku ini dari dalam tas.
Pasif: (X) Buku ini harus dikeluarkan dari dalam tas oleh aku.
          (X) Buku ini aku harus keluarkan dari dalam tas.
          - Buku ini harus aku keluarkan dari dalam tas.
          - Buku ini harus kukeluarkan dari dalam tas.

5. Aktif: Kamu harus menunggu anak itu.
         Engkau harus menunggu anak itu.
Pasif: - Anak itu harus kamu tunggu.
          (X) Anak itu harus mutunggu.
          - Anak itu harus engkau tunggu.
          - Anak itu harus kautunggu.

6. Aktif: Anda mengajari adik saya berenang.
Pasif: (X) Adik saya diajari berenang oleh Anda.
          - Adik saya Anda ajari berenang.

7. Aktif: Kami sudah memasukkan air itu ke dalam botol.
Pasif: - Air itu sudah kami masukkan ke dalam botol.

8. Aktif: Kita tidak mengetahui nama orang itu.
Pasif: (X) Nama orang itu tidak diketahui oleh kita.
          - Nama orang itu tidak kita ketahui.

9. Aktif: Kalian menyampuli buku-buku itu dengan plastik.
Pasif: - Buku-buku itu kalian sampuli dengan plastik.

Sampul buku, menyampuli buku



10. Aktif: Dia sudah menumis sayur kangkung dan merebus telur.
Pasif: - Sayur kangkung sudah ditumis dan telur sudah direbus oleh dia.
          - Sayur kangkung sudah ditumis dan telur sudah direbus olehnya.
          - Sayur kangkung sudah ditumisnya dan telur sudah direbusnya.
          - Sayur kangkung sudah dia tumis dan telur sudah dia rebus.

11. Aktif: Beliau akan segera mengumumkan hal penting itu.
Pasif: - Hal penting itu akan segera diumumkan oleh beliau.
          - Hal penting itu akan segera diumumkan beliau.
          - Hal penting itu akan segera beliau umumkan.

12. Aktif: Mereka belum mengerjakan pekerjaan rumah.
Pasif: - Pekerjaan rumah belum mereka kerjakan.
          - Pekerjaan rumah belum dikerjakan oleh mereka.
          - Pekerjaan rumah belum dikerjakan mereka.

13. Aktif: Mereka menceritakan masalah itu kepada kami kemarin.
Pasif: - Masalah itu mereka ceritakan kepada kami kemarin.
          - Masalah itu diceritakan oleh mereka kepada kami kemarin.
          - Masalah itu diceritakan mereka kepada kami kemarin.

Sudah = have already ...

Kalimat pasif dengan di-… (kalimat pasif tipe 1) Kalimat pasif tanpa di-… (tipe 2)
Pelaku (agent) = frasa nomina, nama orang, kata ganti orang pertama dan kedua

------------------------kata ganti orang ketiga (3rd pers. pronouns)--------------------------

14. Aktif: Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu harus mematuhi peraturan ini.
Pasif: Peraturan ini harus Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu patuhi. (kalimat pasif tipe 2)

15. Aktif: Pak Budi sudah memeriksa pekerjaan rumah saya.
Pasif: (1) Pekerjaan rumah saya sudah diperiksa oleh Pak Budi. 

     (Pak Budi sebagai orang ketiga → kalimat pasif tipe 1)
          (2) Pekerjaan rumah saya sudah Pak Budi periksa.

     (Pak Budi sebagai orang kedua → kalimat pasif tipe 2)

(A) Universitas ini ada di Olomouc.
(B) Saya mempelajari ilmu kedokteran di universitas ini.
(A+B) Universitas tempat saya mempelajari ilmu kedokteran ini ada di Olomouc

       (di mana)

= This university, where I studied … , is in Olomouc.



(A) Orang ini adalah paman saya.
(B) Mobil orang ini menabrak seorang pejalan kaki.
(A+B) Orang ini yang mobilnya menabrak seorang pejalan kaki adalah paman saya.

=> This person whose car …., is my uncle.

(A) Musim panas tahun lalu sangat panas.
(B) Kami mengunjungi museum itu pada musim panas tahun lalu.
(A+B) Musim panas tahun lalu ketika kami mengunjungi museum itu sangat panas.

      (waktu)
       (pas)

=> last year’s summer when we visited … was very hot.


