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ABSTRAK 

Sumantri Atika Yana. 2017. Analisis Bnetuk-Bentuk Klausa dalam Tajuk Rencana 

Surat Kabar Batam Pos Edisi April 2017. Skripsi. Tanjungpinang. Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing I: Drs. Suhardi M.Pd. pembimbing 

II: Legi Elfitra, M.Pd 

 

Kata Kunci: Bentuk-Bentuk Klausa, Tajuk Rencana, Batam Pos 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk klausa dalam 

Tajuk Rencana Surat Kabar Batam Pos Edisi April 2017. Adapun bentuk-bentuk 

klausa yang dilihat adalah klausa verbal, klausa non verbal, klausa transitif, klausa 

intransitif, klausa aktif, klausa pasif, klausa medial, klausa resiprokal, klausa statif, 

klausa ekuasional, klausa nominal, klausa adjektival dan klausa adverbial. Metode 

yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dokumentasi. Subjek pada penelitian ini adalah Tajuk Rencana 

Surat Kabar Batam Pos Edisi April 2017 yang berjumlah 22 tajuk rencana. Penelitian 

ini difokuskan pada bentuk-bentuk klausa yang terdapat dalam Tajuk Rencana Surat 

Kabar Batam Pos Edisi April 2017. Data diperoleh dengan teknik baca dan 

pencatatan. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bentuk-bentuk klausa dalam 

Tajuk Rencana Surat Kabar Batam Pos Edisi April 2017 yang meliputi, (1), klausa 

Verbal, (2) klausa Non Verbal, (3) klausa Intrannsitif, (4) klausa aktif, (5) klausa 

pasif, (6) klausa medial, (7) klausa resiprokal, (8) klausa statif, (9) klausa ekuasional, 

(10) klausa nominal, (11) klausa adjectival, dan (12) klausa adverbial. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam sebuah Tajuk Rencana Surat Kabar Batam Pos Edisi 

April 2017 memiliki berbagai macam bentuk-bentuk klausa. 



 
 

 
 

ABSTRACK 

Sumantri Atika Yana. 2017. Analysis of clouse form in editorial of Batam Pos News 

Paper April 2017 Edition. Skcripsion. Tanjungpinang. Major of Indonesia Languange 

Eand Literature, Teacher Training and Education Science Faculty, Maritim Raja Ali 

Haji University. Preceptor I : Drs Suhardi M.Pd. Preceptor II : Legi Elfitra, M.Pd. 

 

Keyword : Clause’s form Editorial, Batam Pos 

This research intends to describe the clause’s form in Editorial Of Batam Pos 

News Paper April 2017 Edition. As for the forms of clause are verbal clause, non 

verbal clause, transitive clause, intransitive clause, medial clause, equity clause, and 

adverbial clause. The method used is descriptive qualitative. Data collection 

technique used is documentation. The subject in the research are 22 editorial of 

Batam Pos News Paper April 2017 Edition. This research focus on clauses’s forms in 

editorials edition. Data obtained by reading technique and recording. Research data 

are analyzed by using  descriptive qualitative analysis. Research result shows that 

there are clause forms in editorial of Batam Pos News Paper Edition which involve 

(1) verbal clause, (2) non verbal clause, (3) intransitive clause, (4) active clause, (5) 

passive clause, (6) medial clause, (7) reciprocal clause, (8) stative clause, (9) equilty 

clause, (10) nominal clause (11) adjectival clause, and (12) adverbial clause. It shows 

that in an editorial of Batam Pos News Paper Apri 2017 Edition have various clause 

form. 

 

 

 

 



 
 

 
 

                                                               BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.  Latarbelakang 

 Linguistik merupakan ilmu yang berkaitan dengan bahasa atau dapat disebut 

sebagai induk ilmu bahasa. Secara umum ilmu linguistik dibagi menjadi empat 

bagian, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dalam kajian ini, ilmu 

linguistik yang diteliti ialah ilmu kajian sintaksis. Secara umum kajian ilmu sintaksis 

dapat diartikan sebagai ilmu bahasa yang mengkaji tentang kata, frase, klausa, dan 

kalimat.  

Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, sekurang-

kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Dalam 

sebuah wacana sangat sulit dibedakan antara frase, klausa, dan kalimat, sehingga 

jarang sekali ditemukan penelitian tentang masalah frasa dan klausa. Frasa dan klausa 

dianggap sulit dari pada penelitian lain dalam kajian ilmu sintaksis. Untuk 

membedakan antara frase,klausa, dan kalimat maka kita harus mengetahui arti dari 

ketiga hal tersebut, adapun frase adalah gabungan dua kata atau lebih sedangkan 

klausa adalah kelompok kata yang hanya mengandung satu predikat sementara 

kalimat adalah satuan bahasa yang di dalamnya terdapat klausa dan frase. Namun 

dalam praktiknya di sebuah wacana masih sangat sulit dibedakan antara klausa dan
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frase karena kedua bagian ini memiliki kemiripan yang membuat sukar untuk 

dibedakan. Oleh karena itu, penelitian mengenai klausa sangat jarang ditemukan, 

pada hal di dalam sebuah tajuk rencana khusus nya Batam Pos banyak terdapat 

klausa-klausa yang menarik untuk diteliti. 

 Di dalarn setiap surat kabar umumnya terdapat satu halaman yang 

disediakan untuk pendapat atau opini. Lazimnya lembaran ini disebutkan halaman 

pendapat atau opinion page, dimana terdapat tajuk rencana, surat pembaca, pojok, dan 

tulisan atas nama (by name story) atau juga artikel dari tokoh-tokoh penulis atau 

ilmuwan. Keterangan tersebut menjelaskan bahwa setiap surat kabar umumnya ada satu 

halaman khusus yang disediakan untuk pendapat yang berisi tajuk rencana, surat 

pembaca, pojok atau artikel. Batam pos sendiri menyediakan lembaran pendapat yang 

disebut halaman opini ini pada halaman 4 dan 5 dengan memuat tajuk rencana, surat 

pembaca, by name story, pojok dan karikatur. Tulisan ini membahas berbagai peristiwa 

baik di dalam negeri maupun luar negeri. Opini yang diungkapkan dalam editorial 

biasanya menyangkut isu-isu yang menjadi bahan berita saat ini, tetapi kadang- 

kadang menyangkut isu masa depan atau konsep filsafat yang luas. 

Dari pengamatan peneliti tajuk rencana memiliki begitu banyak bentuk-bentuk klausa,  
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2. Metode Penelitian 

Metode penelitian  adalah ilmu yang mengkaji ketentuan atau aturan 

mengenai metode yang digunakan dalam penelitian (Sangadji, 2010:9). Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif (Qualitative 

research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok, (Sukmadinata, 2015:60).  

Metode ini dipakai sesuai kerangka acuan penelitian kualitatif, dengan 

memaparkan secara deskriftif yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan 

penjelasan  yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif 

artinya, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau 

dibiarkan terbuka untuk interprestasi, data dihimpun dengan pengamatan yang 

seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetil disertai catatan-catatan 

hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dukumen dan catatan-catatan, 

(Sukmadinata, 2015:60). 

sehingga menarik untuk diketahui apa saja bentuk-bentuk klausa pada tajuk 

rencana. Menurut Tarigan bentuk-bentuk klausa terbagi menjadi dua yaitu kalusa 

bebas dan klausa terikat. Dari kedua pembagian tersebut Klausa bebas dibagi lagi 

menjadi klausa verbal dan nonverbal sedangkan klausa terikat terbagi menjadi klausa 

nominal, adjektiva, dan adverdial.  
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3. Hasil Penelitian 

Setelah melakukan analisis data dalam tajuk rencana surat kabar 

Batam Pos Edisi April 2017, bentuk-bentuk kalusa yang ditemukan  sebanyak 

12 klausa. Adapaun 12 klausa tersebut adalah klausa verbal, klausa non 

verbal, klausa intransitif, klausa aktif, klausa pasif, klausa medial, klausa 

resiprokal, klausa statif, klausa ekuasional, klausa nominal, klausa adjektival 

dan klausa adverbial. 

 4. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa dari 22 tajuk rencana 

yang dianalisis ditemukan sebanyak 56 klausa. Adapun bentuk klausa yang 

ditemukan dalam tajuk rencana Batam Pos Edisi April 2017 yaitu, klausa 

verbal, klausa non verbal, klausa intransitif, klausa aktif, klausa pasif, klausa 

medial, klausa resiprokal, klausa statif, klausa ekuasional, klausa nominal, 

klausa adjektival dan klausa adverbial. 

Adapun saran-saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang berkaitan dengan klausa sangat menarik untuk diteliti dan 

dapat ditemukan tidak hanya dalam bahasa lisan namun juga pada bahasa 

tulisan, termasuk dalam Tajuk Rencana surat kabar Batam  Pos dan pada surat 

kabar lainnya. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi 

peneliti lain yang berminat untuk meneliti tentang bentuk-bentuk klausa 
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dalam surat kabar , serta hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

para penulis dalam surat kabar. Selain itu, hendaknya meningkatkan kualitas 

bacaannya dari segi tulisan dan pokok bahasan, melalui tajuk rencana yang 

sering terbit ini, secara tidak langsung masyarakat belajar dengan cara melihat 

dan memperhatikan. 
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