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KATA PENGANTAR

B

uku yang berjudul Pengantar ringkas linguistik sistemik
fungsional ini tumbuh dari embrionya sebagai bahan-bahan
kuliah di S1 Jurusan Sastra Inggris, S2, dan S3 Program Studi
Linguistik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta dari paperpaper yang disajikan di berbagai forum. Bahan-bahan tersebut telah
lama ”bersarang” di hard disk komputer. Pengambilan bahan-bahan
tersebut dari sarang untuk diolah dan dijadikan buku yang siap
dibaca bukanlah pekerjaan yang mudah. Penulisan ulang bahanbahan tersebut ke dalam bentuk buku didorong oleh keinginan
untuk mewujudkan sebuah uraian singkat yang dapat dengan
mudah dimengerti oleh orang awan dan oleh berbagai pihak yang
akan memanfaatkan Linguistik Sistemik Fungsional (disingkat SFL
dari nama bahasa Inggris Systemic Functional Linguistics) untuk
tujuan-tujuan praktis, seperti pengajaran bahasa, penerjemahan, dan
analisis wacana. Meskipun serba ringkas, buku ini dimaksudkan
untuk menyebarluaskan SFL agar manfaat praktis darinya segera
dapat dipetik.
Aliran linguistik yang dipelopori oleh Michael Alexander
Kirkwood Halliday ini mulai mendapatkan tempat pada peta
linguistik dunia pada awal tahun 1960-an. Di bidang linguistik
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terapan, khususnya yang berkembang di Barat, nama Halliday
beserta teorinya telah banyak memberikan pengaruh. Misalnya,
di bidang pengajaran bahasa, teori Halliday ikut melatarbelakangi
lahirnya pendekatan mengajar yang disebut Communicative Approach
(Richards & Rodgers, 2001: 64, 70) dan Genre-Based Approach atau
Pendekatan Berbasis Teks (Martin, 1985b; Rose & Martin, 2012). Di
Indonesia, SFL mulai dikenal secara luas. Sebelumnya, telah dikenal
Linguistik Struktural atau Linguistik Formal. Namun demikian,
akhir-akhir ini, SFL dipilih menjadi salah satu dasar konseptual pada
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Bahasa Inggris tahun 2004
untuk tingkat SMP dan SMA. Pendekatan Berbasis Teks di bawah
payung SFL juga mendasari penyusunan Buku Bahasa Indonesia
untuk SMP, SMA, dan perguruan tinggi pada Kurikulum 2013.
Berdasarkan pengamatan penulis, antara lain sewaktu menjadi
penatar nasional Kurikulum KBK Bahasa Inggris pada tahun 20042005 dan Kurikulum 2013 Bahasa Indonesia tahun 2013-2015,
atau sewaktu menjadi penilai buku ajar yang ditunjuk oleh Pusat
Perbukuan Nasional pada tahun 2005, 2007, 2008, 2011, 2014, dan
2016, dapat dikatakan bahwa SFL masih merupakan konsep yang
relatif asing di lingkungan penataran, di satu sisi, dan belum
tercermin pada sebagian besar buku ajar bahasa Inggris atau bahasa
Indonesia untuk SMP dan SMA yang dinilai tersebut di sisi lain.
Di lingkungan perguruan tinggi, juga dapat diamati bahwa SFL
belum mendapatkan perhatian yang memadai dari para akademisi
yang bergerak di bidang bahasa dan pengajaran bahasa. Demikian
pula, pada kegiatan penelitian, linguistik Halliday ini belum banyak
dimanfaatkan sebagai kerangka analisis oleh para peneliti yang
bergerak di bidang analisis wacana. Dari sini pulalah keinginan
penulis untuk segera mewujudkan buku ini tumbuh. Keinginan
tersebut tumbuh semakin kuat setelah Dr. Sudaryanto memberikan
dorongan bahwa buku semacam ini sangat diperlukan. Dorongan
juga datang dari Prof. Dr. D. Edi Subroto bahwa saat ini masih
dibutuhkan ancangan analisis bahasa dari berbagai sudut pandang
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yang berbeda.
Supaya mudah diikuti, buku ini disajikan secara sederhana.
Untuk itu, konsep-konsep filosofis SFL sebagaimana yang dike
mukakan oleh pencetusnya, Michael Halliday, perlu “dibahasakan”
kembali. Selain itu, materi juga perlu dikemas ke dalam bab-bab
yang tersusun secara mengalir.
Sebagai pendahuluan, Bab 1 memuat penjelasan tentang nama
SFL, sejarah perkembangan SFL, persebaran pengajaran SFL di
Eropa, Amerika, Australia, dan Asia (termasuk Indonesia), serta
SFL dalam penerapannya. Bab 2 berisi tentang konsep-konsep dasar
SFL dan beberapa peristilahan yang terkait dengan SFL. Dalam hal
tertentu, sebagian dari Bab 2 buku ini merupakan penyederhanaan
dari Bab 1 dan Bab 2 buku Halliday yang berjudul An introduction
to functional grammar (1985a, edisi pertama; Halliday & Matthiessen,
edisi keempat, 2014). Bab 3 memuat uraian tentang bahasa, fungsi
bahasa, dan konteks sosial.
Bab 4 dan Bab 5 berkaitan dengan pemaknaan klausa. Bab 4
menguraikan seluk-beluk klausa sebagai sumber makna dan jenisjenisnya. Pada prinsipnya, Bab 4 merupakan penafsiran kembali
dari Bab 3, Bab 4, serta Bab 5 edisi pertama dan keempat buku
Halliday (dan Matthiessen) di atas. Bab 5 membahas kandungan
logika dalam klausa, yang merupakan penafsiran kembali dari Bab
7 pada kedua edisi tersebut. Pemaknaan klausa pada Bab 4 dan Bab
5 buku ini diperluas pada Bab 6 yang menunjukkan realisasi makna
baik secara sewajar-wajarnya maupun secara metaforis. Adapun
persoalan struktur di bawah klausa (yaitu struktur kelompok kata
dan frasa) dijelaskan pada Bab 7.
Bab 8, Bab 9, dan Bab 10 mengulas persoalan teks, register, dan
genre untuk memperluas pengertian tentang kohesi dan struktur
teks sesuai dengan jenis-jenis teks, ragam bahasanya, dan tujuan
atau fungsi sosialnya.
Bab 11 dan Bab 12 berkaitan dengan bahasa sebagai teks dalam
lingkungan semiotikanya dan bagaimana bahasa sebagai teks
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itu dapat dianalisis dengan pendekatan SFL. Bab 11 menjelaskan
tataran semiotika secara hirarkis dari bahasa sebagai teks (grafologi/
fonologi), register, genre, sampai ideologi. Bahasa, register, dan
genre secara bersama-sama merupakan bentuk pengungkapan
ideologi yang mencakup nilai-nilai dan norma-norma sosial. Bab
12 berisi tentang hubungan SFL dengan (dan penerapannya pada)
studi wacana yang mewadai baik analisis wacana secara umum
maupun analisis wacana kritis secara khusus.
Proses penulisan buku ini berlangsung lama. Selain dilakukan
di Indonesia, penulisan kembali bagian-bagian tertentu buku ini
juga dilakukan di The Hong Kong Polytechnic University, Hong
Kong, ketika penulis menjadi vising scholar dari Oktober sampai
dengan Desember 2010, dan di The University of Sydney, Australia,
juga ketika penulis menjadi visiting scholar dari September sampai
dengan Oktober 2016. Dengan berbagai fasilitas yang disediakan
kepada penulis di kedua universitas yang sering dikunjungi oleh
ilmuwan dari berbagai belahan dunia ini, naskah kasar yang telah
ada sebelumnya dapat penulis poles dan kembangkan. Selain itu,
beberapa bab baru juga dapat penulis tambahkan.
Tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, buku
ringkas ini tidak akan sampai di tangan pembaca. Untuk itu, pada
kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan penghargaan
dan ucapan terima kasih kepada: (1) Profesor Christian Matthiessen,
dari The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, yang telah
memberikan penyegaran wawasan mengenai beberapa konsep SFL
dan yang telah mencermati rancangan bab demi bab buku ini; (2)
Profesor J.R. Martin, dari The University of Sydney, Australia, yang
telah banyak memberikan masukan mengenai alternatif interpretasi
terhadap berbagai persoalan SFL, baik melalui pertemuan langsung
maupun melalui email; (3) Prof. Edi Subroto dan Dr. Sudaryanto
yang selalu memberikan motivasi agar buku ini cepat terselesaikan;
(4) para pimpinan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang telah memberikan bantuan dalam berbagai hal; (5)
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para mahasiswa di jenajng S1, S2, dan S3 yang telah mengkritisi
isinya sewaktu masih menjadi bahan ajar; (6) teman-teman sejawat
yang telah meberikan masukan sebelum buku ini mencapai versi
yang terakhir; (7) isteri dan anak-anak yang selalu memberikan
semangat agar buku ini segera terwujud.
Akhirnya, penulis berharap semoga buku ringkas ini bermanfaat
bagi pembaca. Masukan, kritik, dan saran sangat penulis harapkan
untuk perbaikan di kemudian hari.
Surakarta, 1 Juni 2018
Tri Wiratno
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SISTEMIK
Bab LINGUISTIK
FUNGSIONAL,

1

SEJARAH SINGKAT,
DAN PENERAPANNYA

1.1 Nama Linguistik Sistemik Fungsional

L

inguistik Sistemik Fungsional (Systemic Functional Linguistics,
SFL1) adalah aliran linguistik yang dikenalkan pada awal
tahun 1960-an oleh Michael Alexander Kirkwood Halliday,
seorang linguis yang lahir pada tahun 1925 di Leeds, Inggris,
dan meninggal di Sydney, Australia pada tahun 2018. Kata sistem
pada sistemik mengacu kepada sistem pilihan, yaitu bahwa secara
paradigmatis, penggunaan bahasa berada pada pilihan bentuk.
Misalnya, pada peristiwa komunikasi, pengguna bahasa dihadapkan
pada pilihan klausa, apakah deklaratif ataukah indikatif dan apakah
aktif ataukah pasif. Adapun kata fungsional mengandung makna
bahwa bahasa berada dalam konteks penggunaan, dan bahwa
bentuk-bentuk bahasa mengemban fungsi. Dengan demikian, SFL
1.
Untuk alasan keseragaman dan kemudahan dalam pengucapan, singkatan
yang digunakan SFL, yang diambil dari nama bahasa Inggrisnya: Systemic
Functional Linguistics.
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adalah linguistik yang mempermasalahkan cara pemilihan bentukbentuk bahasa pada konteks penggunaan bahasa sebagai teks.
Dalam peta linguistik, istilah fungsional sering dikontraskan
dengan istilah formal. Istilah yang pertama mengacu kepada aliran
yang dikelompokkan ke dalam linguistik fungsional, dan biasanya
dianalogikan dengan aliran linguistik yang dipelopori oleh
Halliday. Di pihak lain, istilah yang kedua mengacu kepada aliran
yang dikelompokkan ke dalam linguistik formal, dan biasanya
dianalogikan dengan aliran linguistik yang dipelopori oleh linguis
Amerika, Noam Chomsky (lahir tahun 1928).
Pada masing-masing kelompok di atas, terdapat berbagai
macam variasi, dengan jumlah tokoh yang tidak terbilang. Namun
demikian, kedua kelompok tersebut dapat dibedakan dengan
melihat tradisi pemikiran tempat kedua kelompok itu berakar.
Secara umum, telah dikenal keberadaan dua tradisi pemikiran
yang berbeda tentang bahasa yang berkembang di Barat. Kelompok
fungsional berakar pada tradisi yang menginterpretasikan bahasa
sebagai fungsi dengan berorientasi kepada retorika dan etnografi.
Kelompok formal berakar pada tradisi yang menginterpretasikan
bahasa sebagai bentuk dengan berorientasi kepada logika dan
filsafat.
Linguistik fungsional berkembang dari dan ke beberapa arah,
dan SFL milik Halliday adalah salah satu variasinya. Perkembangan
itu secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut. Tradisi
fungsional bermula dari Eropa Timur yang pada saat itu di kalangan
Formalisme Rusia telah timbul kesadaran mengenai pentingnya
konteks secara sosiologis, yang berbeda dengan yang terjadi di
Eropa Barat. Formalisme Timur ini berpengaruh kepada Aliran
Fungsionalisme Moscow (yang dipelopori oleh Propp, Voloshinov,
Bakhtin, dan Roman Jakobson), dan berpengaruh pula kepada
aliran Fungsionalisme Praha (yang dipelopori oleh V. Mathesius,
J. Mukarovsky, dan F. Daneš). Fungsionalisme Fraha kemudian
dibawa oleh B. Malinowski ke Inggris, yang kemudian berkembang
2
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menjadi Aliran Fungsionalisme Inggris (yang dipelopori oleh
John Rupert Firth, M.A.K. Halliday, dan J. McH. Sinclair). Melalui
Jerman, Formalisme Timur juga berkembang menuju Amerika
(yang dipelopori oleh E. Sapir, B.L. Whorf, M. Silverstein, dan J.
Gumperz), meskipun pada akhirnya lebih berkembang ke arah
antropologi ketimbang linguistik. Aliran Fungsionalisme Inggris
kemudian dibawa ke Australia oleh Halliday dan Ruqaiya Hasan,
dan ke Canada oleh Michael Gregory. Di Canada, J.R. Martin
belajar di bawah asuhan Gregory, lalu berguru kepada Halliday di
Inggris, yang akhirnya juga pindah ke Australia, menyusul Halliday
di The University of Sydney. Cabang fungsionalisme yang lain
berkembang di Denmark (yang dipelopori oleh L. Hjemslev), di
Prancis (yang dipelopori oleh A Martinet dan C. Hagege), di Belanda
(yang dipelopori oleh Teun van Dijk, dan di Austria-Jerman (yang
dipelopori oleh W. Dressler). Di samping itu, perlu dikemukakan
bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara fungsionalisme
dan sosiolinguistik (sebagaimana dikembangkan oleh W. Labov,
J. Gumperz, J. Fishman, dan W. Dressler), serta antara linguistik
fungsional dan linguistik antropologi dengan tokoh-tokoh yang
agak sulit dipisahkan satu dan yang lain (Diadaptasikan dari Lemke,
http://www-personal. umich. edu/~jaylemke/theories.htm, 2005).
Terdapat beberapa model linguistik fungsional, yang menurut
Tomlin (1990) dapat dikelompokkan menjadi empat besar, yaitu: (1)
Kelompok SFL yang dipelopori oleh M.A.K. Halliday, (2) Kelompok
Linguistik Fungsional Praha yang dipelopori oleh František Daneš,
(3) Kelompok Linguistik Fungsional Eropa (terutama berkembang
di Belanda dan Belgia) yang dipelopori oleh Simon C. Dik, dan (4)
Kelompok Linguistik Fungsional Amerika Utara yang dipelopori
oleh Talmy Givon.
Ketiga kelompok yang disebut terakhir mempunyai kesamaan
pandangan dengan SFL yang dikembangkan oleh Halliday dalam
hal bahwa bahasa merupakan fenomena sosial yang tercermin
dalam penggunaannya. Namun demikian, ketiga-tiganya berbeda
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional
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Bab BEBERAPA KONSEP

2

DASAR

2.1 Konstituen

S

ecara umum, di dalam linguistik telah dikenal istilah konsti
tuen, yaitu unsur lingual yang merupakan bagian dari
konstruksi yang lebih besar. Pada sebuah teks yang dimedia
kan secara tulis, didapati bahwa kata-kata yang terbentuk dari
morfem-morfem disusun menjadi klausa-klausa; klausa-klausa
disusun menjadi kalimat-kalimat1; dan kalimat yang satu diikuti
oleh kalimat yang lain untuk membentuk paragraf. Pada sebuah
teks, dimungkinkan terdapat sejumlah paragraf. Apabila lapis-lapis
satuan lingual di atas disusun dari konstituen yang terbesar menuju
konstituen yang terkecil, terjadilah urutan sebagai berikut: teks –
paragraf – kalimat/klausa – kelompok kata – kata – morfem.
Pada Linguistik Generatif, konstituen dianalisis dengan prinsip
yang disebut Immediate Constituent Analysis (Analisis Konstituen
Langsung2). Dalam analisis ini, sebuah satuan lingual, misalnya
1
Secara tradisional klausa dan kalimat dianggap berbeda. Klausa merupakan
bagian dari kalimat majemuk. Lihat pengertian klausa dan kalimat pada Bab 4.
2
Terdapat beberapa istilah untuk menamai analisis yang sama, yang dalam
bahasa Inggris disebut Immediate Constituent Analysis. Sudaryanto (2001), misalnya,
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kalimat, dibagi menjadi dua, kemudian masing-masing konstituen
yang dihasilkan itu dibagi lagi menjadi dua. Begitu seterusnya
sampai satuan tersebut tidak dapat dibagi-bagi lagi. Diagram yang
menggambarkan pembagian konstituen tersebut disebut diagram
pohon. Gambar 2.1 menunjukkan analisis konstituen kalimat/klausa
pada Contoh (2.1).
(2.1) Kucing menangkap
tikus.
(2.1) Kucing menangkap
tikus.

Kucing

menangkap

tikus.

Gambar 2.1
Analisis konstituen

Mula-mula kalimat/klausa itu dibagi menjadi dua, yaitu kucing
dan menangkap tikus; kemudian, menangkap tikus dibagi lagi menjadi
dua, yaitu menangkap dan tikus. Akhirnya, tampak bahwa kata
kucing, menangkap, dan tikus tidak dapat dibagi-bagi lagi (apabila
pembagian kata ke dalam morfem diabaikan; Lihat Gambar 2.3
tentang pembagian lebih rinci ke dalam morfem).

Kucing

menangkap

tikus.

Gambar 2.2
Analisis konstituen: Alternatif lain

Namun demikian, tidak seperti analisis pada Gambar 2.1, yang
pada awalnya klausa dibagi menjadi dua, analisis pada Gambar 2.2
menggunakan istilah Analisis Bagi Unsur Langsung.
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menunjukkan cara pembagian konstituen yang berbeda. Kalimat/
klausa Kucing menangkap tikus langsung dibagi menjadi tiga, yaitu
kucing, menangkap, dan tikus, yang masing-masing konstituen juga
tidak dapat dibagi-bagi lagi.
Perbedaan di antara kedua analisis di atas dapat diterangkan
sebagai berikut. Gambar 2.1 menunjukkan analisis konstituen ber
urutan, sedangkan Gambar 2.2 menunjukkan analisis konstiuen
berjenjang (rank constituent). Sebagaimana juga akan diuraikan pada
Sub 2.2 di bawah ini, analisis yang pertama lebih mementingkan jenis
kata (seperti nomina, verba, dan ajektiva) dalam urutan, sedangkan
analisis yang kedua lebih mementingkan fungsi masing-masing
kelas kata itu. Analisis yang pertama adalah analisis struktural,
sedangkan analisis yang kedua adalah analisis fungsional. Analisis
yang terakhir inilah yang menjadi dasar analisis pada SFL.
(2.2) Kucing ganas itu telah menangkap tikus kecil.
kalimat/
klausa
kelompok kata
kata
Ku-cing

ga-nas

i-tu

te-lah

me-nang-kap

ti-kus ke - cil morfem

Gambar 2.3
Analisis konstituen berjenjang

Analisis konstituen berjenjang meliputi jenjang dari yang
terendah (morfem) menuju yang tertinggi (kalimat/klausa). Berikut
ini akan dikemukakan lagi sebuah contoh analisis berjenjang pada
Gambar 2.3 terhadap kalimat/klausa pada Contoh (2.2). Tampak pada
Gambar 2.3 bahwa Klausa/kalimat Kucing ganas itu telah menangkap
tikus kecil mengandung tiga kelompok kata: (1) kelompok nomina,
yaitu kucing ganas itu, (2) kelompok verba, yaitu telah menangkap, dan
(3) kelompok nomina, yaitu tikus kecil. Masing-masing kelompok
kata mengandung kata-kata, dan masing-masing kata tersusun dari
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morfem-morfem. Pada analisis selanjutnya di Subbab 2.2, masingmasing kelompok kata menempati fungsi yang berbeda-beda di
dalam klausa, dan diberi label yang berbeda-beda pula. Dari sini
dapat ditarik simpulan bahwa susunan gramatika yang lebih kecil
merupakan bagian dari susunan gramatika yang lebih besar. Sekecil
apapun analisis gramatika, analisis tersebut hendaknya selalu
dikaitkan dengan peran bagian itu dalam hubunganya dengan
bagian-bagian lain untuk membentuk keseluruhan.
Pada tulisannya yang berjudul “Types of structure: Deconstructing
notions of constituency in clause and text” (1996), J.R. Martin men
jelaskan bahwa konstituensi klausa tidak disamakan dengan
pemecahan klausa menjadi bagian-bagian seperti pada pohon. Oleh
sebab itu, diagram yang digunakan seharusnya bukan diagram
pohon yang hanya menunjukkan hubungan sintagmatis, melainkan
diagram (atau sarana apapun) yang menunjukkan sistem yang
mendekonstruksi klausa dan teks baik secara sintagmatis maupun
paradigmatis ke dalam makna ideasional, interpersonal, dan
tekstual pada struktur partikulasi, prosodik, dan periodik sekaligus.
Struktur partikulasi berkenaan dengan hubungan antara bagian
dan bagian serta antara bagian-bagian dan keseluruhan. Struktur
prosodik berkenaan dengan tensi yang timbul pada hubungan di
antara pengguna bahasa. Adapun struktur periodik berkenaan
dengan distribusi informasi pada klausa (Pembicaraan tentang
jenis-jenis struktur disajikan pada Subbab 2.4.1).

2.2 Pelabelan: Kelas dan Fungsi
Seperti telah disinggung di atas, kata dapat dikelompokkan
menurut kelasnya. Pengelompokan itu menjadi nomina, pronomina,
verba, ajektiva, adverbia, preposisi, konjungsi, artikel, numeralia,
dan interjeksi. Pada kenyataannya, tidak hanya kata yang dapat
dikelompok-kelompokkan menurut kelasnya, tetapi juga kelompok
kata dan klausa. Untuk masing-masing kelas kata, dapat dijelaskan
20
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Bab

3

BAHASA: FUNGSI DAN
KONTEKS SOSIALNYA1

3.1 Pengertian Bahasa

B

ahasa adalah alat komunikasi yang terstruktur dalam bentuk
satuan-satuan, seperti kata, kelompok kata, dan klausa/
kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulis2.
Di dunia ini terdapat berribu-ribu bahasa, dan setiap bahasa
mempunyai sistemnya sendiri-sendiri yang disebut tata bahasa.
Terdapat tata bahasa untuk bahasa Indonesia, tata bahasa untuk
bahasa Inggris, tata bahasa untuk bahasa Jepang, dan sebagainya.
Meskipun kegiatan berkomunikasi dapat dilakukan dengan alat
lain selain bahasa, pada prinsipnya, manusia berkomunikasi dengan
menggunakan bahasa. Pada konteks ini, bahasa yang digunakan
adalah bahasa manusia, bukan bahasa binatang. Dalam hal tertentu,
binatang dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya dengan
Sebagian dari bab ini pernah disajikan dengan versi lain sebagai Modul 1
Universitas Terbuka pada buku Pengantar linguistik umum (Wiratno & Santosa,
2011).
2
Terdapat banyak sekali definisi mengenai bahasa. Bandingkan definisi yang
dikemukakan tersebut dengan definisi sebagai berikut: “the system of human
communication by means of a structured arrangement of sounds (or written representation)
to form lager units, eg. morphemes, words, sentences, utterances” (Richards, & Schmidt,
2010: 311).
1
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menggunakan bahasa binatang. Yang menjadi bahan pembicaraan
di sini bukan bahasa binatang, melainkan bahasa manusia, dan
semua kata bahasa pada buku ini mengacu kepada bahasa manusia.
Dalam wujudnya, bahasa selalu berbentuk teks (Lihat prinsipprinsip SFL pada Bab 2, khususnya No. 6). Adapun yang dimaksud
dengan teks adalah satuan lingual yang mengungkapkan makna
secara kontekstual. Di sini, satuan lingual dapat berupa kata,
kelompok kata, klausa, atau kumpulan paragraf. (Pembicaraan
tentang teks beserta aneka ragam dan ihwalnya disajikan pada Bab
8, Bab 9 dan Bab 10). Perlu dikemukakan kembali bahwa – selain
satu prinsip bahwa bahasa harus selalu dianggap sebagai teks
dalam bentuknya yang sangat bervariasi, tidak sekadar sebagai
kata-kata atau struktur – masih terdapat dua prinsip lagi, yaitu:
(1) penggunaan bahasa harus dipandang sebagai proses pemilihan
sistem linguistik untuk menyatakan makna, dan (2) bahasa itu
bersifat fungsional, dalam arti bahwa bahasa tidak pernah bersifat
netral dari konteks, karena bahasa sesungguhnya mencerminkan
sikap, opini, nilai, dan dalam arti luas, ideologi.
Ketiga prinsip di atas saling terkait. Apabila seseorang ingin
mengungkapkan sesuatu, ia akan menggunakan bentuk teks tertentu.
Dengan teks itu, ia akan mencapai tujuan yang diinginkannya. Agar
teks itu dapat mewadai dan menjadi sarana untuk menyampaikan
tujuannya, ia berusaha agar teks itu mengandung bentuk-bentuk
bahasa yang relevan. Bentuk-bentuk itu tidak lain adalah sistem
linguistik yang ada di dalam teks tersebut. Apabila tujuan yang
disampaikan berbeda, bentuk teks yang digunakan berbeda, dan
bentuk-bentuk bahasa yang dipilih di dalamnya pun juga berbeda.
Akhirnya, teks yang tercipta akan dapat mewakili seseorang
tersebut, karena pada dasarnya sikap, gagasan, dan ideologinya
telah disampaikan melalui tujuan yang diungkapkannya dengan
memilih bentuk-bentuk bahasa yang relevan tersebut.
Khusus tentang prinsip yang pertama, yaitu bahasa harus
selalu dianggap sebagai teks, Fowler (1986) menegaskan bahwa
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untuk kebutuhan analisis teks, analisis dapat dilakukan tidak
hanya terhadap teks linguistik, tetapi juga teks-teks lain (seperti
teks sastra), baik teks faktual maupun teks cerita, termasuk fiksi
(Lihat juga Martin, 1985b; Martin, 1992a). Teks faktual adalah teks
yang diciptakan berdasarkan peristiwa nyata, sedangkan teks fiksi
adalah teks rekaan – yaitu teks yang diciptakan dari dunia imajinasi.
Adapun teks cerita dapat bersifat faktual atau fiksional.

3.2 Fungsi Bahasa
Bahasa mengemban tiga fungsi utama, yaitu fungsi ideasional,
fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual3. Ketiga fungsi ini disebut
metafungsional, dan ketiga fungsi tersebut menunjukkan realitas
yang berbeda. Di bawah fungsi ideasional, bahasa digunakan
untuk mengungkapkan realitas fisik-biologis serta berkenaan
dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Di bawah fungsi
interpersonal, bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas
sosial dan berkenaan dengan interaksi antara penutur/penulis dan
pendengar/pembaca. Di bawah fungsi tekstual, bahasa digunakan
untuk mengungkapkan realitas semiotis atau realitas simbol dan
berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam konteks (Matthiessen,
1992/1995: 6; Halliday & Martin, 1993c: 33; Halliday & Matthiessen,
1999: 7-8).
Ketiga fungsi tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri secara
lepas-lepas. Ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan metafungsi.
Oleh karena itu, sebuah tuturan kebahasaan, misalnya yang ber
bentuk klausa, mengemban tiga fungsi itu sekaligus. Dengan kata
lain, meskipun wujud klausa itu hanya satu, klausa yang satu
itu harus dilihat dari kapasitasnya yang mempunyai tiga fungsi
sekaligus. (Lihat uraian dalam contoh Kamu boleh pulang di bawah
3
Sudaryanto, dalam bukunya yang berjudul Menguak fungsi hakiki bahasa (1990),
pernah mengungkapkan fungsi bahasa dalam rangka melakukan review dan
refleksi terhadap karya Halliday yang berjudul “Language structure and language
functions” (dalam Lyons, New horisons in linguistics, 1970).
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ini). Hubungan antara ketiga fungsi dalam metafungsi dan realitasrealitas yang berbeda dapat diringkas pada Tabel 3.1 sebagai berikut.
Tabel 3.1
Metafungsi dan konstruksi realitas
METAFUNGSI
IDEATIONAL
(logikal, eksperiensial)
INTERPERSONAL
TEKSTUAL

Konstruksi realitas
realitas fisik/biologis
realitas sosial
realitas semiotis/simbol

(Perihal)
(observasi)
(peran)
(relevansi)
(Martin, 1996)

Dapat dijelaskan bahwa bahasa merupakan konstruksi realitas
fisik/biologis, realitas sosial, dan realitas simbol, yang secara
bersama-sama menjadi fondasi tempat fungsi ideasional, fungsi
interpersonal, dan fungsi tekstual bekerja. Secara realitas fisik/
biologis, bahasa digunakan untuk melaporkan isi atau maksud
sebagai hasil dari observasi yang dilakukan oleh penutur/penulis.
Yang dilaporkan adalah apapun yang berada di dalam dan di
sekitar diri penutur/penulis tersebut. Secara realitas sosial, bahasa
digunakan untuk melakukan peran yang diemban oleh penutur/
penulis dan pengengar/pembaca. Peran tersebut tampak pada
kenyataan bahwa bahasa merupakan alat untuk menjalin dan
sekaligus memapankan hubungan sosial. Secara realitas semiotis/
simbol, bahasa mengungkapkan isi (hasil observasi) melalui bentukbentuk lingual (teks) yang sesuai dengan tujuan pengungkapan
tersebut. Pada kerangka ini, terdapat relevansi antara isi dan bentuk
yang digunakan untuk mengungkapkannya. Sebagai ilustrasi,
Contoh (3.1) dan (3.2) dapat menunjukkan bahwa dua buah klausa
yang hanya dibedakan oleh penggunaan boleh dan harus memiliki
perbedaan makna yang sangat mencolok.
(3.1)

Kamu boleh pulang sekarang.

Klausa ini mengungkapkan ketiga fungsi dalam kerangka
ketiga realitas tersebut secara simultan. Secara realitas fisik/
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biologis, dengan klausa ini, penutur bermaksud menyampaikan hal
yang ia alami bersama pendengar sebagai mitra tuturnya. Secara
realitas sosial, klausa yang sama tersebut menunjukkan hubungan
sosial bahwa si penutur mempunyai peran (yang lebih superior
dibandingkan dengan si mitra tutur), dan dengan perannya itu
si penutur memberi kelonggaran kepada mitra tuturnya untuk
pulang. Kualitas hubungan sosial antara si penutur dan mitra
tuturnya dapat digambarkan bahwa dengan klausa itu si mitra
tutur dapat menggunakan kelonggaran yang diberikan oleh si
penutur. Artinya, apakah si mitra tutur akan pulang atau tidak
bergantung kepada keputusan si mitra tutur itu sendiri, bukan
atas paksaan yang dilakukan oleh si penutur. Kata boleh pada
klausa tersebut menunjukkan pilihan tentang pulang atau tidak.
Secara realitas semiotis/simbol, dengan klausa yang sama pula, si
penutur menggunakan bentuk lingual yang berupa klausa yang
memungkinkan isi yang dikehendaki oleh si penutur tersalurkan
dengan baik kepada mitra tuturnya.
Apabila boleh diganti dengan harus, tidak terdapat relevansi
antara isi dan peran yang menunjukkan kelonggaran atau pilihan
tersebut. Kata harus mengandung kesan paksaan atau tekanan. Oleh
sebab itu, analisis terhadap ketiga fungsi tersebut tentu akan berbeda,
apabila klausa tersebut berbunyi seperti tersaji pada Contoh (3.2).
(3.2)

Kamu harus pulang.

Mungkin, realitas fisik/biologis antara Contoh (3.1) dan (3.2)
sama, sehingga isi yang terungkap dari kedua klausa itu juga sama.
Namun demikian, dari sisi realitas sosial, pada Contoh (3.2), si
penutur memanfaatkan peran superiornya untuk memaksa si mitra
tutur untuk pulang; tidak seperti pada Contoh (3.1), peran superior
si penutur digunakan untuk memberikan kelonggaran dalam
bentuk pilihan, yaitu pulang atau tidak pulang. Dari sisi realitas
semiotis atau simbol, bentuk klausa yang mengandung harus itu
dipilih untuk menunjukkan relevansi antara isi yang dimaksudkan
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dan peran superior yang menghasilkan paksaan. (Analisis yang
menunjukkan perbedaan seperti itu akan semakin dipertegas pada
pembicaraan tentang klausa sebagai pesan, klausa sebagai repre
sentasi pengalaman, dan klausa sebagai pertukaran makna pada
Bab 4).
Setiap klausa dipastikan mengemban ketiga fungsi tersebut
secara simultan. Dengan demikian, analisis terhadap klausa yang
hanya mementingkan satu atau dua dari ketiga fungsi tersebut, de
ngan meninggalkan satu atau dua fungsi lainnya, tidaklah lengkap.

3.3 Bahasa dan Konteks Sosial
Dalam tautan antara bahasa dan konteks sosial, secara teknis
bahasa dibicarakan dalam dua tataran sistem semiotika. Sebagai
mana terlihat pada Gambar 3.1, terdapat satu tataran sistem
semiotika (bahasa) yang sekaligus merupakan bentuk realisasi dari
sistem semiotika lain yang lebih abstrak (konteks sosial). (Pengertian
Semiotika dibahas pada Sub 3.4 di bawah ini).

Konteks Sosial

Bahasa

(Halliday & Martin, 1993c: 28)

Gambar 3.1
Bahasa sebagai realisasi konteks sosial
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Bab KLAUSA SEBAGAI

4

SUMBER MAKNA

4.1 Pengertian Klausa

S

ecara tradisional, klausa dan kalimat dibedakan. Pembedaan
didasarkan pada kenyataan bahwa klausa merupakan bagian
dari kalimat. Pada kalimat majemuk: Petani menanam padi
ketika musim hujan datang, terdapat dua klausa, yaitu Petani menanam
padi dan musim hujan datang. Klausa yang pertama yang merupakan
klausa utama biasa disebut klausa bebas atau induk kalimat. Klausa
yang kedua adalah klausa bergantung atau anak kalimat. Klausa
yang pertama dianggap lebih penting daripada klausa yang kedua,
karena klausa yang kedua mempunyai kedudukan yang bergantung
pada klausa utama tersebut. Baik klausa utama maupun klausa
bergantung merupakan bagian dari kalimat secara keseluruhan.
Klausa dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Pada contoh di
atas, baik Petani menanam padi maupun Musim hujan datang dapat
berdiri sendiri sebagai kalimat. Kalimat yang demikian itu disebut
kalimat tunggal. Pada tradisi SFL, kalimat yang mengandung
lebih dari satu klausa disebut klausa kompleks, dan apabila klausa
tunggal berdiri sendiri, klausa itu disebut klausa simpleks (Lihat
Bab 5). Sebagai perbandingan, kata tunggal disebut kata simpleks,
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dan kelompok kata disebut kata kompleks.
Dalam SFL, klausa dan kalimat dapat dianggap sama, karena
keduanya menempati tataran yang sama pada tata bahasa. Halliday
cenderung menggunakan istilah klausa, bukan kalimat. Istilah kalimat
hanya dipakai untuk menunjuk kepada gugusan kata yang diawali
dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik (Halliday, 1985a: 193).
Pada buku ini, istilah kalimat juga digunakan dalam pengertian yang
demikian itu. Kalau begitu, pada tuturan bahasa secara grafologis
(tulis), kalimat dapat diidentifikasi dengan mudah, karena awal dan
akhirnya dapat dilihat melalui pembatas huruf besar dan tanda titik.
Pada tuturan secara fonologis (lisan), kalimat sulit diidentifikasi,
karena tanda titik tidak terlihat dan hanya dapat dimengerti dari
jeda yang ada.
Klausa dipandang sebagai sumber makna. Pada sebuah klausa
terkandung tiga dimensi makna sekaligus, yaitu makna tekstual,
makna interpersonal, dan makna ideasional. Ketiga dimensi makna
tersebut dicakup dalam satu kesatuan makna yang disebut makna
metafungsional. Sebagai sumber makna, sesuai dengan masingmasing dimensi makna tersebut, secara berturut-turut klausa meru
pakan alat untuk menyampaikan pesan, alat untuk melakukan
pertukaran makna, dan alat untuk merepresentasikan pengalaman
(Sebagain dari masalah ini, seperti akan diuraikan berikut ini,
pernah disajikan pada Wiratno, 1994).

4.2 Klausa sebagai Pesan
Pada dimensi makna tekstual, klausa dipandang sebagai sumber
makna yang digunakan untuk mengorganisasikan informasi atau
pesan (Lihat uraian Halliday, 1985a: 38-67; Halliday & Matthiessen,
2004: 64-105; Halliday & Matthiessen, 2014: 88-133 tentang clause
as message). Apabila komunikasi terjadi antara seseorang dan
orang lain, yang dikomunikasikan adalah informasi. Dalam
berkomunikasi, kedua belah pihak menyampaikan informasi dalam
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bentuk tuturan-tuturan yang berupa klausa. Pada klausa, terdapat
susunan distribusi informasi, dan informasi yang dianggap lebih
penting biasanya didahulukan dengan menempatkannya di bagian
depan klausa, sedangkan bagian yang disusulkan adalah bagian
yang melengkapi informasi yang telah disampaikan sebelumnya.
Bagian yang dianggap lebih penting disebut Tema, dan bagian yang
disusulkan disebut Rema (Halliday, 1985a).
Tabel 4.1
Tema dan rema
Tema
(4.1) Petani
(4.2) Pada musim hujan,
(4.3) Padi

Rema
menanam padi.
petani menanam padi.
ditanam oleh petani pada musim hujan.

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa Tema pada Contoh 4.1 adalah
Petani. Ternyata Tema itu sama dengan Subjek yang sekaligus
merupakan Aktor (pelaku) dan informasi yang dipentingkan pada
klausa tersebut. Pada Contoh 4.2, Tema tidak sama dengan Subjek,
tetapi merupakan informasi yang dipentingkan yang diletakkan
sebelum Subjek. Adapun pada Contoh 4.3, meskipun Tema sama
dengan Subjek, Tema tersebut bukan Aktor yang melakukan
tindakan.
Susunan Tema-Rema pada klausa merupakan susunan klausa
sebagai pesan. Tema adalah unsur yang berfungsi sebagai titik
permulaan pesan; tema adalah pokok pesan yang dimuat dalam
klausa. Adapun Rema adalah sisa pesan yang mengakhiri klausa,
yaitu unsur yang merupakan pengembangan dari Tema. Sering
dikatakan bahwa hubungan Tema-Rema pada klausa-klausa di
dalam teks adalah hubungan yang susul-menyusul, seperti gerak
ombak dari tengah laut menuju pantai. Ombak yang pertama belum
habis mencapai pantai, sudah disusul oleh ombak berikutnya.
Sebagaimana telah disajikan pada Bab 2, sering terjadi keran
cuan dalam hal bahwa bagian yang ditemakan dianggap sama
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dengan Subjek sebagai Aktor pada klausa; padahal, Subjek, Aktor,
dan bagian yang ditemakan perlu dibedakan. Subjek adalah fungsi
yang diisi oleh sebuah kategori leksis (pada umumnya nomina),
Aktor adalah agen atau peran yang melakukan tindakan, dan Tema
berkenaan dengan pendistribusian informasi bahwa informasi
yang dianggap lebih penting diletakkan di bagian depan. Informasi
lainnya diletakkan di belakang, yang disebut Rema. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa Tema adalah informasi lama
yang ditempatkan sebagai titik awal suatu klausa, dan Rema
adalah informasi baru yang diletakkan di belakang Tema. Dapat
dikatakan jugta bahwa Tema adalah konteks lokal sebuah klausa,
dan Rema adalah sesuatu yang ditempatkan pada konteks lokal
tersebut (Martin, Matthiessen, & Painter, 2010: 21-22). Pemilihan
atau penempatan Tema-Rema pada setiap klausa pada sebuah teks
mencerminkan makna tekstual teks itu secara keseluruhan.
Tematisasi dibicarakan di bawah kerangka makna tekstual.
Secara tekstual, terdapat tiga jenis tema, yaitu Tema Topikal (topical
theme), Tema Interpersonal (interpesonal theme), dan Tema Textual
(textual theme).
4.2.1 Tema Topikal
Tema Topikal pada suatu klausa dapat diidentifikasi dengan
menentukan Subjek dan Predikatornya. Telah diketahui bahwa
Subjek adalah fungsi gramatikal yang diisi oleh kategori nomina
yang kehadirannya terkait dengan Predikator, sedangkan Predikator
adalah fungsi yang biasanya diisi oleh kategori verba, yang
mengungkapkan sesuatu tentang Subjek. Selain istilah Subjek dan
Predikator, juga dikenal istilah Finit (Finite), yaitu fungsi gramatikal
yang dapat digunakan untuk menentukan: (1) polaritas (positif
atau negatif); (2) bentuk tanya; dan (3) kala (tense), terutama dalam
bahasa Inggris.
Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, Finit tidak selalu
mudah untuk diidentifikasi. Seperti dalam bahasa Inggris, verba
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modal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, seperti akan, arep
(will), ingin, mau/arep (will), dapat, bisa (can), mungkin (may), perlu
(need), telah, wis (has/have), dan harus, kudu (must) jelas merupakan
Finit. Selain itu, verba adalah juga jelas merupakan Finit. Akan tetapi,
tidak seperti dalam bahasa Inggris, karena dalam bahasa Indonesia
dan bahasa Jawa kala tidak ditunjukkan dengan perubahan verba,
seperti menulis, nulis (write, wrote, written), Finit tidak serta merta
terkandung di dalam verba tersebut dalam bentuk fusi atau gabungan.
Untuk verba yang demikian, Polar (positif-negatif) dipilih sebagai
ganti Finit. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa setiap
verba dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa mengandung unsur
Polar tersebut.
Tema Topikal digolongkan menjadi Tema Topikal Takbermarkah
(unmarked topical theme) dan Tema Topikal Bermarkah (marked topical
theme). Tema Topikal Takbermarkah pada sebuah klausa berfusi
(bergabung) dengan Subjek, sedangkan Tema Topikal Bermarkah
dapat ditentukan dengan mengidentifikasi apakah di depan Subjek
terdapat informasi lain yang berupa sirkumstansi (circumstance,
yaitu yang mengitari peristiwa di dalam klausa tersebut, misalnya
Keterangan Tempat, Keterangan Waktu, atau Keterangan Cara).
Informasi di depan Subjek itu mungkin berfungsi sebagai Tema
Topikal Bermarkah atau tema lain.
Pada umumnya, klausa disusun dengan menempatkan Subjek
di bagian depan. Telah dikemukakan bahwa Subjek yang demikian
itu sekaligus merupakan informasi yang dipentingkan, dan juga
sekaligus berfungsi sebagai Tema Topikal Takbermarkah, seperti
disajikan pada Contoh 4.4. Dikatakan Tema Topikal Takbermarkah,
karena susunan klausa yang demikian itu adalah susunan yang
sewajar-wajarnya. Susunan klausa menjadi istimewa, apabila di
depan Subjek terdapat informasi lain. Informasi tersebut mungkin
menjadi lebih penting daripada Subjeknya. Informasi di depan
Subjek itu menjadi bermarkah, dan Tema yang dihasilkan disebut
Tema Topikal Bermarkah, seperti ditunjukkan pada Contoh 4.5.
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Contoh 4.4: Tema Topikal Takbermarkah

(4.4a) Pak guru menulis di papan tulis.
Pak guru

menulis

di papan tulis.

Subjek

Polar/Predikator

Keterangan Tempat

Tema Topikal Takbermarkah

Rema

(4.4b) Pak guru nulis ing papan tulis.
Pak guru

nulis

ing papan tulis.

Subjek

Polar/Predikator

Keterangan Tempat

Tema Topikal Takbermarkah

Rema

(4.4c) The teacher wrote on the board.
The teacher

wrote

on the board.

Subjek

Finit/Predikator

Keterangan Tempat

Tema Topikal Takbermarkah

Rema

Contoh 4.5: Tema Topikal Bermarkah

(4.5a) Kemarin pak guru menulis.
Kemarin

pak guru

menulis.

Keterangan Waktu

Subjek

Polar/Predikator

Tema Topikal Bermarkah

Rema

(4.5b) Dhek wingi pak guru nulis.
Dhek wingi

pak guru

nulis.

Keterangan Waktu

Subjek

Polar/Predikator

Tema Topikal Bermarkah

Rema
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DALAM
Bab LOGIKA
KLAUSA

5

5.1 Hubungan Logis pada Klausa

T

elah dinyatakan pada Subbab 4.1 bahwa klausa dipandang
sebagai sumber makna. Pada sebuah klausa terkandung
tiga dimensi makna sekaligus, yaitu makna tekstual, makna
interpersonal, dan makna ideasional. Ketiga dimensi makna itu
diwadai dalam satu kesatuan makna yang lebih abstrak yang disebut
makna metafungsional. Khusus tentang wilayah makna ideasional,
terdapat dua subwilayah makna, yaitu makna eksperiensial dan
makna logikal. Makna eksperiensial telah dibahas pada klausa
sebagai representasi pengalaman pada Subbab 4.4, dan makna
logikal dibicarakan pada Bab 5 ini.
Klausa mengungkapkan logika. Salah satu cara untuk melihat
logika dalam klausa adalah mengidentifikasi penggunaan konjungsi
yang ada. Konjungsi menunjukkan hubungan interdependensi dan
hubungan logikosemantik di dalam klausa. Hubungan itu dapat
dianalisis dari cara konjungsi menggabungkan klausa yang satu
dan klausa yang lain – yaitu apakah secara eksternal ataukah secara
internal. Akan tetapi, keberadaan konjungsi tidak selalu mudah
untuk diidentifikasi, karena konjungsi tidak selalu muncul secara
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eksplisit, tetapi juga secara implisit. Jika demikian halnya, yang
diidentifikasi adalah makna konjungsi yang terungkap, bukan hanya
keberadaannya secara fisik di dalam klausa. (Pembicaraan tentang
makna logikal melalui hubungan konjungtif dalam kaitannya
dengan kohesi disajikan pada Subbab 8.5.2.4.1).
Sebelum pembicaraan sampai kepada hubungan interdepen
densi dan hubungan logikosemantik pada klausa, berikut ini akan
dijelaskan terlebih dahulu perbedaan antara konjungsi eksternal
dan konjungsi internal serta kojungsi eksplisit dan konjungsi
implisit. Juga akan dijelaskan logika yang terdapat pada setiap jenis
konjungsi tersebut.
Seperti telah disampaikan pada Subbab 4.2.3, konjungsi eks
ternal adalah konjungsi yang digunakan untuk merangkaikan
peristiwa pada klausa yang satu dan klausa yang lain di dalam satu
klausa kompleks, sedangkan konjungsi internal adalah konjungsi
yang digunakan untuk merangkaikan klausa yang satu dan klausa
yang lain secara antarklausa (dalam pengertian lama, antarkalimat).
Di pihak lain, konjungsi eksplisit adalah konjungsi yang kemun
culannya dapat diamati secara fisik, sedangkan konjungsi implisit
adalah konjungsi yang kemunculannya tidak dapat diamati secara
fisik.
Jenis-jenis konjungsi beserta hubungan logis, makna, dan
contoh-contohnya dipajankan pada Tabel 5.1 untuk konjungsi eks
ternal, serta pada Tabel 5.2 untuk konjungsi internal. Dari segi logika
terungkap bahwa secara garis besar konjungsi dapat digolongkan
ke dalam empat jenis, yaitu konjungsi adisi, konjungsi komparasi,
konjungsi waktu, dan konjungsi konsekuensi (Martin & Rose,
2003/2007: 116-117).
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Tabel 5.1
Jenis-jenis konjungsi eksternal
Hubungan Logis
adisi

komparasi

Makna
perluasan

dan, kecuali

pilihan

atau, kalau tidak

persamaan

seperti, seakan-akan

kontras

tetapi, sedangkan, di
pihak lain

suksesi
waktu
simultan

konsekuensi

Contoh

lalu, kemudian,
setelah, sebelum
sementara, ketika,
pada saat yang sama

sebab

sehingga, karena

cara

dengan, dengan
demikian

tujuan

sehingga, agar

kondisi

jika, bila, apabila

Peran
memperluas peristiwa
membandingkan dan
mengkontraskan peristiwa

menata serta mengurutkan
peristiwa, benda, dan
kualitas
menerangkan mengapa
dan bagaimana peristiwa
terjadi

(Diadaptasikan dari: Martin & Rose, 2003/2007: 119, 127, 133; Disajikan pula pada
Wiratno, 2009a: 49)

Cara menggunakan konjungsi eksternal dapat disimak pada
Contoh 5.1. Tampak bahwa konjungsi dan merangkaikan peristiwa
pada dua klausa di dalam satu klausa kompleks. Sebaliknya, cara
menggunakan konjungsi internal dapat disimak pada Contoh 5.2.
Tampak bahwa konjungsi akibatnya merangkaikan gagasan pada
dua klausa yang masing-masing berdiri sendiri. Apabila kedua
contoh tersebut dianalisis berdasarkan jenis-jenis konjungsi pada
Tabel 5.1 dan Tabel 5.2, konjungsi dan pada Contoh 5.1 tergolong ke
dalam konjungsi adisi; sedangkan konjungsi akibatnya pada Contoh
5.2 tergolong ke dalam konjungsi konsekuensi.
(5.1) Padang pasir merupakan daerah yang sangat kering, dan
temperatur di sana pada siang hari sangat tinggi.
(5.2) Padang pasir adalah daerah yang sangat kering. Akibatnya,
hanya sedikit tanaman dapat bertahan hidup di sana.
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Tabel 5.2
Jenis-jenis konjungsi internal
Hubungan
logis
adisi

komparasi

Makna

Contoh

Peran

pengembangan

selanjutnya, selain itu,
kecuali itu, sebagai
gantinya, sebagai alter
natif, buktinya.

pembabakan

sekarang, baiklah, nah

mengembangkan gagas
an atau argumen
tasi,
memberikan alternatif,
dan merangkakan gagas
an dalam teks

persamaan

demikian juga/pula, se
bagai contoh, misalnya

kontras
waktu

konsekuensi

akan tetapi, adapun,
sebaliknya, di pihak lain

suksesi

pertama, kedua, akhir
nya

simultan

pada saat yang sama,
sementara itu

penyimpulan

dengan demikian, oleh
sebab itu, pada dasar
nya, sesungguhnya

tandingan
(counter)

tentu saja, tak dapat
disangkal, kalau begitu

membandingkan serta
mengkontraskan gagas
an, argumentasi, dan
bukti-bukti
menata serta meng
urutkan gagasan dan
argumentasi dalam teks
menyampaikan kesim
pulan, justifikasi, ga
gasan tandingan, peno
lakan, dan pengakuan

(Diadaptasikan dari: Martin & Rose, 2003/2007: 127, 134; Disajikan pula pada
Wiratno, 2009a: 50)

Dari contoh-contoh dan penjelasan di atas, dapat digarisbawahi
bahwa konjungsi eksternal berorientasi kepada perangkaian
peristiwa pada klausa yang satu dan peristiwa pada klausa yang
lain dalam satu klausa. Konjungsi internal berorientasi kepada
perangkaian gagasan atau argumentasi pada klausa yang satu dan
gagasan atau argumentasi pada klausa yang lain secara antarklausa.
Konjungsi eksternal lebih menunjukkan makna logis pada tataran
klausa, sedangkan konjungsi internal adalah konjungsi yang
digunakan untuk menata gagasan atau argumentasi pada tataran
wacana.
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Sementara itu, cara mengidentifikasi konjungsi implisit dapat
dijelaskan sebagai berikut. Apabila sebuah klausa mengandung
dua klausa atau lebih, hubungan klausa-klausa tersebut menuntut
keberadaan konjungsi. Akan tetapi, kenyataannya konjungsi yang
diharapkan itu tidak selalu terpenuhi. Hal ini tidak berarti bahwa
konjungsi yang tidak muncul secara fisik tersebut mengindikasikan
bahwa konjungsi tersebut memang tidak ada. Makna konjungsi ter
sebut tetap ada, meskipun keberadaannya tidak tampak secara fisik.
(5.3a) Tanaman itu mati; tanaman itu tidak mendapatkan cukup air
(5.3b) Tanaman itu mati, (karena) tanaman itu tidak mendapatkan
cukup air.
Pada Contoh 5.3a, konjungsi tidak dimunculkan secara
eksplisit, serta klausa yang satu dan klausa yang lain hanya dibatasi
oleh tanda titik koma (;), atau pada kasus lain dengan koma (,).
Meskipun demikian, makna konjungsi karena tetap terkadung di
dalam hubungan kedua klausa tersebut, seperti terungkap pada
Contoh 5.3b. Dengan kata lain, walaupun konjungsi implisit tidak
muncul secara fisik, keberadaannya dapat diidentifikasi secara
makna. Secara fisik, Contoh 5.3a dan Contoh 5.3b berbeda, tetapi
secara makna keduanya sama. Analisis dan penjelasan lebih lanjut
tentang konjungsi implisit serta peranannya dalam merealisasikan
makna logikal akan disajikan pada Subbab 5.3 di bawah ini.

5.2 Interdependensi: Simpleks dan Kompleks
Dilihat dari tingkat kerumitan susunannya, klausa dapat dibagi
menjadi klausa simpleks dan klausa kompleks. Kekompleksitasan
klausa menunjukkan logika yang diemban di dalamnya. Seperti
akan dijelaskan di bawah ini, klausa simpleks mempunyai struktur
tunggal, sedangkan klausa kompleks mempunyai struktur ganda.
Dalam hal struktur klausa, pada klausa kompleks terdapat hubungan
interdependensi, sedangkan pada klausa simpleks tidak.
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Hubungan interdependensi adalah hubungan antara klausa
yang satu dan klausa yang lain dalam satu klausa kompleks, yang
ditandai oleh penggunaan konjungsi baik secara eksplisit maupun
secara implisit. Dari hubungan interdependensi tersebut, diketahui
bahwa klausa yang satu dan klausa yang lain mungkin berhubungan
secara sejajar (parataktik) atau secara tidak sejajar (hipotaktik).
Istilah simpleks (simplex) mengacu kepada klausa yang hanya
mengandung satu aksi atau peristiwa, sedangkan kompleks
(complex) mengacu kepada klausa yang dapat dinyatakan dengan
hubungan parataktik atau hipotaktik. Sebuah klausa kompleks
mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa. Klausa yang satu
dan klausa yang lain biasanya dihubungkan oleh konjungsi, tetapi
sering pula hubungan itu hanya ditunjukkan oleh tanda koma (,)
atau titik koma (;), atau bahkan tidak ditunjukkan oleh tanda baca
apa pun.
Sesuai dengan model analisis Halliday (1985a: 192-251; Halliday
& Matthiessen, 2004: 263-485; Halliday & Matthiessen, 2014: 428556), perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa notasi angka 1, 2, 3, 4,
5, 6, dan seterusnya digunakan untuk menandai klausa kompleks
yang berhubungan secara parataktik; huruf Yunani a, b, g, d, dan
seterusnya digunakan untuk menandai klausa kompleks yang
berhubungan secara hipotaktik. Contoh 5.4 berikut ini adalah contoh
klausa kompleks yang mengandung hubungan secara parataktik
dan hipotaktik sekaligus. Pada contoh tersebut, konjungsi dicetak
tebal.
(5.4)

Keterlibatan wanita dalam kerja akan nampak jika menghasilkan upah, tetapi kerja tidak akan nampak jika tidak
menghasilkan upah. (Data dari Wahyuningsih & Purwanto,
2004)
1α
x
β
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Bab REALISASI MAKNA

6

DAN METAFORA
GRAMATIKA

6.1 Pengertian Makna

P

ada Longman dictionary of language teaching and applied
linguistics, dijelaskan bahwa makna (meaning) adalah “what
a language expresses about the world we live in or any possible or
imaginary world” (Richards & Schmidt, 2010: 355). Dengan kata lain,
makna adalah hal yang diungkapkan oleh bahasa tentang dunia
yang dihuni oleh manusia atau tentang dunia imajinasi. Sementara
itu, telah diketahui secara umum bahwa ilmu yang membahas
makna kata, frasa, dan kalimat disebut semantik. Pada kerangka
semantik dalam Linguistik Generatif, komponen makna merupakan
bagian dari tata bahasa (grammar). Oleh sebab itu, pada kerangka
ini, aturan-aturan sintaksis bertumpu pada makna kalimat dasar
yang digunakan untuk memproduksi kalimat lain.
Namun demikian, pada SFL makna direalisasikan melalui katakata yang disusun dalam tata bahasa, dan kalimat (klausa) yang
satu tidak merupakan hasil dari generasi kalimat (klausa) yang
lain. Halliday (1985a: xix), tidak memisahkan semantik dari tata
bahasa atau gramatika (grammar). Semantik dan tata bahasa adalah
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dua sisi pada satu mata uang. Hubungan antara semantik dan tata
bahasa adalah hubungan realisasi yang berlangsung secara alami.
Artinya, ”peng-kata-an”, baik secara ortografis (tulis) maupun
grafologis (lisan) merealisasikan makna. Atau kalau dibalik, makna
direalisasikan oleh ”peng-kata-an” yang diatur dalam tata bahasa.
Oleh sebab itu, dapat dimengerti bahwa bentuk tata bahasa yang
berbeda mengungkapkan makna yang berbeda. Sebaliknya, untuk
mengungkapkan makna yang berbeda, dibutuhkan bentuk-bentuk
tata bahasa yang berbeda pula.
Untuk menyatakan makna dalam hubungan antara kata-kata
(leksis) dan tata bahasa (gramatika) digunakan istilah leksikogramatika
(lexicogrammar). Sebagai gabungan dari leksis dan gramatika, leksikogramatika dapat didefinisikan sebagai kata-kata dalam susunan
beserta segala akibat makna yang timbul. Pada Subbab 6.2 di bawah
ini, leksikogramatika akan dibahas secara lebih memadai dalam
kerangka stratifikasi.

6.2 Realisasi Makna dan Leksikogramatika1
Sebuah interaksi atau komunikasi merupakan bentuk
organisasi yang selalu melekat dengan sistem bahasa yang diguna
kan untuk mengungkapkannya dalam kerangka stratifikasi dan
diversifikasi metafungsional (Matthiessen, 1992/1995: 5). Pada
kerangka stratifikasi – seperti terlihat pada Gambar 6.1 di bawah
ini – leksikogramatika berada pada strata di antara semantik dan
fonologi/grafologi; leksikogramatika merealisasikan semantik, dan
leksikogramatika direalisasikan oleh fonologi/grafologi.

Sebagian dari subbab ini pernah disajikan pada Wiratno (2009a) dan Wiratno
dan Santosa (2011).
1
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makna budaya
yang lebih tinggi
semantik
lapis isi
leksikogramatika
fonologi/
grafologi

lapis ekspresi
(lisan, tulis)

(Dimodifikasi dari Matthiessen, 1992/1995: 8; Halliday & Martin, 1993c: 35)

Gambar 6.1
Leksikogramatika dalam stratifikasi

Stratifikasi adalah tataran abstraksi simbolis dari subsistem
pada bahasa yang meliputi semantik (sistem “pe-makna-an”),
leksikogramatika (sistem “peng-kata-an”), dan fonologi/grafologi
(sistem “pe-lafal-an/ pengungkapan-dalam-bentuk-tulis”). Seman
tik, yang menduduki sistem yang tertinggi pada subsistem ter
sebut, adalah sumber pemaknaan (resource for meaning) yang
memungkinkan pengguna bahasa untuk bertindak melalui makna,
dan untuk merefleksikan pengalaman dunia menjadi bermakna
(Matthiessen, 1992/1995: 7). Sebagai sumber makna, semantik tidak
hanya berkenaan dengan makna metafungsional pada tingkat
klausa tetapi juga pada tingkat wacana.
Leksikogramatika, yang menempati strata di bawah semantik
dan di atas fonologi/grafologi, merupakan sumber ekspresi makna
(wording meaning) sebagaimana terungkap dalam struktur dan
pengungkapan kata-kata. Leksikogramatika melingkupi leksis
dan gramatika yang keduanya merupakan sistem yang tidak
terpisahkan dari morfologi dan sintaksis (Matthiessen, 1992/1995:
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7-8; Matthiessen, Teruya & Lam, 2010: 131). Pada aliran linguistik
selain SFL, leksis dianggap sama dengan leksikon, yaitu kata yang
terdaftar di dalam kamus yang lepas dari konteks. Akan tetapi,
pada SFL leksis adalah kata yang selalu berada dalam konteks serta
memiliki peran dalam mengungkapkan makna ideasional, makna
interpersonal, dan makna tekstual pada teks. Leksis juga tidak
pernah dipisahkan dari gramatika. Adapun gramatika, pada aliran
linguistik lain, dianggap sebagai model tentang sistem linguistik
secara menyeluruh yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis,
dan semantik (yang masing-masing merupakan domain yang
berbeda). Sebaliknya, pada SFL gramatika merupakan bagian dari
leksikogramatika (di samping leksis) yang terdiri atas morfologi dan
sintaksis (yang masing-masing tidak dipisahkan menjadi domaindomain yang berbeda). Gramatika dan leksis (pada kombinasinya
di dalam leksikogramatika) direalisasikan oleh fonologi/grafologi.
Fonologi/grafologi menempati strata yang paling bawah.
Fonologi adalah sumber pengungkapan kata sebagai suara yang
dilafalkan. Fonologi juga merupakan sumber intonasi untuk
merealisasikan pilihan gramatika secara langsung, sekaligus me
rupakan sumber ritme serta artikulasi silabi dan fonem. Di pihak
lain, apabila fonologi merupakan pelafalan secara lisan, grafologi
merupakan pengungkapan dalam bentuk kata-kata yang ditulis.
Dari ketiga subsistem pada stratifikasi di atas, dapat dirangkum
kembali bahwa secara hirarkis, fonologi/grafologi merealisasikan
leksikogramatika, dan leksikogramatika merealisasikan semantik.
Atau apabila dibalik, semantik direalisasikan oleh leksikogramatika,
dan leksikogramatika direalisasikan oleh fonologi/grafologi. Seperti
telah ditunjukkan pada Gambar 6.1 di atas, fonologi/grafologi adalah
lapis ekspresi yang berupa bentuk, sedangkan leksikogramatika dan
semantik adalah lapis isi sebagai hasil dari ekspresi bentuk.
Di atas semantik masih terdapat strata yang lebih tinggi yang
berada di luar teks, yang pada Gambar 6.1 strata tersebut tidak di
nyatakan secara eksplisit. Sesungguhnya strata itu adalah register,
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genre, dan ideologi. Register direalisasikan oleh leksikogramatika;
genre direalisasikan secara bersama-sama oleh register dan
leksikogramatika; ideologi direalisasikan secara bersama-sama oleh
genre, register, dan leksikogramatika. Lebih khusus lagi, register
dan genre diasosiasikan dengan konteks situasi dan konteks
budaya, yang secara bertutur-turut akan dibicarakan pada Bab 9 dan
10. Adapun hubungan di antara strata tersebut dalam lingkungan
semiotika akan dibicarakan pada Bab 11.

6.3 Realisasi Makna Metafungsional
Pada tradisi SFL, tataran makna yang paling tinggi (yang
secara lebih abstrak memayungi tiga wilayah makna: ideasional,
interpersonal, dan tekstual) disebut makna metafungsional. Dapat
dikatakan bahwa makna ideasional adalah semantik ideasional,
makna interpersonal adalah semantik interpersonal, dan makna
tekstual adalah semantik tekstual (http//www.wagsoft. com.
Systemics/definition.html). Lingkup makna ideasional dapat
disejajarkan dengan lingkup makna leksikal dan makna struktural
pada Semantik Generatif (Lihat misalnya, Lyons, 1977a; Lyons, 1977b;
Kreidler, 1998). Lingkup makna interpersonal dapat disejajarkan
dengan lingkup makna penutur (dan penulis, pendengar, pembaca
sekaligus) pada pragmatik. Adapun lingkup makna tekstual dapat
disejajarkan dengan makna yang terkait dengan penciptaan teks
pada retorika.
Makna metafungsional adalah makna yang secara simultan
terbangun dari tiga fungsi bahasa, yaitu fungsi ideasional, fungsi
interpersonal, dan fungsi tekstual. Seperti telah dikemukan pada
Bab 3, fungsi ideasional mengungkapkan realitas fisik dan biologis,
serta berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman.
Fungsi interpersonal mengungkapkan realitas sosial serta berkenaan
dengan interaksi antara penutur/penulis dan pendengar/pembaca.
Sementara itu, fungsi tekstual mengungkapkan realitas semiotis/
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simbol dan berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam konteks.
Makna yang berada pada lingkup ketiga fungsi tersebut disebut
makna ideasional, makna interpersonal, dan makna tekstual.
Dengan demikian, makna metafungsional melingkupi ketiga jenis
makna tersebut, dan realisasinya di dalam teks dapat dilihat dari
unsur-unsur leksikogramatika dalam membentuk registernya
(yaitu variasi bahasa yang diperngruhi oleh konteks situasi yang
melingkupi pokok persoalan yang diungkapkan di dalam teks)
sedemikian rupa sehingga membentuk jenis teks pada konteks
budaya (genre) tertentu.
Menurut konsep SFL, penulis atau penutur pada saat me
nulis atau bertutur selalu memilih leksikogramatika untuk meng
ungkapkan tiga lingkup makna metafungsional tersebut. Sebagai
tataran makna yang paling tinggi, makna metafungsional secara
organis mengkonfigurasikan unsur-unsur leksikogramatika pada
tataran kelompok kata, tataran klausa, dan tataran teks yang
merealisasikan ketiga jenis makna tersebut. Dengan demikian,
makna metafungsional pada sebuah teks merupakan akumulasi
makna dari ketiga lingkup jenis makna tersebut.
Terdapat tiga diversifikasi metafungsional, yaitu ideasional,
interpersonal, dan tekstual, yang masing-masing mengungkapkan
realitas yang berbeda-beda. Pada kerangka diversifikasi meta
fungsional di atas, leksikogramatika memiliki peran untuk meng
ungkapkan makna ideasional, makna interpersonal, dan makna
tekstual pada teks. Penggunaan leksikogramatika pada teks merupa
kan pemilihan bentuk-bentuk lingual yang dilakukan oleh penulis/
penutur untuk mengungkapkan ketiga wilayah makna tersebut.
Tentang kedudukan ketiga wilayah makna tersebut, Halliday
menyatakan:
… functional components … are the components of the language system
which correspond to the abstract functions of language–to what I have called
‘meta-functions’, areas of meaning potential which are inherently involved
in all uses of language. These are what I am referring to as ideational,
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Bab KELOMPOK KATA

7

DAN FRASA

7.1 Terminologi: Kelompok Kata dan Frasa

P

ada kerangka SFL, kelompok kata perlu dibedakan dengan frasa
(Halliday, 1985a; Halliday & Matthiessen, 2004; Halliday &
Matthiessen, 2014). Penyebutan kelompok kata tidak sekadar
merupakan pelabelan baru untuk mencari sensasi. Kelompok kata
berbeda dengan frasa dalam hal bahwa kelompok kata merupakan
perluasan dari kata, sedangkan frasa merupakan bentuk singkat
dari klausa (Halliday, 1985a; Matthiessen, 1992/1995; Martin, 1992a;
Matthiessen, Teruya & Lam, 2010). Kelompok kata dapat dianggap
sebagai kata kompleks (apabila dianalogikan dengan klausa kompleks),
sedangkan frasa merupakan konstruksi kata-kata yang berjajar
yang membentuk klausa minor. Kelompok kata memenuhi fungsi
yang sama dengan kategori (nomina, verba, adverbia, dan ajektiva),
sedangkan frasa tidak demikian.
Terdapat tiga kelompok kata utama, yaitu kelompok nomina,
kelompok verba, dan kelompok advervia. Selain itu, masih
terdapat kelompok ajektiva, kelompok konjungsi, dan kelompok
preposisi. Pada teori Halliday, selain kelompok preposisi, istilah
frasa preposisi juga masih digunakan. Akan tetapi, seperti akan
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dijelaskan kemudian, frasa preposisi dan kelompok preposisi
berbeda, khususnya dalam bahasa Inggris.
Pada bab ini, pembahasan tentang kelompok kata disertai
contoh-contoh dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa
Jawa. Akan tetapi, mengingat adanya kekhususan sifat dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Jawa, contoh untuk kelompok kata tertentu
lebih banyak dikemukakan dalam bahasa Inggris.

7.2 Kelompok Nomina1
Dalam SFL, frasa nomina disebut kelompok nomina (nominal
group). Kelompok nomina sering dianggap sebagai satuan lingual
yang tidak memiliki keistimewaan. Akibatnya, kelompok nomina
juga sering dianggap sebagai konstruksi yang lumrah, yakni hanya
sebuah konstruksi yang terdiri atas unsur inti dan unsur yang
memperluas inti. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila
hingga saat ini pada umumnya para linguis cukup puas menganalisis
kelompok nomina, khususnya bahasa Indonesia, hanya dengan
menerapkan hukum DM (Diterangkan-Menerangkan) atau konsep
Inti-Penjelas yang pada dasarnya masih merupakan kerangka yang
sama2. Analisis dilakukan. dengan berpangkal pada kerangka teori
bahwa yang diterangkan adalah unsur Inti dan yang menerangkan
adalah unsur perluasan atau Penjelas, baik ke kiri maupun ke
kanan. Cara kerja pendekatan-pendekatan tersebut dapat dilihat
dari Contoh 7.1 dan Contoh 7.2 sebagai berikut.

Pokok-pokok tentang kelompok nomina pada subbab ini disajikan kembali
dengan modifikasi dari Wiratno (2009a: 43-48. Sebagian telah disajikan dalam versi
lain pada Wiratno (2009b: 63-70) serta pada Wiratno dan Santosa (2011).
2
Penerapan semacam itu dapat dilihat misalnya pada Kridalaksana, Beberapa
prinsip perpaduan leksem dalam bahasa Indonesia (1988), khususnya Subbab 4.4.1
atau pada Alwi, Dardjowidjojo, Lapoliwa, dan Moeliono, Tata bahasa baku bahasa
Indonesia (2003, Edisi Ketiga). Review tentang kosep Diterangkan-Menerangkan
pada frasa nomina yang dibandingkan dengan kelompok nomina pada SFL juga
pernah dilakukan oleh Sutjaja (1988).
1
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Contoh 7.1/2: Kelompok nomina dengan pendekatan lama
(7.1a) meja belajar
meja

belajar

Diterangkan/Inti

Menerangkan/Penjelas

(7.1b) meja baru
meja

baru

Diterangkan/Inti

Menerangkan/Penjelas

(7.2) meja belajar baru
(7.2a)
meja

belajar

Diterangkan/Inti

Menerangkan/Penjelas

baru

(7.2b)
meja

belajar

Diterangkan/Inti

Menerangkan/Penjelas

baru

Pendekatan lama di atas tidak menimbulkan masalah apabila
diterapkan pada Contoh 7.1, tetapi terjadi masalah yang serius pada
Contoh 7.2. Terbukti bahwa Contoh 7.2a dan 7.2b cenderung di
perlakukan dengan cara yang sama. Persoalan akan menjadi semakin
rumit apabila pendekatan tersebut dituntut untuk menunjukkan
alasan mengapa pola urutan yang berterima adalah konstruksi meja
belajar baru bukan *meja baru belajar. Penutur bahasa Indonesia tentu
akan mengatakan meja belajar baru. Pertanyaannya adalah mengapa
harus demikian? Penanda apa yang dapat menentukan bahwa
belajar, bukan baru, harus berdekatan langsung dengan meja?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan kerang
ka teori SFL (Halliday, 1985a; Halliday & Matthiessen, 2004; Halliday
& Matthiessen, 2014) tentang kelompok nomina. Menurut kerangka
teori ini, setiap kata pada kelompok nomina diberi peran, tidak
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seperti pada pendekatan lama yang hanya membagi kata-kata pada
kelompok nomina menjadi kata inti dan kata penjelas. Sebagaimana
telihat pada Contoh 7.3, dan akan dibuktikan kemudian bahwa
peran tersebut menentukan pola urutan kata dan sekaligus nilai
logisnya dalam kelompok nomina.
Contoh 7.3: Kelompok nomina dengan pendekatan SFL
(7.3) meja belajar baru
meja

belajar

Benda
Penjenis
Nomina

baru
Pendeskripsi

Verba

Ajektiva

Pada prinsipnya, kerangka teori tentang kelompok nomina
ini juga dikembangkan dari kerangka teori lama – yaitu kelompok
nomina terdiri atas nomina sebagai unsur Inti dan kata-kata lain
sebagai unsur perluasan atau Penjelas. Perbedaannya adalah, pada
kerangka lama, semua kata penjelas dianggap sama, yaitu kata-kata
yang memperluas kata Inti, tanpa ditunjukkan bagaimana kata-kata
itu berperan sebagai pemerluas dan bagaimana pula kata yang satu
bergantung kepada kata yang lain. Sebaliknya, pada kerangka yang
baru, unsur Penjelas – terumata apabila terdiri atas lebih dari satu
kata – dirinci sesuai dengan peran semantis kata-kata Penjelas itu
dalam memberikan perluasan terhadap unsur Inti. Pemunculan
peran-peran semantis tersebut secara sintaktis mengikuti pola urutan
tertentu. Peran-peran itu dapat ditunjukkan dengan menjelaskannya
secara eksperiensial dan secara logikal.
7.2.1 Struktur Eksperiensial Kelompok Nomina
Dari sudut pandang muatan eksperiensial, dapat dijelaskan
bahwa kelompok nomina mengandung: (1) unsur Inti (Head) yang
disebut Benda (Thing) dan (2) unsur atau unsur-unsur Penjelas yang
mungkin berupa: (i) Numeratif (Numerative), (ii) Penjenis (Classifier),
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(iii) Pendeskripsi (Ephitet), (iv) Penegas (Qualifier), dan (v) Deiktik
(Deictic).
Untuk mengetahui cara menerapkan kerangka teori ini pada
analisis kelompok nomina dalam bahasa Indonesia, berikut ini
akan disajikan contoh yang dikembangkan dari Contoh 7.1 sampai
dengan Contoh 7.3 di atas. Demikian pula, contoh-contoh pada setiap
unsur perluasan akan diturunkan dan dikembangkan dari Contoh
7.4. Sebagai bahan perbandingan, contoh-contoh dalam bahasa
Inggris dan bahasa Jawa juga akan disertakan. Namun demikian,
karena ketiga bahasa itu memiliki sistem yang berbeda, contohcontoh dalam kedua bahasa yang disebut terakhir tidak seharusnya
dipandang sebagai terjemahan dari bahasa yang disebut pertama.
7.2.1.1 Benda
Unsur inti yang disebut Benda (Thing) adalah unsur yang
diperluas. Unsur perluasan dapat terletak di sebelah kiri atau sebelah
kanan Benda. Pada Contoh 7.4 berikut ini, Benda direalisasikan oleh
nomina: meja. Sebagai nomina, meja tidak berbeda dengan nomina
yang lain, yaitu kata yang digunakan untuk menamai sesuatu, dan
sesuatu itu merupakan anggota dari sebuah kelas. Nomina meja
diperluas dengan unsur-unsur penjelas lain yang diletakkan baik di
sebelah kiri maupun di sebelah kanan.
Contoh 7.4: Kelompok nomina dengan Inti Benda
(7.4.1) dua meja belajar kayu baru dengan empat kaki itu
dua

meja

belajar

kayu

baru

dengan
empat kaki

itu

Numeratif

Benda

Penjenis1

Penjenis2

Pendeskripsi

Penegas

Deiktik

Numeralia

Nomina

Verba

Nomina

Ajektiva

Frasa
Preposisi

Demonstratif
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(7.4.2) the two new wooden studying tables with four legs
the

two

new

wooden

studying

tables

with four
legs

Deiktik

Numeratif

Pendes
kripsi

Penjenis2

Penjenis1

Benda

Penegas

Demonstratif Numeralia

Ajektiva

Ajektiva

Verba

Nomina

Frasa
Preposisi

(7.4.3) meja sinau kayu anyar loro kanthi sikil papat kuwi
meja

sinau

kayu

anyar

loro

kanthi sikil
papat

Benda

Penjenis1

Penjenis2

Pendeskripsi Numeratif Penegas

Deiktik

Nomina

Verba

Nomina

Ajektiva

Demonstratif

Numeralia Kelompok
Preposisi

kuwi

7.2.1.2 Numeratif
Numeratif (Numerative) direalisasikan oleh numeralia (satu, dua,
tiga, dan seterusnya). Dari Contoh 7.4.1 di atas, didapat numeralia
dua yang dirangkaikan dengan nomina meja untuk membentuk
kelompok nomina dua meja. Numeratif merupakan Penjelas yang
berperan sebagai penentu kuantitas Benda meja yang secara sintaktis
terletak di sebelah kiri. Sebagaimana tampak pada Contoh 7.4a.1
dan 7.4a.2, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, Numeratif
sebagai Penjelas diletakkan dengan cara yang sama, yaitu di sebelah
kiri Benda. Akan tetapi, dalam dalam bahasa Jawa, seperti tampak
pada Contoh 7.4a.3, Numeratif diletakkan di sebelah kanan Benda.
Contoh 7.4a: Kelompok nomina dengan Numeratif
(7.4a.1) dua meja
dua

meja

Numeratif

Benda

Numeralia

Nomina

178

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
(7.4a.2) two tables
two

tables

Numeratif

Benda

Numeralia

Nomina

(7.4a.3) meja loro
meja

loro

Benda

Numeratif

Nomina

Numeralia

Khusus pada bahasa Jawa, terkait dengan Contoh 7.4a.3,
terdapat kelompok nomina rong meja dengan Penjelas Numeratif
yang terletak di sebelah kiri Benda (Bandingkan dengan telung/
patang/limang/nem/meja). Namun demikian, perlu diteliti lebih lanjut
apakah rong meja dan meja loro (dan seterusnya) mengandung makna
yang berbeda. Yang pasti bahwa dalam bahasa Jawa tidak terdapat
kelompok nomina loro meja.
7.2.1.3 Penjenis
Penjenis (Classifier) direalisasikan oleh ajektiva, nomina, atau
verba. Penjenis mempunyai peran sebagai penentu jenis Benda yang
dimaksud, bahwa Benda tersebut termasuk jenis Benda tertentu.
Pada konteks Contoh 7.4.1, ada beberapa jenis meja. Meja belajar
jelas berbeda dengan meja makan, meja tulis, meja siswa, atau meja
guru. Demikian pula, meja besi berbeda dengan meja kayu. Secara
sintaktis, Penjenis (yang dicetak miring) terletak di sebelah kanan
Benda untuk bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, tetapi di sebelah
kiri untuk bahasa Inggris.
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Bab TEKS, KOHESI,

8

STRUKTUR, DAN
TEKSTUR

8.1 Pengertian Teks

D

efinisi teks telah dibuat oleh banyak ahli, tetapi karena
sudut pandang yang digunakan berbeda-beda, definisidefinisi yang ada tidak selalu sejalan, bahkan sering
bertentangan (Lihat Subbab 8.2 di bawah ini). Untuk menghindari
kesimpangsiuran, pada subbab ini hanya dikemukakan definisi
yang didasarkan pada SFL.
Di berbagai karyanya, Halliday (baik sendiri maupun bersamasama dengan linguis lain) mengajukan sejumlah definisi teks yang
pada prinsipnya sama, yang sebagian di antaranya dapat dikutip
sebagai berikut. “A text is language in use” (Halliday, 1974b: 48); atau
“a text is a semantic unit realized as (encoded in) lexicogrammatical units
which are further realized as (recorded in) phonological and orthographical
units” (Halliday, 1975: 123). Dengan formulasi lain, juga dikatakan
bahwa teks adalah “a unit situational-semantic organization: a
continuum of meaning-in-context, constructed around the semantic
relation of cohesion” (Halliday & Hasan, 1976: 25).
Sementara itu, Halliday dan Hasan menambahkan: “A text is a
passage of discourse which is coherent in these two regards: it is coherent
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with respect to the context of situation, and therefore consistent in register;
and it is coherent with respect to itself, and therefore cohesive” (Halliday
& Hasan, 1976: 23). Di tempat lain, Halliday dan Matthiessen
menjelaskan bahwa “a text refers to any instance of language, in
any medium, that makes sense to someone who knows the language”
(Halliday & Matthiessen, 2004: 1) atau “language functioning in
context” (Halliday & Matthiessen, 2014: 1). Selain itu, ada dua hal
yang perlu mendapat perhatian, yaitu: di satu sisi, teks dipandang
sebagai objek yang otonom, “an object in its own right ... why a text
means what it does”, di sisi lain, teks dipandang sebagai alat untuk
mengungkapkan sistem bahasa, “an instrumet for finding out ... the
system of language” (Halliday & Matthiessen, 2004: 1).
Dari beberapa kutipan di atas, dapat digarisbawahi bahwa teks
mempunyai sejumlah karakteristik, yaitu: (1) secara konkret, teks
merupakan sebuah objek, tetapi secara abstrak, teks merupakan
satuan lingual di dalam wilayah bahasa sebagai sistem; (2) teks
mempunyai tata organisasi yang kohesif; (3) teks mengungkapkan
makna; (4) teks tercipta pada sebuah konteks; dan (5) teks dapat
dimediakan secara tulis atau lisan. Dengan demikian, dapat
disusun sebuah definisi lagi bahwa teks adalah satuan lingual yang
dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata organisasi tertentu
untuk mengungkapkan makna dalam konteks tertentu pula
(Bandingkan dengan Wiratno, 2003: 3-4; Wiratno, 2009a: 77).
Esensi teks tidak diukur dari jumlah kata atau halaman yang
dikandung di dalamnya, tetapi dari makna yang terungkap melalui
konteks. Sebuah teks dapat saja terdiri atas satu kata, satu kelompok
kata, satu klausa, satu paragraf, atau berpuluh-puluh bahkan
beribu-ribu halaman. Teks dapat berbentuk buku, artikel, iklan,
pengumuman, instruksi, memo, resep makanan, dan sebagainya.
Akan tetapi, karena esensi teks dilihat dari maknanya dalam konteks
(bukan dari panjang-pendeknya), tidak berarti bahwa teks yang
lebih panjang (misalnya buku) adalah teks yang lebih bermakna
daripada teks yang lebih pendek (misalnya tanda “Masuk” atau
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Bab REGISTER

9

9.1 Pengertian Register1

S

ecara umum, terutama pada bidang sosiolinguistik, register
dimaknai sebagai ragam bahasa atau variasi bahasa yang
digunakan oleh sekelompok orang yang memiliki latar
belakang, minat, atau profesi yang sama, misalnya kolektor barang
antik, pengacara, dokter, dan guru. Menurut konsep ini, register
ditandai oleh penggunaan kosa kata tertentu oleh pengguna yang
sekaligus dapat membedakannya dengan register lain (Wardhaugh
& Fuller, 2015).
Register dapat diasosiasikan dengan dialek. Terdapat ber
macam-macam dialek, yaitu antara lain dialek geografis atau dialek
regional, dialek sosial, dialek etnis, dan dialek gender. Dialek geo
grafis atau dialek regional adalah variasi bahasa yang digunakan
oleh penutur yang berasal dari wilayah tertentu yang ditandai oleh
aksen dengan pengucapan yang berbeda dibandingkan dengan
pengucapan di wilayah lain. Dialek sosial adalah variasi bahasa
yang digunakan oleh orang yang berasal dari kelompok sosial
Versi lain tentang pengertian register pernah diungkapkan pada Wiratno
(2009a) serta Wiratno dan Santosa (2011).
1
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tertentu (kelas menengah, kelas atas). Dialek etnis adalah variasi
bahasa yang digunakan oleh orang yang berasal dari kelompok
etnis tertentu (Madura, Osing-Banyuwangi). Adapun dialek gender
adalah variasi bahasa yang dibedakan dari jenis kelamin, pria atau
wanita.
Pada konteks SFL, register dimaknai tidak hanya berdasarkan
penggunanya tetapi juga penggunaannya. Register pada pandangan
ini adalah register fungsional, yaitu variasi bahasa berdasarkan cara
bahasa digunakan. Pada dasarnya, register adalah gaya atau wujud
bahasa dalam penggunaannya. Dalam SFL, terdapat dua pengertian
yang saling berkaitan. Pengertian pertama terutama disampaikan
oleh Halliday, dan pengertian kedua terutama disampaikan oleh
Martin (Matthiessen, Teruya, & Lam, 2010).
Berkenaan dengan pengertian pertama, Halliday (1978: 111)
mengungkapkan bahwa register adalah “the configuration of semantic
resources that the member of the culture associates with a situation type.
It is the meaning potential that is accessible in a given social context”.
Register digunakan untuk mengacu kepada variasi fungsional
bahasa dalam lingkup semantik. Sebagai variasi bahasa berdasarkan
penggunaannya, register dipengaruhi oleh konteks situasi, tetapi
register juga tergambar secara internal di dalam ciri-ciri lingual pada
sebuah teks, yang dibangun melalui Medan (field), Pelibat (tenor),
dan Moda (mode). Halliday menjelaskan pengertian field, tenor, mode
sebagai berikut.
Field refers to what is happening, to the nature of the social action that is
taking place: what it is that the participants are engaged in, in which language
figures as some essential component.
Tenor refers to who is taking part, to the nature of the participants, their
statuses and roles: what kinds of role relationship obtain, including
permanent and temporary relationships of one kind or another, both the types
of speech roles they are taking on in the dialogue and the whole cluster of
socially significant relationships in which they are involved.
Mode refers to what part language is playing, what it is that the participants
are expecting language to do for them in the situation: the symbolic
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organisation of the text, the status that it has, and its function in the context.
(Halliday, dalam Halliday & Hasan, 1985/1989: 12).

Berkenaan dengan pengertian kedua, Martin (1992a) mengem
bangkan register dari konteks situasi Halliday. Oleh Martin, register
diperluas sebagai:
... the notion to cover in addition part of context’s content plane; register is
used in other words to refer to the semiotic system constituted by the contextual
variables field, tenor and mode. ... register is the name of metafunctionally
connotative semiotic between language and genre (Martin, 1992a: 502).

Register merupakan salah satu tataran dalam konteks yang
melingkupi hal-hal yang berlangsung di luar teks yang mem
pengaruhi terciptanya teks sebagaimana adanya. Register berada
pada tataran konteks situasi, satu tingkat di atas bahasa, dan berada
di bawah genre pada tataran konteks budaya. Seperti akan diuraikan
pada Bab 10, di atas genre masih terdapat ideologi pada tataran
yang lebih tinggi. Register direalisasikan oleh bahasa sebagaimana
terungkap pada penggunaan kata-kata dan pola-pola gramatika
(leksikogratmatika) pada teks.
Variasi Medan, Pelibat, dan Moda dijabarkan lagi sebagai
berikut. Medan berhubungan dengan organisasi objek atau
aktivitas. Menurut Martin (1986: 236; 1992a: 536) Medan adalah
seperangkat urut-urutan aktivitas yang berorientasi kepada tujuantujuan institusional secara global. Medan merupakan projeksi dari
makna ideasional, sehingga Medan terutama direalisasikan melalui
metafungsi ideasional. Medan berurusan dengan apa yang sedang
berlangsung dan siapa melakukan apa dengan siapa, maka secara
ideasional realisasi Medan pada suatu teks dapat dilihat dari
berbagai sistem yang ada, baik di tingkat klausa maupun di tingkat
wacana. Sebagaimana telah dikemukakan, pada tingkat klausa,
yang dapat dianalisis antara lain adalah transitivitas, kelompok
verba, dan kelompok nomina; sedangkan pada tingkat wacana,
yang dapat dianalisis antara lain adalah referensi (reference chains),
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tautan leksikal (lexical strings), dan urut-urutan aktivitas. Pendek
kata, Medan adalah apa yang dibicarakan atau ditulis di dalam
teks, termasuk tujuan yang akan dicapai teks itu baik jangka pendek
maupun jangka panjang.
Pelibat secara sederhana dapat dikatakan sebagai hubungan
antara penulis dan pembaca atau pembicara dan pendengar. Pelibat
dilihat dalam kaitannya dengan negosiasi tentang hubungan sosial
di antara para pengguna bahasa yang terdapat di dalam teks.
Pelibat merupakan projeksi dari makna interpersonal, sehingga
Pelibat direalisasaikan terutama melalui metafungsi interpersonal.
Dalam konfigurasi makna interpersonal, Pelibat berkenaan dengan
jarak semiotika sosial yang mencakup tiga jenis hubungan, yaitu
status (status), kontak (contact), dan afek (affect). Status adalah posisi
masing-masing partisipan di dalam teks, apakah partisipan yang
satu lebih dominan daripada partisipan yang lain, atau apakah setara
atau tidak setara. Misalnya, pada hubungan antara orang tua dan
anak, orang tua ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada
anak. Atau, hubungan antara orang tua dan anak itu lebih permanen
daripada hubungan antara guru dan murid, tetapi hubungan antara
guru dan murid lebih permanen daripada hubungan antara penjual
dan pembeli di pasar. Kontak adalah intensitas hubungan atau
derajat keterlibatan di antara partisipan (yaitu apakah partisipanpartisipan itu terlibat/dekat atau tidak terlibat/ renggang. Misalnya,
hubungan di antara dua partisipan dapat berupa hubungan
tatap muka secara langsung, atau hubungan tidak langsung, atau
hubungan satu arah/dua arah. Adapun afek berkaitan dengan
muatan emosional dalam hubungan di antara partisipan, sehingga
afek dapat menunjukkan penilaian atau justifikasi positif/negatif di
antara partisipan terhadap masalah yang terungkap di dalam teks.
Misalnya, pada teks ilmiah, penilaian dan sikap penulis terhadap
pokok yang dibicarakan dapat diketahui melalui posisinya apakah
ia setuju atau tidak setuju terhadap sebuah gagasan2.
Pada ranah Pelibat, telah dikembangkan teori evaluasi atau teori penilaian

2
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Moda ialah seleksi pilihan dalam kerangka sistem teks (Halliday,
1978: 144), yang berurusan dengan peranan yang dimainkan oleh
bahasa dalam merealisasikan aksi sosial (Martin, 1992a: 508). Moda
pada dasarnya berkaitan dengan cara penciptaan teks menurut jenisjenisnya. Moda merupakan projeksi dari makna tekstual, sehingga
realisasinya dapat dilihat terutama dari metafungsi tekstual. Moda
merupakan media, yaitu wahana apakah teks itu dinyatakan secara
lisan atau tulis. Di sisi lain, Moda juga merupakan saluran, yaitu
apakah sebuah teks itu dituangkan misalnya pada surat kabar,
televisi, dan jurnal ilmiah. Moda mencakup dua lingkup, yaitu ling
kup interpersonal dan lingkup eksperiensial. Secara interpersonal,
Moda berurusan dengan jarak semiotis yang tercipta di antara
penulis/penutur dan pembaca/pendengar. Dalam lingkup ini, teks
dapat dibagi menjadi teks monolog dan teks dialog. Adapun secara
eksperiensial, Moda berkaitan dengan tingkat abstraksi suatu teks,
dan dalam lingkup ini, suatu teks mencerminkan jarak antara teks
itu sendiri dan persoalan yang dipaparkan di dalamnya. Moda di
dalam teks dapat dilihat dari jenis-jenis MOOD, cara perealisasian
tema, padat-tidaknya leksis yang dipakai, kekompleksitasan klausaklausa yang ada, dan interdependensi hubungan antara klausaklausa tersebut.

9.2 Register Tulis dan Register Lisan
Register dapat dipahami sebagai variasi gaya (style), yaitu variasi
penggunaan bahasa baik secara ortografis (tulis) maupun fonologis
(lisan). Penggunaan bahasa secara ortografis adalah penggunaan
bahasa sebagaimana yang terlihat pada tulisan, sedangkan peng
gunaan bahasa secara fonologis adalah penggunaan bahasa seba
gaimana yang terdengar sebagai tuturan. Seperti register, gaya juga
dipengaruhi oleh situasi yang mencakup partisipan yang terlibat,
lokasi tempat bahasa digunakan, dan pokok persoalan yang
dibicarakan.
yang disebut Appraisal Theory (Martin & Rose, 2003/2007; Martin & White, 2005).
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Istilah register tulis dan register lisan didasarkan pada pe
mahaman register sebagai variasi gaya. Dengan demikian, terdapat
gaya tulis (written style) dan gaya lisan (spoken style). Pada Bab 2 telah
dinyatakan bahwa apabila bahasa selalu dianggap seba
gai teks,
tentu saja terdapat teks tulis dan teks lisan. Akan tetapi, sebagai
istilah teknis, pengertian teks tulis dan teks lisan perlu dibedakan.
Teks tulis bukanlah teks yang ditulis, dan teks lisan bukanlah teks
yang dituturkan secara lisan. Teks tulis diasosiasikan dengan teks
akademis atau teks ilmiah, dan teks lisan diasosiasikan dengan teks
non-akademis atau teks non-ilmiah.
Untuk membedakan keduanya lebih lanjut, dapat diilustrasikan
sebagai berikut. Ada dialog antara A dan B. Dialog itu dapat di
rekam atau ditulis. Apabila dialog itu ditulis, teks yang ditulis itu
bukan teks tulis, melainkan teks lisan yang dimediakan secara tulis.
Sebaliknya, apabila berita terdengar di radio, teks yang terdengar
itu bukan teks lisan, melainkan teks tulis yang dilisankan. Dengan
demikian, penamaan lisan dan tulis itu berkenaan dengan gaya atau
ragam bahasa. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa apabila register
tulis (ilmiah) dan register lisan (non-ilmiah) tidak dibedakan dari
cara memediakannya, pasti keduanya mempunyai ciri-ciri linguistik
yang berbeda.
Tabel 9.1
Perbedaan register tulis dan register lisan
Teks ilmiah (tulis)
1.
2.
3.
4.
5.
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Teks non-ilmiah (lisan)

Bersifat sederhana dalam hal
struktur klausa.
Padat akan informasi.

1.

Rumit dalam struktur klausa.

2.

Padat akan kata-kata leksikal.
Banyak memanfaatkan
nominalisasi.
Banyak memanfaatkan metafora
gramatika, dan karenanya
banyak mengandung ungkapan
yang inkongruen.

3.
4.

Cenderung tidak padat akan
informasi.
Padat akan kata-kata struktural.
Cenderung sedikit memanfaatkan
nominalisasi.
Cenderung sedikit memanfaatkan
metafora gramatika, dan karenanya
tidak banyak mengandung ungkapan
yang inkongruen.
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Bab

10

GENRE

10.1 Pengertian Genre1

G

enre berbeda dengan register. Register berkaitan dengan
dan dipengaruhi oleh konteks situasi yang tergambar pada
unsur-unsur internal sebuah teks pada saat dan di tempat
bahasa digunakan, sedangkan genre selain meliputi register (karena
genre direalisasikan oleh register) juga berkaitan dengan konteks
budaya yang menunjukkan unsur-unsur eksternal teks tersebut.
Secara lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa genre adalah
register yang ditambah tujuan yang lebih global (Bandingkan
dengan Thompson, 2014: 42-43).
Genre digunakan dalam kegiatan sehari-hari. “Genres are how
things get done, when language is used to accomplish them” (Martin,
1985a: 250). Genre tidak hanya berkaitan dengan apa yang dilakukan
oleh partisipan dengan bahasa, tetapi juga bagaimana partisipan
tersebut mengorganisasikan peristiwa bahasa melalui tahapantahapan pembabakan yang telah dikenal untuk mencapai tujuan
1
Masalah genre telah diuraikan pada Wiratno (2009a) dan untuk tujuan
tertentu sebagian yang lain disajikan dengan versi yang berbeda pada Wiratno dan
Santosa (2011).
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tersebut. Dengan genre, manusia beraktivitas secara sosial melalui
bahasa (Lihat definisi operasional di bawah ini).
Istilah genre berasal dari bahasa Latin genus, dan telah lama
digunakan di bidang-bidang seperti sastra, seni, film, musik,
retorika, dan folklore (Swales, 1990: 33-46; Breure, 2001). Istilah
tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu (Bawarshi &
Reiff, 2010: 4)2. Definisi genre bervariasi, bergantung kepada jaman
dan bidang-bidang yang diacu tersebut. Di bidang sastra, misalnya,
genre hanya digunakan secara khusus untuk memilah-milahkan
jenis-jenis karya sastra seperti puisi, novel, drama, dan esei sastra.
Atau, di bidang retorika, genre secara tradisional digunakan untuk
mengacu kepada kategori retorika deskripsi, narasi, eksposisi, dan
argumentasi (Bawarshi & Reiff, 2010: 16). Di bidang linguistik,
oleh para ahli bahasa yang memusatkan diri pada studi etnografi
(misalnya Hymes, 1972) dan linguistik fungsional (misalnya
Malinoski dalam Hasan, 1985; Martin, 1985b; Martin, 1986; Martin,
1992a), genre dikembangkan dan diinterpretasikan kembali secara
lebih luas untuk menunjuk tidak hanya kepada karya-karya sastra
atau kategori retorika, tetapi juga kepada konteks budaya yang
melatarbelakangi munculnya jenis-jenis teks seperti percakapan
telepon, interview, layanan jual beli, percakapan dokter-pasien,
iklan, berita, editorial, artikel pada jurnal, dan masih banyak lagi.
Karena genre mengacu kepada konteks budaya, nama-nama
genre muncul sesuai dengan aktivitas sosial yang ada di suatu
budaya. Nama-nama yang disebutkan di atas dapat dikelompokkan
menurut aktivitas sosial di bidang-bidang tempat genre tersebut
digunakan, yang jumlahnya tidak berbilang, misalnya di bidang
sastra (novel, cerpen), bidang pendidikan (perkulihan, skripsi),
2
Para tokoh pada filsafat klasik menggunakan istilah genus (genre) untuk
menyatakan klasifikasi terhadap sesuatu. Di kemudian hari, pada abad ke-18
dan 19, istilah itu diadopsi oleh berbagai bidang, antara lain oleh Charles Darwin
di bidang biologi, untuk menjelaskan klasifikasi pada teori evolusinya yang
dituangkan ke dalam bukunya yang berjudul The origin of species yang terbit pada
tahun 1895 (Breure, 2001: 3-4).
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bidang media (editorial, opini), atau bahkan hanya bidang aktivitas
sosial dalam kehidupan sehari-hari (jual-beli, gosip). Dari sini, dapat
dikatakan bahwa secara sempit genre digunakan untuk mengacu
kepada jenis teks, dan secara lebih luas, genre digunakan untuk
mengacu kepada konteks budaya yang melatar-belakangi lahirnya
jenis teks tersebut. Selanjutnya, untuk memudahkan pembicaraan
tentang genre, di bawah ini akan disajikan genre sebagai proses
sosial (Subbab 10.2) dan genre sebagai jenis teks (Subbab 10.3).

10.2 Genre sebagai Proses Sosial
Telah disebutkan bahwa pengertian genre untuk mengacu
kepada jenis-jenis teks adalah pengertian genre secara sempit. Secara
lebih luas, genre adalah institusi global dalam konteks budaya
yang melatar-belakangi lahirnya teks. Jenis-jenis teks tersebut tidak
muncul begitu saja, tetapi lahir pada lingkup dan latar belakang
budaya tertentu melalui proses sosial yang panjang. Dengan
demikian, jenis teks tertentu hanya lahir pada budaya tertentu dan
tidak ditemukan pada budaya lain. Sebagai contoh, teks panyandra
manten, hanya lahir pada budaya Jawa, tidak pada budaya lain.
Jenis teks tersebut hanya digunakan pada saat upacara pernikahan
yang dilakukan secara adat Jawa. Oleh sebab itu, teks mempunyai
tujuan dan fungsi sosial sesuai dengan konteks budaya yang ada.
Dalam pengertian ini, genre digunakan untuk melingkupi “each of
the linguistically realized activity types which comprise so much of our
culture” (Martin, 1985a: 250), sehingga genre merupakan manifestasi
dari wawasan konteks kultural secara holistik.
Sejalan dengan hal di atas, dapat dirangkum bahwa genre
adalah organisasi atau sistem yang memformulasikan bentukbentuk bahasa untuk mengemban tugas atau fungsi sosial (Hasan,
dalam Halliday & Hasan, 1985/1989: 68, 108; Ventola, 1988: 51;
Martin, 1986: 246: Martin, 1992a: 546-547). Secara lebih operasional,
Martin menawarkan definisi genre sebagai proses sosial yang
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berorientasi kepada tujuan yang dicapai secara bertahap, “a staged,
goal-oriented social process” (Martin, 1992a). Dikatakan “sosial”
karena orang menggunakan genre untuk berkomunikasi dengan
orang lain; dikatakan “berorientasi kepada tujuan” karena orang
menggunakan genre untuk mencapai tujuan komunikasi; dan
dikatakan “bertahap” karena untuk mencapai tujuan tersebut,
biasanya dibutuhkan beberapa tahap melalui pembabakan di dalam
genre (Martin & Rose, 2003/2007: 7-8; Wiratno & Dzakiria, 2016).
Berdasarkan pada definisi di atas, genre suatu teks dapat
diidentifikasi dari struktur teksnya, yakni pembabakan yang
menunjukkan bagaimana teks itu diorganisasikan, dan dari
registernya, yakni bagaimana organisasi itu mencerminkan “konfi
gurasi makna”: ideasional, interpersonal, dan tekstual (Halliday,
dalam Halliday & Hasan, 1985/1989: 38) sebagaimana dikenali dari
unsur-unsur internalnya. Perbedaan genre suatu teks dengan genre
teks yang lain dapat dilihat dari perbedaan struktur teks pada teksteks tersebut, sedangkan perbedaan register teks yang satu dan teks
yang lain dapat dianalisis dari perbedaan Medan, Pelibat, dan Moda.
Perbedaan-perbedaan tersebut secara linguistik menimbulkan
perbedaan fungsi sosial genre itu secara keseluruhan.
Genre dapat bersifat statis dan dinamis sekaligus. Genre bersifat
statis karena genre sebagai jenis-jenis teks telah merupakan konvensi
kebahasaan yang diterima di masyarakat. Salah satu ciri konvensi
tersebut adalah bahwa teks mempunyai tata organisasi dalam bentuk
pembabakan (staging) atau struktur skematik (schematic structure)
(Martin, 1992a: 546-562), seperti “Pembukaan^Isi^Penutup”. Genre
bersifat dinamis karena genre sebagai jenis-jenis teks berubah dan
berkembang sesuai dengan pergeseran fungsi sosial yang terjadi di
masyarakat. Perkembangan genre tersebut ditandai oleh perubahan
pembabakan, sehingga sejumlah jenis teks yang tergolong ke dalam
genre yang sama memungkinkan mempunyai pembabakan yang
berbeda, meskipun dapat diprediksi bahwa struktur utamanya relatif
sama. Pembabakan yang berkembang, tetapi dapat diprediksikan
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struktur utamanya itu, oleh Hasan disebut Generic Structure Potential
(Struktur Generik Potensial) (Hasan dalam Halliday & Hasan,
1985/1989). Bahkan, kedinamisan genre tidak saja bergeser dari
konvensi wacana yang dianut bersama di berbagai bidang (misalnya
akademik dan profesional), tetapi terdapat kecenderungan bahwa
penulis ahli biasanya menciptakan struktur teksnya sendiri seiring
dengan perkembangan kepakarannya dan perkembangan bidangbidang yang dihadapi (Bhatia, 2004).
Telah dikemukakan bahwa teks mempunyai tujuan dan fungsi
sosial. Misalnya, secara kultural teks eksposisi mempunyai tujuan
dan fungsi sosial untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain
mengikuti gagasan atau melakukan tindakan sesuai dengan yang
diusulkan di dalam teks tersebut. Tujuan dan fungsi sosial itu dicapai
dengan memanfaatkan bentuk-bentuk gramatika secara khusus,
dan bentuk-bentuk gramatika itu tidak lain adalah ciri-ciri linguistik
yang secara internal berada di dalamnya. Karena teks yang berbeda
mempunyai tujuan dan fungsi sosial yang berbeda, bentuk-bentuk
gramatika yang dimanfaatkan di dalamnya pun berbeda.

10.3 Genre sebagai Jenis Teks
10.3.1 Genre Makro dan Genre Mikro
Sudah disebutkan bahwa terdapat peristiwa komunikasi yang
disebut percakapan telepon, interview, layanan jual beli, artikel
jurnal, berita, dan sebagainya. Setiap jenis tersebut dapat dikatakan
sebagai genre percakapan telepon, genre interview, genre layanan
jual beli, genre perkuliahan, genre artikel jurnal, genre review,
demikian seterusnya. Nama-nama tersebut adalah nama-nama
genre secara umum yang dikenal dengan genre makro (macro genre)
(Martin, 1992b; Martin & Rose, 2008). Genre makro digunakan
untuk menamai teks secara keseluruhan, yang di dalamnya masih
terkandung genre-genre lain sebagai subgenre.
Terdapat genre lain yang lebih khusus yang disebut genre mikro
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(micro genre), yaitu: rekon (recount, penceritaan), prosedur (procedure),
deskripsi (description), laporan (report), eksplanasi (explanation),
eskposisi (exposition), dan diskusi (discussion). Di dalam sebuah
genre makro, mungkin terdapat genre-genre mikro tersebut. Sebagai
contoh, di dalam genre makro editorial mungkin terdapat genre
mikro eksplanasi dan diskusi; atau, di dalam genre makro iklan,
mungkin terdapat genre mikro deskripsi atau eksposisi. (Tentang
genre makro dan genre mikro, lihat Martin, 1992a; Martin, 1992b;
Martin & Rose, 2003/2007: 7; Hyland, 2004: 28-30; Martin & White,
2005: 32-33; Martin & Rose, 2008; Wiratno, Purnanto, & Damaianti,
2014). Namun demikian, genre-genre mikro tersebut dapat menjadi
genre makro apabila genre tersebut digunakan untuk menamai jenis
teks. Misalnya, sebuah teks akan diberi nama genre makro deskripsi
apabila teks tersebut secara keseluruhan didominasi oleh deskripsi,
dan deskripsi tidak hanya digunakan sebagai bagian dari teks
tersebut. Dengan demikian, seluruh teks tersebut juga mempunyai
struktur teks dan ciri-ciri linguistik deskripsi.
10.3.2 Genre Faktual dan Genre Cerita
Nama-nama genre mikro di atas oleh Martin (1992a: 562-564)
dikelompokkan ke dalam genre faktual (factual genre), sebagai lawan
dari genre genre cerita (story genre). Genre faktual adalah genre
yang dihasilkan berdasarkan kenyataan, yang meliputi: deskripsi,
laporan, prosedur, rekon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre
faktual berkenaan dengan informasi nyata, dan perbedaan genre
satu dengan genre yang lain terletak pada cara pengelolaan infor
masi tersebut.
Sementara itu, genre cerita adalah genre yang pada umumnya
dihasilkan berdasarkan rekaan, meskipun dapat pula berdasarkan
kenyataan. Dengan mengikuti Martin dan Rose (2008), genre cerita
meliputi rekon, anekdot (anecdote), eksemplum (exemplum), observasi
(observation), naratif (narrative), dan cerita berita (news story). Seperti
akan diuraikan kemudian, perbedaan masing-masing genre cerita
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Bab

11

BAHASA,
LINGKUNGAN
SEMIOTIKANYA, DAN
IDEOLOGI

11.1 Bahasa dan Semiotika
11.1.1 Pengertian Semiotika

M

enurut sejarah, semiotika telah sejak lama digeluti oleh
para pemikir Barat seperti Stoics, Augustine, Locke, dan
Husserl, tetapi dahulu semiotika tidak dianggap sebagai
bidang tersendiri, dan telaahnya hanya dibicarakan di bawah ruang
lingkup ilmu lain, misalnya retorika atau psikologi (Crasnow, 2006:
212). Baru pada awal abad keduapuluh, semiotika mendapatkan
tempat tersendiri di peta ilmu, seiring dengan tampilnya Ferdinand
de Saussure (1857-1913), linguis yang lahir di Swis yang akhirnya
dikenal sebagai Bapak Linguistik Modern. Dalam buku yang
diterbitkan setelah ia meninggal dunia (Course in general linguistics,
1915), ia beranggapan dan meramalkan bahwa di kemudian hari
semiotika berdiri sendiri sebagai ilmu.
It is therefore possible to conceive of a science which studies the role of signs
as part of social life. It would form part of social psychology, ... We shall call it
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional

355

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
semiology .... Since it does not yet exist, one cannot say for certain that it will
exist. But it has a right to exist, a place ready for it in advance (Saussure,
1988a: 8).

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa menurut Saussure,
semiotika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari peranan
tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Namun demikian,
definisi semiotika yang digunakan secara luas adalah studi tentang
tanda atau lambang. Secara etimologis, semiotika berasal dari
Bahasa Yunani semeion yang berarti tanda. Yang dimaksud dengan
tanda adalah sesuatu yang mengandung substansi makna yang
secara sadar atau tidak makna itu digunakan untuk berkomunikasi.
Misalnya, tanda visual yang berupa gambar garpu dan sendok makan
mengandung makna bahwa di dekat gambar tersebut terdapat
rumah makan. Tanda-tanda lalu lintas atau tanda-tanda bahaya
tegangan listrik tinggi juga mengandung makna tertentu. Selain
tanda-tanda visual yang nonverbal tersebut, terdapat juga tandatanda verbal yang berupa kata-kata dalam bahasa.
Tanda merupakan satuan yang mengandung makna. Tanda itu
diinterpretasikan sebagai sesuatu yang mewakili atau melambangkan
sesuatu yang lain. Saussure (1988b: 10-14) mengemukakan teori bahwa
sebuah tanda tersusun dari signifiant (signifier, yang melambangkan)
dan signifié (signified, yang dilambangkan). Signifier adalah bentuk
sebagai perwujudan dari tanda, sedangkan signified adalah konsep
yang diacu. Teori Saussure mengenai tanda ini dapat dikatakan
sebagai “dua-dalam-satu-kesatuan”, yang di dalamnya tercermin
hubungan antara yang melambangkan dan yang dilambangkan.
Hubungan itu disebut signification (signifikasi), yaitu hasil
pelambangan.
Bagi Saussure, tanda tidak akan bermakna dalam isolasi.
Makna tanda bergantung pada kode yang menjadi sarana terciptanya
situasi yang memungkinkan tanda tersebut dapat dimaknai. Kode,
dengan demikian, adalah seperangkat aturan yang bersistem yang
memfasilitasi terjadinya hubungan antara yang melambangkan
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dan yang dilambangkan. Dalam proses komunikasi, kode bersifat
konvensi, dalam arti bahwa anggota masyarakat dapat memahami
tanda-tanda yang dipakai dalam berkomunikasi berdasarkan
kesepakatan. Hubungan antara yang melambangkan dan yang
dilambangkan juga bersifat konvensi. Alasan terhadap interpretasi
yang menuju kepada makna hubungan di antara keduanya tidak
dapat diterangkan, dan semata-mata hanya didasarkan pada
kesepakan bersama. Oleh Saussure, hubungan yang bersifat konvesi
demikian disebut hubungan yang arbitrer.
Ternyata, cakupan tanda amat luas. Dewasa ini, wujud tanda
lebih dimaknai secara material, yakni sesuatu yang dapat dilihat,
didengar, disentuh, dicium, dan dirasakan (Chandler, 2002: 18-19).
Tanda meliputi kata-kata, gambar, suara, isyarat, atau benda. Oleh
sebab itu, dapat dipahami apabila Uberto Eco (lahir tahun 1932)
kemudian mengajukan definisi semiotika yang lebih dapat mewadai
pengertiannya (1976, 1981). Baginya, semiotika adalah studi tentang
apapun yang dapat dianggap sebagai tanda1. Pada definisi ini, dapat
digarisbawahi bahwa semiotika tidak hanya berkenaan dengan
sesuatu yang diacu sebagai tanda pada kehidupan sehari-hari, tetapi
juga sesuatu yang dapat berarti sesuatu yang lain. Semiotika, menurut
Eco, berkenaan dengan bagaimana makna diciptakan dan bagaimana
realitas direpresentasikan. Pada konteks yang demikianlah SFL
memandang bahasa. Sebagaimana telah diungkapkan pada uraian
tentang fungsi bahasa di atas, bahasa secara semiotis mengemban
tiga fungsi yang dibangun dari tiga realitas yang berbeda, yaitu
fungsi ideasional (realitas fisik/biologis), fungsi interpersonal
(realitas sosial), dan fungsi tekstual (realitas simbol).
Pendek kata, semiotika berurusan dengan analisis terhadap
sistem yang menggunakan tanda atau lambang untuk keperluan
komunikasi (Richards & Schmidt, 2010: 521). Dalam konteks yang
lebih luas, semiotika berkenaan dengan studi tentang tanda yang
Kata-kata aslinya adalah ”semiotics is concerned with everything that can be taken
as a sign” (Eco, 1976: 7).
1
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meliputi cara-cara untuk menghasilkan dan mengomunikasikan
tanda, tentang pengelompokkan kode dan tanda dalam bahasa, serta
tentang fungsi sosial yang dinyatakan dengan tanda (Crasnow, 2006:
214). Atau dengan kata lain, semiotika tidak hanya berkaitan dengan
bagaimana makna diciptakan dan realitas direpresentasikan melalui
tanda, tetapi juga bagaimana tanda yang dimaksud diwujudkan
dengan media. Melalui media (dalam arti yang seluas-luasnya),
tanda dapat disampaikan oleh pengirim (sender) – yaitu penutur,
penulis, pencipta, dan sejenisnya kepada penerima (reciever) – yaitu
pendengar, pembaca, penikmat ciptaan, dan sejenisnya. Dalam
kerangka pemikiran ini, Chandler menyatakan sebagai berikut.
Semiotics is concerened with meaning-making and representation in many
forms, perhaps most obviously in the forms of ’texts’ and ’media’. Such terms
are interpreted very broadly. For the semiotician, a ‘text’ can exist in any
medium and may be verbal, non-verbal, or both, despite the logocentric bias
of this distinction. The term text usually refers to a message which has been
recorded in some way (e.g. writing, audio-and video-recording) so that it
is physically independent of its sender or receiver. A text is an assemblage
of signs (such as words, images, sounds and/or gestures) constructed (and
interpreted) with reference to the conventions associated with a genre and in
a particular medium of communication (Chandler, 2002: 2-3).

Semiotika yang dibicarakan di atas lebih berkenaan dengan
semiotika yang didasarkan pada pemikiran Saussure, yang nota
bene lebih banyak berkembang di Eropa. Di Amerika, di pihak lain,
berkembanglah teori mengenai tanda yang dipelopori oleh Filsuf
Charles Sanders Peirce (1839-1914). Teori Peirce berbeda dengan
teori Saussure, meskipun dalam hal tertentu berimpitan. Secara
terminologis, Saussure menggunakan istilah semiologi, sedangkan
Peirce menggunakan istilah semiotika. Istilah yang pertama lebih
banyak dipakai di Eropa sedangkan istilah yang kedua di Amerika
(Lihat review pada Guiraud, 1978: 1-4). Akan tetapi sekarang, istilah
semiotika digunakan untuk kedua-duanya. Pada buku ini, istilah
semiotika juga dipilih, bukan dengan maksud untuk diarahkan
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kepada semiotika Amerika, melainkan dengan alasan keseragaman.
Teori Saussure dan Peirce yang sesungguhnya saling berkaitan
tersebut merupakan dua temuan yang muncul secara terpisah.
Meskipun kedua-duanya berkenaan dengan tanda, Saussure lebih
menekankan fungsi sosial pada tanda, sedangkan Peirce lebih
menitikberatkan fungsi logisnya.
Menurut Saussure, sebagaimana telah dikemukakan di atas,
semiotika adalah ilmu yang mempelajari peranan tanda sebagai
bagian dari kehidupan sosial; sedangkan menurut Peirce, semiotika
adalah ilmu yang mempelajari makna tanda secara logis. Pada
teori Saussure, yang melambangkan dan yang dilambangkan
diterangkan pada kerangka ”dua-dalam-satu-kesatuan”. Pada teori
Peirce, segala sesuatu dibicarakan dalam kerangka acuan ”tigadalam-satu-kesatuan” (triadomany, Crasnow, 2006: 213; Bandingkan
dengan Luxemburg, Bal, & Weststeijn, 1984: 45-46). Keberadaan
suatu tanda ditentukan oleh tiga hal itu, yaitu tanda itu sendiri
(sign), hal yang ditandai (denotatum, ide, objek, atau hal yang diacu/
dilambangkan), dan sebuah tanda baru (interpretant, interpretasi)
yang muncul dalam proses penafsiran yang dilakukan oleh penerima
tanda. Peirce, dengan demikian, tertarik pada tindak pelambangan
(semiosis) yang melibatkan kehadiran dua benda melalui benda
ketiga sebagai mediator. Jadi antara tanda yang pertama dan
tanda yang kedua terdapat hubungan representatif. Dalam proses
pelambangan, benda ketiga (interpretant-nya) berkaitan erat dengan
benda kedua sebagai objek dan benda pertama sebagai tanda. Proses
pelambangan terjadi secara terus-menerus dalam rangkaian yang
tidak terputus-putus, sebab benda ketiga yang berfungsi sebagai
interpretant itu sendiri sesungguhnya juga merupakan tanda baru
yang dapat diinterpretasikan kembali.
Pada umumnya, seperti telah disebutkan di atas, hubungan
antara yang melambangkan dan yang dilambangkan bersifat arbitrer.
Alasan tentang hubungan tersebut tidak dapat diterangkan, dan
karena itu, hanya didasarkan pada konvensi atau kesepakan. Untuk
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menjelaskan simbol yang bersifat arbitrer ini Peirce menggunakan
istilah ikon (hubungan kemiripan) dan indeks (hubungan sebab
akibat). Dalam analisis sastra, misalnya, melalui prinsip ikonitas, isi
teks yang rumit dapat dilambangkan dengan susunan kalimat dan
proses penceritaan yang kompleks (Bandingkan dengan Luxemburg,
Bal, & Weststeijn, 1984: 46).
Dengan merujuk secara tidak langsung kepada teori Saussure
(khususnya fungsi sosialnya), Eco kemudian mengaktualisasikan
dinamisasi proses pelambangan pada teori Peirce di atas. Aktualisasi
ini ditempuh dengan cara memberi tekanan kepada mobilitas jarak
semantik yang timbul. Makna semiosis yang bagi Peirce merupakan
hasil pelambangan yang tidak terbatas, bagi Eco merupakan makna
yang dapat dibatasi oleh sesuatu yang bersifat transitoris, sehingga
terciptalah makna (sebagai suatu unsur budaya) yang secara
semantis relatif stabil (Lihat review Crasnow, 2006: 212-214).
Memang betul bahwa bahasa merupakan sistem tanda, tetapi
studi semiotika tidak lagi menjadi monopoli bidang bahasa. Studi
semiotika juga relevan dalam analisis kesusastraan (dan bahkan
budaya dalam arti luas), karena sastra (dan budaya) tidak dapat
dilepaskan dari penggunaan bahasa. Bahkan, studi semiotika sudah
merambah ke bidang-bidang seperti antropologi, arkeologi, dan
arsitektur2. Di bawah SFL, analisis yang tidak saja terbatas pada
bahasa secara verbal tetapi juga yang mempertimbangkan bahasa
secara nonverbal, termasuk gambar, simbol, bagunan gedung, seni
pertunjukan, dan sebagainya diwadahi dalam model analisis yang
disebut Analisis Multimoda (Multimodal Analysis).
Mengenai relevansi antara studi semiotika dan bidang-bidang humaniora
seperti kebahasaan, kesusastraan, psikologi, antropologi, kebudayaan, seni
film (musik), dan ilmu-ilmu sosial yang lain, lihat review Threadgold (dalam
Threadgold, et.al., Eds., Semiotics–Ideology–Language, 1986: 15-59) pada khususnya,
dan kumpulan tulisan di dalam buku itu pada umumnya. Dalam bahasa
Indonesia, juga terdapat buku yang berjudul Semiotik: Mengkaji tanda dalam artifak
(Masinambow & Hidayat, Eds., 2001) yang berisi tentang penerapan semiotika
dalam disiplin ilmu antropologi, arkeologi, arsitektur, filsafat, kesusastraan, dan
linguistik.
2
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12

LINGUISTIK SISTEMIK
FUNGSIONAL DAN
ANALISIS WACANA

12.1 Berbagai Pendekatan Analisis Wacana

W

acana dapat dianalisis dengan berbagai pendekatan dan
dapat dikaitkan dengan berbagai bidang ilmu sekaligus.
Pendekatan dapat bersifat linguistik atau nonlinguistik.
Di pihak lain, bidang ilmu yang dimuatkan pada analisis wacana
dapat berdiri sendiri secara individual atau secara interdisipliner.
Pendekatan dan bidang ilmu yang digunakan pada analisis wacana
sering berimpitan dan bahkan bertumpang tindih.
Pendekatan analisis wacana yang banyak dijumpai adalah
antara lain (1) linguistik (dengan cabang serta aliran yang ada) dan
ilmu-ilmu yang terkait, seperti: semantik, pragmatik, etnolinguistik,
sosiolinguistik, dan linguistik korpus; (2) filsafat; (3) psikologi; (4)
sosiologi; (5) antropologi; (6) etnografi; (7) etnometodologi (analisis
percakapan); dan (8) sejarah-politik-budaya. Tentu saja masih
terdapat banyak pendekatan yang tidak memungkinkan untuk
dikemukakan di sini.
Bidang-bidang ilmu yang dijadikan dasar analisis wacana
meliputi antara lain politik, budaya, sejarah, pendidikan, hukum,
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kesehatan, gender, media, rasisme, agama, dan tempat kerja.
Bidang-bidang seperti itu secara individual dapat digunakan untuk
membangun konteks dan fokus analisis. Adapun analisis wacana
yang dilakukan secara interdisipliner lebih bersifat eklektik, baik
dari segi pendekatan maupun bidang ilmu yang menjadi fokus.
Analisis multimoda dan analisis wacana kritis dapat digolongkan
ke dalam analisis wacana yang bersifat interdisipliner.
Kenyataan tentang bidang-bidang ilmu sebagai dasar analisis
tersebut dapat dilihat misalnya pada The handbook of discourse
analysis (Tannen, Hamilton, & Schiffrin, 2015). Banyaknya bab dan
aspek wacana yang diteliti yang dilaporkan pada buku tersebut
menggambarkan bahwa betapa luas dan beragam cakupan
persoalan yang dapat diteliti dalam analisis wacana. Sesungguhnya,
masih terdapat banyak buku tentang analisis wacana sejenis, tetapi
untuk menghemat ruang buku-buku itu tidak dibahas di sini1.

12.2 Analisis Linguistik Sistemik Fungsional sebagai
Analisis Wacana
Pendekatan sistemik fungsional adalah salah satu pendekatan
linguistik yang dapat diterapkan dalam analisis wacana. Tradisi
analisis wacana secara sistemik fungsional sudah berlangsung lama,
dan “The goal of discourse analysis in this Systemic Functional Linguistic
(SFL) tradition is to build a model that places texts in their social contexts
and looks comprehensively at the resources that both integrate and situate
them” (Martin, 2015: 61).

Terdapat banyak model analisis wacana dengan berbagai macam pendekatan
dan metodologi, seperti terungkap, misalnya pada buku Discource as structure and
process, Vol. 1 (Van Dijk, Ed., 1997a), Discource as social interaction, Vol. 2 (Van Dijk,
Ed., 1997b), The handbook of discourse analysis (Schiffrin, Tannen, & Hamilton, 2001),
Advances in discourse studies (Bhatia, Jones, & Flowerdew, Eds., 2008), An introduction
to discourse analysis: Theory and method (Gee, 2011), Continuum companion to discourse
analysis (Hyland & Paltridge, 2011), dan The discourse studies reader: Main currents in
theory and analysis (Angermuller, Maingueneau, & Wodak, Eds., 2014).
1
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Teks atau wacana yang dianalisis dibongkar dalam hal grafo
logi/fonologi, leksikogramatika, dan semantik wacana untuk
meng
ungkapkan makna metafungsional dalam ranah semiotika
denotatif. Selain itu, analisis dapat dikaitkan dengan struktur
teks, register, genre, dan ideologi teks atau wacana tersebut dalam
ranah semiotika konotatif (Lihat Bab 11). Analisis dapat dilakukan
terhadap salah satu, sebagian, atau semua aspek yang ada pada teks
atau wacana, tetapi apabila analisis hanya dilakukan terhadap salah
satu atau sebagian aspek, perlu dijelaskan bagaimana salah satu
atau sebagian aspek itu dapat mendukung totalitas makna wacana
yang dianalisis.
Seperti telah dikemukakan di Bab 1, SFL merupakan pendekatan
yang paling banyak diterapkan dalam analisis wacana. Karena objek
analisis SFL adalah teks atau wacana, dan walaupun analisis hanya
difokuskan pada aspek gramatika tertentu yang dimanfaatkan pada
teks tersebut, analisis SFL seperti itu secara otomatis merupakan
analisis wacana. Dengan kata lain, analisis SFL adalah analisis
wacana. Analisis makna ideasional, interpersonal, dan tekstual di
akhir Bab 4 dan Bab 5, serta contoh analisis kelompok kata, kohesi,
dan struktur teks pada Bab 6, Bab 7, dan Bab 8 pada buku ini adalah
contoh analisis wacana dari sudut pandang SFL dalam berbagai
aspek.
Bidang apa pun dapat diungkapkan melalui teks atau wacana,
sehingga sudah barang tentu analisis dapat dilakukan di sebanyak
bidang yang diungkapkan tersebut. Di sini hanya disebutkan
beberapa contoh bidang analisis menurut jenis teks atau wacana yang
telah dilakukan selama ini: (1) analisis wacana berita di media cetak,
elektronik, dan internet (Bednarek, 2006; Lukin, 2010; Bednarek &
Caple, 2012); (2) analisis wacana media sosial (Zappavigna, 2012);
(3) analisis wacana ilmiah (Halliday & Martin, 1993a; Martin & Veel,
Eds., 1998; Wiratno, 2009a; Hood, 2010; Knain, 2015); (4) analisis
wacana politik (Wodak, 2009/2011a); (5) analisis wacana sejarah
(Coffin, 2006); (6) analisis wacana matematika (O’Halloran, 2005);
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(7) analisis wacana fisika (Doran, 2018); (8) analisis wacana di ruang
kelas (Christie, 2002); (9) analisis wacana di tempat kerja (Forey,
2002; Forey & Lockwood, Eds., 2010); (10) analisis wacana di bidang
bisnis, birokrasi, dan organisasi (Iedema, 2003; Bargiela-Chiappini,
2009); (11) analisis wacana di bidang medis, konseling, diagnosis,
dan terapi (Muntgel, 2008; Iedema & Carroll, 2010), (12) analisis
wacana di bidang komunikasi rumah sakit dan keperawatan (Slade,
et.al., 2015); (13) analisis wacana di bidang hukum atau peradilan
(Gibbons & Turell, Eds., 2008; Felton-Rosulek, 2015; Zappavigna
& Martin, 2018), (14) analisis wacana di bidang film (Bateman &
Schmidt, 2012; Wildfeuer, 2014), serta (15) analisis wacana di bidang
seni dan sastra (Hasan, 1985b; Webster, 2015).

12.3 Linguistik Sistemik Fungsional dalam Kaitannya
dengan Analisis Wacana
Terdapat sejumlah model analisis wacana yang memanfaatkan
SFL, seperti Analisis Wacana Positif (Positive Discourse Analysis,
misalnya: Martin, 2004; Martin & Rose, 2003/2007; Bartlett, 2012;
Bartlett, 2018), Analisis Wacana Multimoda (Multimodal Discourse
Analysis, misalnya: O’Halloran, Ed., 2004; Ventola, Charles, &
Kaltenbacher, Eds., 2004; Bateman, 2008; Bowcher, Ed. 2016), Analisis
Wacana Kritis (AWK, dibahas di bab ini), dan Analisis Appraisal
(Aprraisal Analysis, misalnya: Martin & Rose, 2003/2007; Martin &
White, 2005). Akan tetapi, tanpa bermaksud mengesampingkan
model yang lain dan untuk sekadar menunjukkan contoh, berikut
ini hanya akan dibahas SFL dalam keterkaitannya dengan AWK dan
Analisis Appraisal sebagai pengembangan dari SFL. Sebagai bahan
perbandingan, juga akan dikemukakan AWK yang berkembang di
luar SFL.
12.3.1 Analisis Wacana Kritis dengan Linguistik Sistemik Fungsional
AWK adalah terjemahan dari CDA (Critical Discourse Analysis).
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Pada prinsipnya, AWK berkenaan dengan analisis ideologi yang
terkandung di dalam teks. AWK adalah pendekatan analisis
wacana yang menerapkan pandangan kritis terhadap penggunaan
bahasa dalam teks baik lisan maupun tulis untuk mengidentifikasi
nilai-nilai atau ideologi yang terkandung di dalamnya. Analisis
diarahkan untuk menyingkap hubungan kekuasaan dalam konteks
sosial dan institusional sebagaimana tercermin pada cara penutur
menggunakan bahasa pada teks yang dihasilkannya (Hyland &
Paltridge, Eds., 2011; Baker & Ellece, 2011: 26).
Menurut sejarahnya, seperti dicatat oleh Young dan Harrison
(Eds., 2004: 2-4), AWK berkembang sebagai cabang dari analisis
wacana di East Anglia, Inggris pada tahun 1970-an dari pemikiran
Roger Fowler, Gunther Kress, Robert Hodge, dan Tony Trew yang
mendasarkan diri pada SFL yang dipelopori oleh Halliday. AWK
merujuk kepada telaah Linguistik Kritis (LK, Critical Linguistics –
CL) yang memandang teks sebagai teks-linguistik (Fowler, 1986)
dan memperlakukan teks apa pun (termasuk teks bahasa dan teks
sastra) dengan cara yang sama. Yang dimaksud linguistik kritis
adalah pendekatan analisis penggunaan bahasa yang memusatkan
perhatian kepada peran yang dimainkan oleh bahasa dalam
menyuarakan kekuasaan bagi kelompok-kelompok tertentu di
masyarakat. Hubungan antara bentuk dan fungsi teks ditentukan
oleh faktor-faktor kultural, sosial, dan politik berdasarkan cara
penutur menginterpretasikan dan menggunakan teks tersebut.
Dengan demikian, secara alami ideologi itu melekat di dalam teks.
Mengenai kenyataan bahwa AWK bermula dari LK – dan
bahkan kedua istilah itu digunakan secara bergantian, meskipun
AWK lebih sering dijumpai – dapat disimak dari kutipan sebagai
berikut. Dari kutipan tersebut juga dapat diketahui bahwa AWK
berakar dari dan bersinggungan dengan bidang-bidang lain.
The terms Critical Linguistics (CL) and Critical Discourse Analysis (CDA)
are often used interchangeably. In fact, recently it seems that the term CDA
has come to be preferred and is used to denote the theory formerly identified
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as CL. ... The roots of CDA lie in classical Rhetoric, Textlinguistics and
Sociolinguistics, as well as in Applied Linguistics and Pragmatics. The
notions of ideology, power, hierarchy and gender, and sociological variables
were all seen as relevant to an interpretation or explanation of text (Martin
& Wodak, Eds., 2003: 4-5).

Pengertian AWK tidak tunggal. Meskipun AWK pada umumnya
berkaitan dengan ideologi di dalam teks, ideologi dianalisis secara
berbeda oleh tokoh yang berbeda. Selain itu, AWK juga tidak selalu
berkaitan dengan SFL. Pada awalnya, melalui kerangka teori SFL
tentang unsur-unsur metafungsional, para peneliti di bidang AWK
mengeksplorasi keterkaitan antara bahasa dan struktur sosial
dengan menjelaskannya melalui pola dan pilihan leksikogramatika
yang digunakan. Namun demikian, seiring dengan perjalanan
waktu, sejumlah peneliti mengembangkan sendiri wilayah AWK di
luar SFL, meskipun sebagian besar di antaranya masih mengakui
bahwa SFL memegang peranan yang sangat penting pada telaah
kritis mengenai bahasa dalam konteks (Young & Harrison, Eds.,
2004: 4).
Dari kenyataan tersebut, perlu dikemukakan AWK dalam
kerangka SFL dan AWK di luar SFL. Dalam menganalisis ideologi teks
pada kerangka AWK, ada tokoh yang mengaitkannya dengan SFL,
ada pula yang tidak mengaitkannya. Sebelum hal itu disampaikan,
terlebih dahulu akan disajikan persamaan dan perbedaan antara
SFL dan AWK.
AWK memiliki persamaan dan perbedaan dengan SFL dalam
analisis wacana. Persamaan yang sangat menonjol adalah bahwa: (1)
baik SFL maupun AWK memandang bahasa sebagai konstruk sosial,
dan karenanya, menganggap penting konsep tentang bahasa dalam
konteks; (2) baik SFL maupun AWK berbagi pandangan bahwa secara
dialektis peristiwa diskursif tertentu mempengaruhi konteks yang
melingkupinya, dan sebaliknya, konteks mempengaruhi peristiwa
diskursif tersebut; serta (3) baik SFL maupun AWK memberikan
tekanan kepada makna dari aspek kultural dan historis (Young
376

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Angermuller, J., Maingueneau, D., & Wodak, R., Eds. (2014). The
discourse studies reader: Main currents in theory and analysis.
Amsterdam: John Benjamins.
Alwi, H., Dardjowidjojo, S., Lapoliwa, H., & Moeliono, A.M. (2003).
Tata bahasa baku bahasa Indonesia (3rd Ed.). Jakarta: Balai Pustaka.
Arka, I.W. (2003). Bahasa-bahasa Nusantara: Tipologinya dan
tantangan-nya bagi tata bahasa leksikal fungsional. In Purwo,
B.K., Ed., Pelbba 16. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 51-105.
Arsyad, S. (2013). A genre-based analysis of Indonesian research
articles in the social sciences and humanities written by
Indonesian speakers. Journal of Multicultural Discourses, 8, 234254.
Arsyad, S. (2016). Writing international journal articles using English
rhetorical style. Jakarta: Halaman Moeka Press.
Arsyad, S., & Arono. (2016). Potential problematic rhetorical style
transfer from first language to foreign language: A case of
Indonesian authors writing research article introductions in
English. Journal of Multicultural Discourses. [http://dx.doi.org/
10.1080/17447143.2016. 1153642].
Baker, M. (1992). In other words: A coursebook on translation. London &
New York: Routledge.
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional

409

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Baker, M. (2011). In other words: A coursebook on translation (2nd Ed.).
London & New York: Routledge.
Baker, M. (2018). In other words: A coursebook on translation (3rd Ed.).
London & New York: Routledge.
Baker, P., & Ellece, S. (2011). Key terms in discourse analysis. London &
New York: Continuum.
Banks, D. (2008). The development of scientific writing: Linguistic features
and historical context. London: Equinox.
Banks, D. (2017). The extent to which the passive voice is used in the
scientific journal article, 1985–2015. Functional Linguistics, 4(12),
1-17.
Bargiela-Chiappini, F. (2009). The handbook of business discourse.
Edinburgh: Edinburgh University Press.
Bartlett, T. (2012). Hybrid voices and collaborative change: Contextualising
positive discourse analysis. London & New York: Routledge.
Bartlett, T. (2018). Positive discourse analysis. In Flowerdew, J., &
Richardson, J.E., Eds., The Routledge handbook of critical discourse
studies. London & New York: Routledge, 133-147.
Bateman, J.A. (2008). Multimodality and genre: A foundation for the
systematic analysis of multimodal documents. London & New York:
Palgrave Macmillan.
Bateman, J., & Schmidt, K. (2012). Multimodal film analysis: How films
mean. London & New York: Routledge.
Baxter, J. (2003). Positioning gender in discourse: A feminist methodology.
London & New York: Palgrave Macmillan.
Baxter, J. (2018). Women leaders and gender stereotyping in the UK press:
A poststructuralist approach. Cham: Palgrave Macmillan.
Bawarshi, A.S., & Reiff, M.J. (2010). Genre: An introduction to history,
theory, research, and pedagogy. West Lafayette: Parlor Press and
The WAC Clearinghouse.
Bazerman, C. (1988). Shaping written knowledge: The genre and activity
of the experimental article in science. Madison: University of
Wisconsin Press.
410

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Bazerman, C. (1998). Emerging perspectives on the many dimensions
of scientific discourse. In Martin, J.R., & Veel, R., Eds., Reading
science: Critical and functional perspective on the discourse of science.
London & New York: Routledge, 15-28.
Bednarek, M. (2006). Evaluation in media discourse: Analysis of a
newspaper corpus. London & New York: Continuum.
Bednarek, M., & Caple, H. (2012). News discourse. London & New
York: Continuum.
Beratha, N.L.S. (2004). Semantik dalam perspektif komunikasi lintas
budaya. Linguistika, I2(20), 67-75.
Benezer, N. (2018). Minuman di bioskop mahal (Surat Kepada
Redaksi). Kompas, 10 Maret 2018.
Berkenkotter, C., & Huckin, T.N. (1995). Genre knowledge in disciplinary
communication: Cognition/culture/power. Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum.
Bhatia, V.K. (1993). Analysing genre: Language use in professional
settings. London: Longman.
Bhatia, V.K. (2004). Worlds of written discourse: A genre-based view.
London: Continuum.
Bhatia, V.K., Jones, R.H., & Flowerdew, J., Eds. (2008). Advances in
discourse studies. London & New York: Routledge.
Bizzell, P. (1992). Academic discourse and critical consciousness.
Pittsburg: University of Pittsburg Press.
Bloor, T. (2005). Grammar of modern English: Unit 1 fundamental
issues.
[http://www.philselfsupport.com/grammar_issues.
htm], 4/5/2008.
Bloor, T., & Bloor, M. (2004). The functional analysis of English: A
Hallidayan approach (2nd Ed.). London: Arnold.
Bowcher. W.L. (2016). Multimodal texts from around the world: Cultural
and linguistic insights. London & New York: Palgrave.
Breure, L. (2001). Development of the genre concept [http://www.
cs.uu.nl/people/leen/GenreDev/GenreDevelopment.htm],
5/2/2007.
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional

411

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Brown, K., & Miller, J. (2013). The Cambridge dictionary of linguistics.
Cambridge: Cambridge University Press.
Brown, P., & Yule, G. (1982). Discourse analysis. Cambridge:
Cambridge University Press.
Butt, D., Fahey, R., Feez, S., & Spinks, S. (2000). Using functional
grammar, (2nd Ed.). Sydney: National Centre for English
Language Teaching and Research, Macquarie University.
Butt, D., Fahey, R., Feez, S., & Spinks, S. (2012). Using functional
grammar (3rd Ed.). Sydney: Palgrave Macmillan.
Byrnes, H. (2006). Advanced language learning: The contribution of
Halliday and Vygotsky. London & New York: Continuum.
Caffarel, A., Martin, J.R., & Matthiessen, C.M.I.M., Eds., (2004).
Language typology: A functional perspective. Amsterdam &
Philadelphia: John Benjamins.
Chandler, (2002). Semiotics: The basics. London: Routledge.
Christie, F. (2002). Classroom discourse analysis: A functional perspective.
London: Continuum.
Christie, F. (2005). Language education in the primary years. Sydney:
University of New South Wales Press.
Christie, F. (2006). Pedagogy and the shaping of consciousness. London
& New York: Continuum. [Diterbitkan pertama oleh Cassel,
1999].
Christie, F., & Martin, J.R. (1997). Genre and institutions: Social processes
in the workplace and school. London & New York: Continuum.
Christie, F., & Misson, R. (1998). Literacy and schooling. London &
New York: Routledge.
Christie, F., & Derewianka, B. (2008). School discourse: Learning to write
across the years of schooling. London & New York: Continuum.
Coffin, C. (2006). Historical discourse: The language of time, cause and
evaluation. London & New York: Continuum.
Cook, G. (1989). Discourse. Oxford: Oxford University Press.
Coulthard, M. (1985). An introduction to discourse analysis. London
and New York: Longman.
412

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Coulthard, M., Ed. (1992). Advances in spoken discourse analysis.
London & New York: Routledge.
Coulthard, M., Ed. (1994). Advances in written text analysis. London
and New York: Routledge.
Crasnow, E. (2006). Semiotics. In Childs, P., & Fowler, R., Eds., The
Routledge dictionary of literary terms. Oxon: Routledge, 212-214.
Crystal, D. (2008). A dictionary of linguistics and phonetics. Oxford:
Blackwell Publishing.
de Beaugrande, R-A., & Dressler, W. (1981). Introduction to text
linguistics. London: Longman.
Depdiknas. (2003a). Kurikulum 2004 standar kompetensi mata
pelajaran bahasa Inggris Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah
Tsanawiyah. Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang, Depdiknas.
Depdiknas. (2003b). Kurikulum 2004 standar kompetensi mata pelajaran
bahasa Inggris Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah.
Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang, Depdiknas.
Dick, S.C. (1978). Functional grammar. London: Academic Press.
Doran, Y.J. (2018). The discourse of physics: Building knowledge through
language, mathematics and image. London & New York: Routledge.
Dreyfus, S. J., Humphrey, S. Mahboob, A., & Martin, J.R. (2016).
Genre pedagogy in higher education: The SLATE project. London &
New York: Palgrave Macmillan.
Dudley-Evans, T. (1995). Genre models for the teaching of academic
writing to second language speakers: Advantages and disadvantages. The Journal of TESOL France 2(2), 181-192.
Eco, U. (1976). A theory of semiotics. London: Macmillan.
Eco, U. (1981). The role of the reader. London: Hutchinson.
Eggins, S. (1994). An Introduction to Systemic Functional Linguistics.
London: Pinter Publishers.
Eggins, S. (2004). An Introduction to Systemic Functional Linguistics
(2nd Ed.). New York & London: Continuum.
Eggins, S., & Slade, D. (1997). Analysing casual conversation. London:
Cassell.
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional

413

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Fairclough, N. (1989). Language and power. London: Longman.
Fairclough, N. (2001). Language and power (2nd Ed.). London & New
York: Routledge.
Fairclough, N. (1995). Critical discourse analysis: The critical study of
language. London & New York: Longman.
Fairclough, N. (2010). Critical discourse analysis: The critical study of
language. (2nd Ed.). London & New York: Longman. [Diterbitkan
kembali oleh Routledge, 2013].
Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: Textual analysis for social
research. London & New York: Routledge.
Fairclough, N., & Fairclough, I. (2018). A procedural approach to
ethical critique in CDA. Critical Discourse Studies, [https://doi.
org/ 10.1080/17405904.2018.1427121].
Fawcett, R. (1993). Decision-making in natural language generation:
Some current issues in the use of systemic functional grammars.
Cardiff: UWCC Computational Linguistics Unit.
Fawcett, R. (2000). A Theory of syntax for systemic functional linguistics.
Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Felton-Rosulek, L. (2015). Dueling discourses: The construction of reality
in closing arguments. Oxford: Oxford University Press.
Flowerdew, J. (1993). An educational, or process, approach to the
teaching of professional genres. ELT Journal 47, 305-316.
Flowerdew, J., & Richardson, J.E. (2018). Introduction. In Flowerdew,
J., & Richardson, J.E., Eds., The Routledge handbook of critical
discourse studies. London & New York: Routledge, 1-10.
Forey, G. (2002). Aspects of theme and their roles in workplace texts.
(Dissertation). University of Glasgow.
Forey, G., & Lockwood, J., Eds. (2010). Globalization, communication
and the workplace: Talking across the world. London & New York:
Continuum.
Fowler, R. (1986). Linguistic criticism. Oxford: Oxford University
Press.
Fowler, R. (1996/2001). Language in the news: Discourse and ideology in
414

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
the British press. London: Routledge.
Fowler, R., Hodge, R., Kress, G., & Trew, T. (1979). Language and
control. London: Routledge and Kegan Paul.
Fowler, R. (1986). Linguistic criticism. Oxford: Oxford University
Press.
Freeborn, D. (1996). Style: Text analysis and linguistic criticism. London:
Macmillan.
Gee, J.P. (2011). An introduction to discourse analysis: Theory and method
(3rd Ed.). London & New York: Routledge.
Gerot, L., & Wignell, P. (1994). Making sense of functional grammar: An
introductory workbook. Antipodean Educational Enterprises.
Ghadessy, M., Ed. (1999). Text and context in functional linguistics.
Amsterdam: John Benjamins.
Gibbons, J., Ed. (1994). Language and the law. London: Longman.
Gibbons, J., Ed. (2013). Language and the law (2nd Ed.). London & New
York: Routledge.
Gibbons, J. (2003). Forensic linguistics: An introduction to language in
the legal system. Oxford: Blackwell Publishing.
Gibbons, J., & Turell, M.T., Eds. (2008). Dimensions of forensic
linguistics. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Gregory, M. (1974). A theory for stylistics – exemplified: Donnes’s
Holy Sonnet XIV. Language and Style, 7(2), 177–98.
Gregory, M. (1978). Marvell’s ‘To his coy mistress’: The poem as a
linguistic and social event. Poetics 7(4), 351–62.
Gregory, M. (1995). Generic expectancies and discoursal surprises:
John Donne’s ‘The good morrow.’ In Fries, P.H., & Gregory,
M., Eds, Discourse in society: Systemic functional perspectives.
Norwood, NJ: Ablex Publishing.
Guiraud, P. (1975). Semiology. London: Routledge.
Hadi, H., Hartana, A., & Sinaga, M.S. (2004). Analisis genetika
pewarisan sifat ketahanan tanaman karet terhadap penyakit
Gugur Daun Corynespora. Hayati: Jurnal Biosains, 11(1), 1-5.
Halliday, M.A.K. (1961). Categories of the theory of grammar. Word,
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional

415

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
17(3), 242-292.
Halliday, M.A.K. (1970). Language structure and language functions.
In Lyons, J., Ed., New horisons in linguistics. Harmondsworth:
Penguin, 140-165.
Halliday, M.A.K (1974a). Interview with M.A.K. Halliday. In Perret,
H., Ed., Discussing language. The Hague: Mouten, 81-120.
Halliday, M.A.K
(1974b). The place of ‘functional sentence
perspective’ in the system of linguistic description. In Danes, F.,
Ed., Papers on functional sentence perspective. Prague: Academia,
43-53.
Halliday, M.A.K. (1975). Learning how to mean: Exploration in the
development of language. London: Edward Arnold.
Halliday, M.A.K. (1978). Language as social semiotic. London: Edward
Arnold.
Halliday, M.A.K. (1985a). An introduction to functional grammar.
London: Edward Arnold.
Halliday, M.A.K. (1985b). Spoken and written language. Geelong,
Victoria: Deakin University Press.
Halliday, M.A.K. (1985c). Systemic background. In Benson, J.D.
& Greaves, W.S., Eds., Systemic perspectives on discourse, Vol 1.
Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corporation, 1-15.
Halliday, M.A.K. (1989). Part A. In Halliday, M.A.K., & Hasan, R.,
Language, context and text: Aspects of language in a social semioticperspective. Oxford: Oxford University Press, 3-48.
Halliday, M.A.K. (1993a). On the language of physical science. In
Halliday M.A.K., & Martin, J.R., Writing science: Literacy and
discursive power. London: The Falmer Press, 59-75.
Halliday, M.A.K. (1993b). Some grammatical problems in scientific
English. In Halliday, M.A.K., & Martin, J.R., Writing Science:
Literacy and discursive power. London: The Falmer Press, 76-94.
Halliday, M.A.K. (1993c). The construction of knowledge and value
in the grammar of scientific discourse, with reference to Charles
Darwin’s The Origin of Species. In Halliday M.A.K., & Martin,
416

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
J.R., Writing science: Literacy and discursive power. London: The
Falmer Press, 95-116.
Halliday, M.A.K. (1994). An Introduction to functional grammar (2nd
Ed.). London: Edward Arnold.
Halliday, M.A.K. (1998). Things and relations: Regrammaticalising
experience as technical knowledge. In Martin, J.R., & Veel, R.,
Eds., Reading science: Critical and functional perspective on the
discourse of science. London & New York: Routledge, 185-236.
Halliday, M.A.K. (2008). Working with meaning: Towards an
appliable linguistics. In Webster, J.J., Ed., Meaning in context.
London & New York: Continuum, 7-23.
Halliday, M.A.K. (2004). The language of science. London: Continuum.
Halliday, M.A.K. (2010a). Pinpointing the choice: Meaning and the
search for equivalents in a translated text. In Mahboob, A., &
Knight, N.K., Eds., Appliable linguistics. London New York:
Continuum, 13-24.
Halliday, M.A.K. (2010b). Text, discourse and information: A
systemic-functional overview, Discourse Conference. Tongji
University, China, November 2010.
Halliday, M.A.K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London:
Longman.
Halliday, M.A.K., & Hasan, R. (1985). Language, context, and text:
Aspects of language in a social-semiotic perspective. Geelong,
Victoria: Deakin University Press.
Halliday, M.A.K., & Hasan, R. (1989). Language, context, and text:
Aspects of language in a social-semiotic perspective. Oxford: Oxford
University Press.
Halliday, M.A.K., & Martin, J.R. (1993a). Writing science: Literacy and
discursive power. London: The Falmer Press.
Halliday, M.A.K., & Martin, J.R. (1993b). General orientation. In
Halliday, M.A.K., & Martin, J.R., Writing science: Literacy and
discursive power. London: The Falmer Press, 2-24.
Halliday, M.A.K., & Martin, J.R. (1993c). The model. In Halliday,
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional

417

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
M.A.K., & Martin, J.R., Writing science: Literacy and discursive
power. London: The Falmer Press, 25-55.
Halliday, M.A.K., & Matthiessen, C.M.I.M. (1999). Construing
experience through meaning: A language-based approach to
cognition. London: Continuum.
Halliday, M.A.K., & Matthiessen, C.M.I.M. (2004). An Introduction to
Functional Grammar (3rd Ed.). London: Hodder Education.
Halliday, M.A.K., & Matthiessen, C.M.I.M. (2014). Halliday’s
Introduction to Functional Grammar (4rd Ed.). London & New
York: Routledge.
Halliday, M.A.K., & Webster, J.J., Eds., (2009). Continuum companion to
systemic functional linguistics. London & New York: Continuum.
Handaka, B. (2011). Teror SMS pemasar bank (Surat untuk Redaksi),
Kompas, 8 Maret 2011.
Hart, C., Ed. (2011). Critical discourse studies in context and cognition.
Amsterdam: John Benjamins.
Hart, C., & Cap, P., Eds. (2014). Contemporary Critical discourse studies.
London: Bloomsbury.
Hartoko, D., & Rahmanto, B. (1986). Pemandu di dunia sastra.
Yogyakarta: Kanisius.
Hasan, R. (1984). Coherence and cohesive harmony. In Flood, J., Ed.,
Understanding reading comprehension. Deleware: International
Reading Association.
Hasan, R. (1985a). Meaning, context and text: Fifty years after
Malinowski. In J.D. Beanson & W.S. Greaves, Eds., Systemic
perspectives on discourse, Vol 1. Norwood, N.J.: Ablex Publishing
Corporation.
Hasan, R. (1985b). Linguistics, language and verbal art. Geelong, Vic.:
Deakin University Press.
Hasan, R. (1989). Part B. In Halliday, M.A.K., & Hasan, R., Language,
context and text: Aspects of language in a social semiotic-perspective.
Oxford: Oxford University Press, 52-118.
Hasan, R. (2005). Introduction: A working model of language. In
418

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Hasan, R., Matthiessen, C.M.I.M., & Webster, J., Eds., Continuing
discourse on language: A functional perspective. London: Equinox,
37-54.
Hasan, R. & Martin, J.R., Eds. (1989). Language development: Learning
language, learning culture, meaning and choice in language.
Norwood, N.J.: Ablex.
Hatim, B. (2014). Teaching and researching translation, (2nd Ed.). London
& New York: Routledge.
Hatim, B., & Munday, J. (2004). Translation: An advanced resource book.
London and New York: Routledge.
Herman, V. (1995). Dramatic discourse: Dialogue as interaction in plays.
London & New York: Routledge.
Hodge, R., & Kress, G. (1988). Social semiotics. Cambridge: Polity
Press.
Hodge, R., & Kress, G. (1993). Language as ideology (2nd Ed.). London:
Routledge.
Hoey, M. (1991). Patterns of lexis in text. Oxford: Oxford University
Press.
Hoey, M. (2001). Textual interaction: An introduction to written discourse
analysis. London & New York: Routledge.
Hoey, M. (2005). Lexical priming: A new theory of words and language.
London & New York: Routledge.
Hood, S. (2010). Appraising research: Evaluation in academic writing.
London: Palgrave.
House, J. (2015). Trnaslation quality assessment: Past and present.
London & New York: Routledge.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kodok_dan_katak.
http://www-personal. umich.edu/~jaylemke/theories.htm, 2005
http//www.tempo.co, 17 Februari 2015.
http//www.wagsoft.com.Systemics/definition.html.
http://www. wagsoft.com/Systemics/Courses/Australia. html
http://www.wagsoft.com/Systemics/Courses/Europ.html
http://www.wagsoft.com/ Systemics/Courses/NorthAmerica.html
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional

419

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
http://www.wagsoft.com/Systemics/Courses/SEAsia.html
http://www. wagsoft.com/Systemics/Courses/SouthAmerica.html
http://wwwwagsoft.com/Systemics/Courses/UK.html
Hyland, K. (2004). Genre and second language writing. Michigan: The
University of Michigan Press.
Hyland, K. (2005). Stance and engagement: A model of interaction in
academic discourse. Discourse Studies, 7, 173-192.
Hyland, K. (2007). Genre pedagogy: Language, literacy and L2
writing instruction. Journal of Second Language Writing, 16, 148–
164.
Hyland, K. (2008a). Genre and academic writing in the disciplines.
Language Teaching, 41, 543-562.
Hyland, K. (2008b). Academic clusters: Text patterning in published
and postgraduate writing. International Journal of Applied
Linguistics, 18, 41-62.
Hyland, K., & Diani, G. (2009). Introduction: Academic evaluation
and review genres. dalam K. Hyland, & G. Diani, Eds., Academic
evaluation review genres in university settings. Hampshire:
Palgrave Macmillan.
Hyland, K., & Paltridge, B., Eds. (2011). Continuum companion to
discourse analysis. London & New York: Continuum.
Hymes, D. (1972). Models of the interaction of language and
social life. In Gumperz, J.J., & Hymes, D., Eds., Directions in
sociolinguistics. New York: Holt, Rinehart and Wiston, 35-71.
Hymes, D. (1996). Ethnography, linguistics, narrative inequality: Toward
an understanding of voice. London: Taylor & Francis.
Hyon, S. (1996). Genre in three traditions: Implications for ESL,
TESOL Quarterly, 30(4), 693-722.
Iedema, R. (2003). Discourses of post-bureaucratic organization.
Amsterdam: John Benjamins.
Iedema, R., & Carroll, K. (2010). Discourse research that intervenes
in the quality and safety of care practices. Discourse &
Communication, 4(1), 68-86.
420

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Jalilifar, A. (2009). Thematic development in English and translated
academic texts. Journal of Language & Translation, 10(1), 81-111.
Johns, A.M. (1995). Genre and pedagogical purposes. Journal of
Second Language Writing 4, 181-190.
Johns, A.M., Ed., (2002). Genre in the classroom: Multiple perspectives.
Mahwah, NJ: Erlbaum.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Bahasa Indonesia
ekspresi diri dan akademik. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
Kendall, S., & Tannen, D. (2015). Discourse and gender. In Tannen,
D., Hamilton, H.E., & Schiffrin, D., Eds., The handbook of discourse
analysis (2nd Ed.), Vols. 1 & 2. Oxford: John Wiley & Sons, 639660.
Kim, M., & Matthiessen, C.M.I.M. (2017). Ways to move forward in
translation studies. In Munday, J., Ed., Introducing translation
studies (4th Ed). London & New York: Routledge, 11-26.
Knain, E. (2015). Scientific literacy for participation: A systemic functional
approach to analysis of school science discourses. Rotterdam: Sense
Publishers.
Kompas, 22 Maret 2003.
Kompas, 8 Maret 2011.
Koran Tempo, 30 Januari 2015.
Kreidler, C.W. (1998). Introducing English semantics. London & New
York: Routledge.
Kress, G., & Hodge, R. (2003). Language as ideology. London: Routledge
and Kegan Paul.
Kridalaksana, H. (1988). Beberapa prinsip perpaduan leksem dalam
bahasa Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.
Lakoff, R. (1975) Language and women’s place. New York: Oxford
University Press.
Lazar, M.M. (2005). Politicizing gender in discourse: Feminist critical
discourse analysis as political perspective and praxis. In Lazar,
M.M., Ed. (2005). Feminist critical discourse analysis: Gender, power
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional

421

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
and ideology in discourse. New York: Palgrave, 1-28.
Lazar, M.M., Ed. (2005). Feminist critical discourse analysis: Gender,
power and ideology in discourse. New York: Palgrave.
Lazar, M.M. (2014). Feminist critical discourse analysis: Relevance
for current gender and language research. In Ehrlich, S.,
Meyerhoff, M., & Holmes, J., Eds., The handbook of language,
gender, and sexuality (2nd Ed.). John Wiley & Sons, 180-199.
Lazar, M.M. (2018). Feminist critical discourse analysis. In
Flowerdew, J., & Richardson, J.E., Eds., The Routledge handbook
of critical discourse studies. London & New York: Routledge, 372387.
Lemke, J. (2005). http://www-personal.umich.edu/~jaylemke/
theories. htm.
Lukin, A. (2010). ‘News’ and ‘register’: A preliminary investigation.
In Mahboob, A., & Knight, N.K., Eds., Appliable linguistics.
London & New York: Continuum, 97-113.
Lumintaintang, Y.B. (1983). Non-kalimat di dalam ragam tulis ilmiah
bahasa Indonesia: Sebuah studi kasus. Presented in Kongres
Bahasa Indonesia IV, Jakarta, 21-26 November 1983."
Luxemburg, J.V., Bal, M., & Weststeijn, W.G. (1984). Pengantar ilmu
sastra (Diterjemahkan oleh Hartoko, D.). Jakarta: Gramedia.
Lyons, J., Ed. (1970). New horisons in linguistics. Harmondsworth:
Penguin.
Lyons, J. (1997a). Semantics I. Cambridge: Cambridge University
Press.
Lyons, J. (1997b). Semantics II. Cambridge: Cambridge University
Press.
Mackenzie, J.L. (2016). Functional linguistics. In Allan, K. (Ed.), The
Routledge handbook of linguistics. London & New York: Routledge.
Mahboob, A., & Knight, N.K., Eds., (2010). Appliable linguistics.
London New York: Continuum.
Malmkjaer, M. (1991). Scale and category grammar. In Malmkaer,
K., & Anderson, J.M., Eds., The linguistics encyclopedia. London:
422

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Routledge.
Mandela, N. (1995). Long walk to freedom. London: Anacus.
Martin, J.R. (1984). Language, register and genre. In Christie, F., Ed.,
Language studies: Children’s writing: Reader. Geelong: Deakin
University Press, 21-30. [Dicetak ulang dengan revisi dalam
Burns, A., & Coffin, C., Eds. (2001). Analyzing English in a global
context. London: Routledge, 49–66].
Martin, J.R. (1985a). Process and text: Two aspects of human semiosis.
In Benson, J.D., & Greaves, W.S., Eds., Systemic perspectives on
discourse, Vol 1. Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corporation.
Martin, J.R. (1985b). Factual writing: Exploring and challenging social
reality. Geelong, Victoria: Deakin University Press.
Martin, J.R. (1986). Grammaticalising ecology: The politics of baby
seals and kangaroos. In Threadgold, T., Grosz, E.A., Kress, G., &
Halliday, M.A.K., Eds., Semiotics – Ideology – Language. Sydney:
Sydney Association for Studies in Society and Culture, 225-268.
Martin, J.R. (1991). Nominalization in science and humanities:
Distilling knowledge and scaffolding text. In Ventola, E., Ed.,
Functional and systemic linguistics: Approaches and uses. New
York: Mouton de Gruyer, 307-337.
Martin, J.R. (1992a). English text: System and structure. Amsterdam:
John Benjamins.
Martin, J.R. (1992b). Macro-genre: The ecology of the page. (Memio).
Sydney: Department of Linguistics, University of Sydney.
Martin, J.R. (1993a). Literacy in science: Learning to handdle text as
technology. In Halliday, M.A.K., & Martin, J.R., Writing science:
Literacy and discursive power. London: The Falmer Press, 184-222.
Martin, J.R. (1993b). Technicality and abstraction: Language for the
creation of specialized texts. In Halliday, M.A.K., & Martin,
J.R., Writing science: Literacy and discursive power. London: The
Falmer Press, 223-241.
Martin, J.R. (1993c). Life as a noun: Arresting the universe in science
and humanity. In Halliday, M.A.K., & Martin, J.R., Writing
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional

423

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Science: Literacy and Discursive Power. London: The Falmer Press,
242-293.
Martin, J.R. (1996). Types of structure: Deconstructing notions of
constituency in clause and text. In Hovy, E.H., & Scott, D.R.,
Eds., Computational and conversational discourse: Burning issues –
an interdisciplinary account. Heidelberg: Springer, 39-66.
Martin, J.R. (1997). Analysing genre: Functional parameters. In
Christie, F., & Martin, J.R., Eds., Genre and institution: Social
processes in the workplace and school. London & New York:
Continuum.
Martin, J.R. (2000). Close reading: Functional linguistics as a tool
for critical discourse analysis. In Unsworth, L., Ed., Researching
language in schools and communities: Functional linguistic
perspectives. London & Washington: Cassell, 275-303.
Martin, J.R. (2004). Positive discourse analysis: Solidarity and
change. Revista Canaria de Estudios Ingleses, 49, 179-200.
Martin, J.R. (2008). Difference between text and discourse. (Email, 17
November 2008).
Martin, J.R. (2009). Genre and language learning: A social semiotic
perspective. Linguistics and Education, 20, 10-21.
Martin, J.R. (2015). Cohesion and texture. In Tannen, D., Hamilton,
H.E., & Schiffrin, D., Eds., The handbook of discourse analysis (2nd
Ed). Oxford: John Wiley & Sons, 61-80.
Martin, J.R., Matthiessen, C.M.I.M., & Painter, C. (1997). Working
with functional grammar. London: Edward Arnold.
Martin, J.R., Matthiessen, C.M.I.M., & Painter, C. (2010). Deploying
functional grammar. Beijing: The Commercial Press.
Martin, J.R., & Rose, D. (2003). Working with discourse: Meaning beyond
the clause. London & New York: Continuum.
Martin, J.R., & Rose, D. (2007). Working with discourse (2nd Ed). London
& New York: Continuum.
Martin, J.R., & Rose, D. (2008). Genre relations: Mapping culture.
London: Equinox.
424

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Martin, J.R., & Veel, R., Eds. (1998). Reading science: Critical and
functional perspective on the discourse of science. London & New
York: Routledge.
Martin, J.R., & White, P.R.R. (2005). The Language of evaluation:
Appraisal in English. New York: Palgrave Macmillan.
Martin, J.R., & Wodak, R., Eds. (2003). Re/reading the past: Critical
and functional perspectives on time and value. Amsterdam: John
Benjamins.
Martin, J.R., & Wodak, R., Eds. (2003). Introduction. In Martin, J.R.,
& Wodak, R., Eds., Re/reading the past: Critical and functional
perspectives on time and value. Amsterdam: John Benjamins, 1-16.
Masinambow, E.K.M., & Hidayat, R.S., Eds. (2001). Semiotik: Mengkaji
tanda dalam artifak. Jakarta: Balai Pustaka.
Matthiessen, C.M.I.M. (1989). Text-generation as a linguistic research
task (Dissertation). Los Angeles: University of California, Los
Angeles.
Matthiessen, C.M.I.M. (1992). Lexicogramatical cartography: Englsih
system (Draft). Sydney: University of Sydney.
Matthiessen, C.M.I.M. (1995). Lexicogramatical cartography: Englsih
system. Tokyo: International Language Sciences Publishers.
Matthiessen, C.M.I.M. (2001). The environments of translation.
In Steiner, E., & Yallop, C., Eds., Exploring translation and
multilingual text production: Beyond content. Berlin: Mouton de
Gruyter, 41–124.
Matthiessen, C.M.I.M., & Bateman, J.A. (1991). Text generation and
systemic-functional linguistics: Experiences from English and
Japanese. London: Pinter.
Matthiessen, C.M.I.M., Teruya, K., & Lam, M. (2010). Key terms in
systemic functional linguistics. London & New York: Continuum.
MEDSP. (1989). A brief introduction to genre. Sydney: MEDSP.
Miller, C.R. (1984). Genre as social action. Quarterly Journal of Speech,
70, 151-167.
Mills, S. (1991). Discourses of differences: Women’s travel writing and
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional

425

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
colonialism. London: Routledge.
Mills, S. (1995). Feminist stylistics. London: Routledge.
Mills, S. (1997/2004). Discourse (2nd Ed.). London & New York:
Routledge
Mills, S. (2003). Gender and politeness. Cambridge: Cambridge
University Press.
Mills., S. (2005). Gender and colonial space. Manchester: Manchester
University Press.
Mills, S. (2008). Languange and sexism. Cambridge: Cambridge
University Press.
Mirahayuni, N.K. 2002. Investigating textual structure in native and
non-native English research articles: Strategy differences between
English and Indonesian writers (Dissertation). Sydney: University
of New South Wales.
Moeliono, A.M. (2004). Pengajaran bahasa Indonesia untuk tujuan
akademis. Linguistik Indonesia, 22, 209-226.
Mukhti, R.P., Syamsuardi, & Chairul. (2012). Jenis-jenis
balanophoraceae di Sumatera Barat. Jurnal Biologi Universitas
Andalas, 1, 15-22.
Munday, J. (2012). Evaluation in translation: Critical points of translator
decision-making. London & New York: Routledge.
Munday, J. (2016). Introducing translation studies (4th Ed.). London &
New York: Routledge.
Muntigl, P. (2008). Counseling, diagnostics, and therapy. In Antos,
G., & Ventola, E., Eds., Handbook of interpersonal communication.
Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 431-455.
Nasin, E., Ruhyana, R., & Elkabumaini, N. (2012). Kumpulan fabel:
Mendidik anak dengan cerita, Jilid 1. Bandung: Yrama Widya.
Nunan, D. (1993). Introducing discourse analysis. London: Penguin.
O’Donnell, M. (1994). Sentence analysis and generation: A systemic
perspective (Dissertation). Sydney: University of Sydney.
O’Donnell, M. (2009). Resourses and courses. In Halliday, M.A.K.,
& Webster, J.J., Eds., Continuum companion to systemic functional
426

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
linguistics. London & New York: Continuum, 216-228.
O’Halloran, K., Ed. (2004). Multirnodal discourse analysis: Systemic
functional perspectives. London & New York: Continuum.
O’Halloran, K. (2005). Mathematical discourse: Language, symbolism
and visual images. London & New York: Continuum.
Painter, C. (1985). Learning the mother tongue. Deakin: Deakin
University Press.
Painter, C. (1993). Learning through language: A case study in the
development of language as a resource for learning from 2 ½ to 5 years
(Dissertation). Sydney: University of Sydney.
Painter, C. (2009). Language development. In Halliday, M.A.K., &
Webster, J.J., Eds., Continuum companion to systemic functional
linguistics. London & New York: Continuum, 87-103.
Paltridge, B. (1997). Genre, frames and writing in research settings.
Amsterdam: John Benjamins.
Paltridge, B. (2014). Genre and second-language academic writing.
Language Teaching, 47(30), 303-318.
Pusat Bahasa. (2001). Kamus besar bahasa Indonesia (3rd Ed.). Jakarta:
Pusat Bahasa.
Richards, J., Platt, J., & Weber, H. (1985). Longman dictionary of applied
linguistics. Harlow: Longman.
Richards, J., & Rodgers, T.S. (2001). Approaches and methods in language
teaching, 2nd Ed. Cambridge: Cambridge University Press.
Richards, J., & Schmidt, R. (2010). Longman dictionary of language
teaching and applied linguistics (4th Ed.). Harlow: Longman.
Rose, D. (1998). Science discourse and industrial hierarchy. In
Martin, J.R., & Veel, R., Eds., Reading science: Critical and
functional perspective on the discourse of science. London & New
York: Routledge, 237-266.
Rose, D., & Martin, J.R. (2012). Learning to write, reading to learn: Genre,
knowledge and pedagogy in the Sydney School. London: Equinox.
Roswita, W. (2004). Hati-hati menimang bayi. Intisari, Mei 2004.
Safnil. (2001). Rhetorical structure analyses of Indonesian research articles
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional

427

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
(Dissertation). Canberra: Australian National University.
Sambodo, J.I., Penerjemah. (1996). Sistem sirkulasi. Jakarta: PT Elex
Media Komputindo.
Santosa, B.J., Mashuri, Sutrisno, W.T., Wafi, A., Salim, R., & Armi, R.
(2012). Interpretasi metode magnetik untuk penentuan struktur
bawah permukaan di sekitar Gunung Kelud Kabupaten Kediri.
Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya, 2, 7-14.
Saussure, F.D. (1988a). The object of study. In Lodge, D., Eds., Modern
criticism and theory. London: Longman, 2-9.
Saussure, F.D. (1988b). Nature of the linguistic sign. In Lodge, D.,
Eds., Modern criticism and theory. London: Longman, 10-14.
Schiffrin, D., Tannen, D., & Hamilton, H.E. (2001). The handbook of
discourse analysis. Oxford: Blackwell Publishers.
Simon-Vandenbergen, A.-M., Taverniers, M., & Ravelli, L., Eds.
(2003). Grammatical metaphor: Views from systemic functional
linguistics. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Sinclair, J. (1993). Corpus, concordance, collocation. Oxford: Oxford
University Press.
Slade, D., Manidis, M., McGregor, J., Scheeres, H., Chandler, E., SteinParbury, J., Dunston, R., Herke, M., & Matthiessen, C.M.I.M.
(2015). Communicating in Hospital Emergency Departments.
London: Springer.
Solo Pos, 23 Maret 2018.
Steiner, E., & Yallop, C., Eds., Exploring translation and multilingual
text production: Beyond content. Berlin: Mouton de Gruyter.
Sudaryanto (1990). Menguak fungsi hakiki bahasa. Yogyakarta: Duta
Wacana University Press.
Sudaryanto (1996). Beberapa catatan sekitar dan tentang bahasa
akademik Indonesia. Dari sistem lambang kebahasaan sampai
prospek bahasa Jawa. Yogyakarta: Yayasan Kantil & Duta Wacana
University Press.
Sudaryanto (2001). Metode dan aneka teknik analisis bahasa. Yogyakarta:
Duta Wacana University Press.
428

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Suhartono, Bobo, 35(26) [http://www.diaryremaja.com/cerpensahabat-sejati.html].
Supriyono, R.A. (2006). Pengaruh variabel perantara komitmen
organisasi dan partisipasi penganggaran terhadap hubungan
antara usia dan kinerja manajer di Indonesia. Jurnal Ekonomi &
Bisnis, 6(1), 31-45.
Sutjaja, I.G.M. (1988). Semantic interpretation of the nominal group in
bahasa Indonesia (Dissertation). Sydney: University of Sydney.
Swales, J.M. (1981). Aspects of article introductions. Aston ESP
Research Reports, No 1. Language Studies Unit, The University of
Aston at Birmingham. [Republished by University of Michigan
Press 2011].
Swales, J.M. (1990). Genre analysis: English in academic and research
settings. Cambridge: Cambridge University Press.
Swales, J.M. (2004). Research genres: Explorations and applications.
Cambridge: Cambridge University Press.
Tannen, D. (1990). You just don’t understand: Women and men in
conversation. London: Virago.
Tannen, D. (1994). Gender and discourse. Oxford: Oxford University
Press.
Tannen, D. (2014). Gender and family interaction. In Ehrlich, S.,
Meyerhoff, M., & Holmes, J., The handbook of language, gender,
and sexuality (2nd Ed.). John Wiley & Sons, 491-508.
Tannen, D., Hamilton, H.E., & Schiffrin, D., Eds. (2015). The handbook
of discourse analysis (2nd Ed.), Vols. 1 & 2. Oxford: John Wiley &
Sons.
Tanskanen, S.-K. (2006). Collaborating towards coherence. Amsterdam &
Philadelphia: John Benjamins.
Tardy, C.M. (2011). Genre analysis. In Hyland, K., & Paltridge, B.,
Eds., Continuum companion to discourse analysis. London & New
York: Continuum, 54-68.
Teich, E. (1999). Systemic functional grammar in natural language
generation: Linguistic description and computational representation.
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional

429

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
London & New York: Cassell.
The magazine of Garuda Indonesia, 1 Desember 2010.
Thompson, G. (2004). Introducing functional grammar (2nd Ed.).
London: Arnold.
Thompson, G. (2014). Introducing functional grammar (3rd Ed.). London
& New York: Routledge.
Threadgold, T. Grosz, E.A., Kress, G. & Halliday, M.A.K., Eds. (1986).
Semiotics – ideology – language. Sydney: Sydney Association for
Studies in Society and Culture.
Tomlin, R.S. (1990). Functionalism in second language acquisition,
Studies in second language acquisition, 12, 155-177.
Toolan, M. (2016). Narrative and narrative structure. In Allan, K.,
The Routledge handbook of linguistics. London & New York:
Routledge, 236-249.
Van Dijk, T.A. (1993). Principles of critical discourse analysis,
Discourse & Society, 4(2), 249-283.
Van Dijk, T.A. (1997a). The study of discourse. In Van Dijk, T.A,
Ed., Discource as structure and process, Vol. 1. London: Sage
Publications, 1-34.
Van Dijk, T.A. (1997b). Discourse as interaction in society. In Van
Dijk, T.A, Ed., Discource as social interaction, Vol. 2. London: Sage
Publications, 1-37.
Van Dijk, T.A (2008). Discourse and context: A sociocognitive approach.
Cambridge: Cambridge University Press.
Van Dijk, T.A (2009). Society and discourse: How social contexts influence
text and talk. Cambridge: Cambridge University Press.
Van Dijk, T. A. (2009b). Critical discourse studies: A sociocognitive
approach. In Wodak, R., & Mmeyer, M., Eds., Methods of critical
discourse analysis (2nd Ed.). London: Sage Publications, 62–86.
Veel, R. (1998). The greening of school science: Ecogenesis in
secondary classrooms. In Martin, J.R., & Veel, R., Eds., Reading
science: Critical and functional perspective on the discourse of science.
London & New York: Routledge, 115-151.
430

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Ventola, E. (1988). The logical relations in exchanges. In Benson, J.,
& Greaves, W., Eds., Systemic functional approaches to discourse.
Norwood, N. J.: Ablex Publishing Corporation, 51-72.
Ventola, E., Charles, C., & Kaltenbacher, M., Eds. (2004). Perspectives
on multimodality. Amsterdam: John Benjamins.
Wahyuningsih, S., & Poerwanto, H. (2004). Wanita pekerja di tobong
gamping: Suatu studi di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes,
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Humanika, 17(3), 355-365.
Wardhaugh, R., & Fuller, J.M. (2015). An introduction to sociolinguistics
(7th Ed). Oxford: Blackwell Publishing.
Webster, J. (2005). M.A.K. Halliday: The early years, 1925-1970. In
Hasan, R., Matthiessen, C.M.I.M., & Webster, J., Eds., Continuing
discourse on language: A functional perspective. London: Equinox,
3-14.
Webster, J. (2015). Understanding verbal art: A functional linguistic
approach. London: Springer.
Weiss, G., & Wodak, R. (2007). Introduction: Theory, interdisciplinarity
and critical discourse analysis. In Weiss, G., & Wodak, R., Eds.,
Critical discourse analysis: Theory and interdisciplinarity. London:
Palgrave Macmillan, 1-32.
White, P.R.R. (1998). Extended reality, proto-nouns and the
vernacular: Distinguishing the technological from the scientific.
In Martin, J.R., & Veel, R., Eds., Reading science: Critical and
functional perspective on the discourse of science. London & New
York: Routledge, 267-297.
Widdowson, H.G. (1973). An applied linguistic Approach to discourse
analysis. (Dissertation). Edinburgh: University of Edinburgh.
Widdowson, H.G. (1978). Teaching language as communication. Oxford:
Oxford University Press.
Widdowson, H.G. (2007). Approach to discourse analysis. Oxford:
Oxford University Press.
Wignell, P. (1998). Technicality and abstraction in social science.
In Martin, J.R, & Veel, R., Eds., Reading science: Critical and
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional

431

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
functional perspective on the discourse of science. London & New
York: Routledge, 299-328.
Wignell, P, Martin, J.R., & Eggins, S. (1993). The discourse of
geography: Ordering and explaining the experiential world.
In M.A.K. Halliday, & J.R. Martin, Writing science: Literacy and
discursive power. London: The Falmer Press, 151-183.
Wildfeuer, J. (2014). Film discourse interpretation: Towards a new paradigm
for multimodal film analysis. London & New York: Routledge.
Wiratno, T. (1993a). Linguistik sistemik fungsional dan prinsipprinsip dasar analisisnya. Haluan Sastra Budaya, 12(21), 56-71.
Wiratno, T. (1993b). Aspek leksikogramatikal dalam teks ilmiah
berbahasa Inggris. Presented in Seminar Sehari tentang Teknik
Penulisan Karya Ilmiah dalam Bahasa Inggris di Fakultas Sastra
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 15 Desember 1993.
Wiratno, T. (1994). Lesikogramatika dalam teks ilmiah bahasa
Indonesia ditinjau dari linguistik sistemik fungsional. Presented
in Konggres Linguistik Nasional, Palembang 1-5 Juni 1994.
Wiratno, T. (2002). Mencerna Buku Teks Bahasa Inggris melalui
Pemahaman Gramatika. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wiratno, T. (2003). Kiat menulis karya ilmiah dalam bahasa Inggris.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wiratno, T. (2009a). Makna metafungsional teks ilmiah dalam bahasa
Indonesia pada jurnal ilmiah: Sebuah analisis sistemik fungsional
(Dissertation). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Wiratno, T. (2009b). Menganalisis kelompok nomina bahasa
Indonesia secara sistemik fungsional. In Purnanto, D. Saddhono,
K., & Prayitno, H.J., Eds., Panorama: Pengkajian bahasa, sastra,
dan pengajarannya. Surakarta: Program S2 dan S3 Pascasarjana
dan Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret,
63-70.
Wiratno, T. (2009c). Nominalization in Indonesian scientific texts:
Cases of four journal articles. Presented in The 36th International
Systemic Functional Congress in Tsinghua University, Beijing,
432

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
China, 14-18 July 2009. (Proceeding published in 2010).
Wiratno, T. (2010a). Analisis percakapan terhadap drama kapaikapai karya Arifin C. Nur. Kajian Linguistik dan Sastra, 22(1),
117-132.
Wiratno, T. (2010b). Realisasi makna tekstual pada artikel jurnal
ilmiah dalam bahasa Indonesia. Linguistik Indonesia, 28(2), 141166.
Wiratno, T. (2012). Ciri-ciri keilmiahan teks ilmiah dalam bahasa
Indonesia, Indonesian Journal of Systemic Functional Linguistics,
1, 88-111.
Wiratno, T. (2013). Thematization and theme-rheme patternings
in Indonesian journal articles. Jurnal bahasa, sastra, dan studi
Amerika, 17(20), 1372-1382.
Wiratno, T. (2014a). Struktur teks dan hubungan genre pada
teks ilmiah dalam bahasa Indonesia. Presented in Kongres
Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia, Bandar Lampung,
19-22 Februari 2014.
Wiratno, T. (2014b). Pembelajaran berbasis teks dalam Kurikulum
2013. Presented in Seminar Nasional Jurusan Bahasa dan Sastra
Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang,
3 November 2014.
Wiratno, T. (2018). Teaching news writing in English: From genre to
lexicogrammar. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities,
26(2), 909-928.
Wiratno, T., & Dzakiria, H. (2016). Examining the writing genre in
journal articles of natural science and social science. Advanced
Science Letters, (22)12, 4431-4435.
Wiratno, T., Purnanto, D., & Damaianti, V.S. (2014). Bahasa Indonesia
untuk perguruan tinggi. Jakarta: Dikti. [Diterbitkan kembali oleh
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016].
Wiratno, T., & Santosa, R. (2011). Pengantar linguistik umum. Jakarta:
Universitas Terbuka.
Wodak, R. (2001). What CDA is about ± a summary of its history,
Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional

433

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
important concepts and its developments. In Wodak, R., &
Meyer, M., Eds., Methods of critical discourse analysis. London:
Sage Publications, 1-13.
Wodak, R. (2009/2011a). The discourse of politics in action. London:
Palgrave.
Wodak, R. (2011b). Critical discourse analysis. In Hyland, K., &
Paltridge, B., Eds., Continuum companion to discourse analysis.
London & New York: Continuum, 38-53.
Wodak, R., & Meyer, M., Eds. (2001). Methods of critical discourse
analysis. London: Sage Publications.
Wodak, R., & Meyer, M., Eds. (2009). Methods of critical discourse
analysis (2nd Ed.). London: Sage Publications.
Wodak, R., & Meyer, M., Eds. (2016). Methods of critical discourse
studies (3rd Ed.). London: Sage Publications.
Wu, C. (2009). Corpus-based research. In Halliday, M.A.K., &
Webster, J.J., Eds., Continuum companion to systemic functional
linguistics. London & New York: Continuum, 128-142.
Young, L. & Harrison, C., Eds. (2004). Systemic functional linguistics
and critical discourse analysis: Studies in social change. London &
New York: Continuum.
Zappavigna, M. (2012). Discourse of twitter and social media: How we
use language to create affiliation on the web. London & New York:
Continuum.
Zappavigna, M., & Martin, J.R. (2018). Discourse and diversionary
justice: An analysis of youth justice conferencing. Cham: Palgrave
Macmillan.

434

Dr. Tri Wiratno, M.A.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

