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RINGKASAN

Sunardi. T111108002. 2011. Realisasi Leksikogramatika Genre Perkuliahan Bahasa
Inggris sebagai Bahasa Asing: Pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional. Disertasi.
Program Studi S3 Linguistik, Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Pembimbing: Prof. Dr. M. Sri Samiati Tarjana (Promotor), Prof. Dr. Soepomo
Poedjosoedarmo (Ko-promotor 1), Prof. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed., Ph.D. (Kopromotor 2).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tahapan genre
perkuliahan bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia dalam mencapai tujuan
sosialnya, realisasi leksikogramatika makna metafungsional (yang mencakup makna
eksperiensial, makna interpersonal, dan makna tekstual) pada genre perkuliahan bahasa
Inggris, dan hubungan antara realisasi leksikogramatika makna metafungsional dengan
tahapan genre perkuliahan bahasa Inggris dalam mencapai tujuan sosialnya.
Data penelitian ini adalah tiga genre perkuliahan bahasa Inggris sebagai bahasa
asing yang dilakukan di tiga program studi bahasa Inggris berakreditasi A dari BAN-PT
Kemristekdikti, pada tiga perguruan tinggi yang ada di Kota Semarang. Data diambil
pada tahun akademik 2015 – 2016. Sumber data penelitian ini meliputi kegiatan
perkuliahan bahasa Inggris, dosen pengampu dan mahasiswa peserta perkuliahan, dan
dokumen yang terkait dengan kegiatan perkuliahan. Data dianalisis dengan
menggunakan kerangka analisis genre dalam perspektif Linguistik Sistemik Fungsional
(Sydney School), khususnya model genre Martin (1992) dan realisasi makna
metafungsional Halliday & Matthiessen (2004). Tahapan analisis data dilakukan dengan
menggunakan model analisis etnografis Spradley (1980).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan genre perkuliahan bahasa Inggris
dalam mencapai tujuan sosialnya, yaitu membuat mahasiswa memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan sikap berkenaan dengan materi perkuliahan, meliputi Tahap Orientasi
^ Tahap Diskusi ^ Tahap Penutup. Tahap Orientasi dilakukan melalui beberapa langkah
kegiatan perkuliahan secara berurutan, yaitu Salam Pembuka ^ Membangun Relasi
Sosial dengan Mahasiswa ^ Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan ^ Tinjauan Mata
Kuliah Sebelumnya ^ Penentuan Rencana Kegiatan Perkuliahan ^ Pemeriksaan Tugas
Pertemuan Sebelumnya ^ Kesimpulan Tugas ^ Pernyataan Kegiatan Perkuliahan ^
Pernyataan Tujuan Perkuliahan. Selanjutnya Tahap Diskusi dilakukan melalui beberapa
langkah kegiatan perkuliahan secara berurutan, yaitu: Penjelasan Konsep/Teori ^
Pemberian Contoh ^ Pemeriksaan Pemahaman Mahasiswa ^ Kesimpulan Konsep/Teori
^ Pemberian Latihan ^ Pengerjaan Latihan ^ Monitoring Latihan ^ Pemeriksaan Latihan
^ Kesimpulan Pokok Perkuliahan. Dan Tahap Penutup dilakukan melalui beberapa
langkah kegiatan perkuliahan secara berurutan, yaitu: Rangkuman ^ Umpan Balik ^
Pemberian Tugas ^ Tindak Lanjut ^ Salam Penutup.
Realisasi leksikogramatika makna metafungsional pada GPBI adalah sebagai
berikut: (1) secara eksperiensial, proses yang digambarkan pada GPBI didominasi oleh
proses relasional, proses material, dan proses mental, dengan melibatkan partisipan
manusia (dosen dan mahasiswa) dan partisipan non-manusia (konsep, teori, fakta yang
dibahas), serta sirkumstansi tempat dan waktu; (2) secara interpersonal, klausa yang
v
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digunakan pada GPBI didominasi oleh klausa Deklaratif, klausa Interogatif, dan klausa
Imperatif; dan (3) secara tekstual, Tema yang digunakan pada GPBI didominasi oleh
Tema Topikal Takbermarkah, Tema Interpersonal Kata Tanya Wh-, dan Tema Tekstual
Struktural.
Alasan terjadinya realisasi leksikogramatika makna eksperiensial, makna
interpersonal, dan makna tekstual pada GPBI adalah sebagai berikut: (1) dominasi
penggunaan proses relasional pada GPBI karena pokok pembahasan GPBI adalah
materi keilmuaan bahasa Inggris yang secara Transitivitas digambarkan sebagai relasi
antara suatu konsep/teori/fakta dengan definisi atau penjelasannya. Selain itu, proses
material juga digunakan untuk menggambarkan aktivitas fisik yang dilakukan oleh
dosen dan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan, dan proses mental
digunakan untuk menggambarkan aktivitas pikir mahasiswa dalam memahami konsep
atau teori yang menjadi pokok pembahasan perkuliahan; (2) dominasi penggunaan
klausa Deklaratif pada GPBI karena perkuliahan menggunakan metode pembelajaran
yang berpusat kepada dosen (teacher-centered learning), yang menempatkan dosen
sebagai orang ahli (expert) dan mahasiswa sebagai orang baru (novice), sehingga dosen
lebih dominan dalam memberi informasi tentang konsep/teori/fakta yang menjadi pokok
materi perkuliahan. Klausa Interogatif juga digunakan untuk mengetahui apakah
konsep/teori yang dipelajari dalam perkuliahan dipahami oleh mahasiswa. Klausa
Imperatif digunakan untuk meminta mahasiswa melakukan suatu tindakan dalam rangka
memahami materi perkuliahan; dan (3) dominasi Tema Topikal Takbermarkah pada
GPBI karena dalam penjelasan materi perkuliahan, konsep/teori/fakta yang menjadi
pokok materi perkuliahan difungsikan sebagai Subjek klausa agar mudah dipahami.
Disamping itu, Tema Interpersonal Kata Tanya Wh- juga sering digunakan dalam
klausa Interogatif untuk meyakinkan bahwa mahasiswa memahami materi perkuliahan.
Tema Tekstual Struktural digunakan agar klausa-klausa yang dipakai untuk
menjelaskan materi perkuliahan memiliki kohesi dengan klausa lainnya sehingga
mahasiswa lebih mudah memahaminya.
GPBI yang dikaji dalam penelitian ini merupakan genre makro perkuliahan yang
terbentuk dari beberapa genre mikro, yang termasuk dalam genre faktual, yang terdiri
dari genre mikro: Rekon, Laporan, Deskripsi, Eksplanasi, Eksposisi, dan Prosedur.
Kata

Kunci:

genre perkuliahan bahasa Inggris, struktur skematik, makna
metafungsional, wacana pedagogis, linguistik sistemik fungsional
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SUMMARY

Sunardi. T111108002. 2011. Lexicogrammatical Realizations of English as a Foreign
Language Curriculum Genre: Systemic Functional Linguistics Perspective. Dissertation.
Doctoral Program in Linguistics, Postgraduate Program, Universitas Sebelas Maret
Surakarta. Supervisors: Prof. Dr. M. Sri Samiati Tarjana (Promotor), Prof. Dr.
Soepomo Poedjosoedarmo (Co-promotor 1), Prof. Drs. Riyadi Santosa, M.Ed., Ph.D.
(Co-promotor 2).

This study aims at describing and explaining the generic stages of English as a
Foreign Language curriculum genre in Indonesian context to achieve its social purpose,
the metafunctional lexicogrammatical realizations (comprising experiential,
interpersonal, dan textual meanings) in the genre, and the relations between the generic
stages and the metafunctional lexicogrammatical realizations in achieving its social
purpose.
The data of this study were three English curriculum genres taken from three
English department with A level accreditation from Board of National Accreditation for
Higher Education, Ministry of Research, Technology, and Higer Education, in three
universities in Semarang City. The data were taken in the 2015 – 2016 academic year.
The data sources of this study included the English teaching and learning activities, the
lecturers and students involved in the activities, and the learning documents used in the
learning activities. Data analysis were done by using genre analysis framework in
systemic functional linguistics (Sydney School), particularly Martin’s genre model
(1992) and Halliday & Matthiessen’s metafunctional realizations (2004). Data were
analyzed by using Spradley’s etnographic analysis model (1980).
The results show that the generic stages of the English curriculum genres under
study were Orientation ^ Discussion ^ Closure. Orientation Stage was carried out
through several steps, namely Greeting ^ Building Social Relation ^ Checking Lecture
Administration ^ Reviewing Previous Lecture ^ Looking Ahead ^ Checking Homework
^ Concluding Homework ^ Stating Lecture Agenda ^ Stating Lecture Objective. Then,
Discussion Stage was also carried out through several steps, namely Explaning
Concept/Theory ^ Giving Example ^ Checking Student’s Understanding ^ Concluding
Concept/Theory ^ Giving Exercise ^ Doing Exercise ^ Monitoring Exercise ^ Checking
Exercise ^ Concluding Topic. Finally, Closure Stage was carried out through several
steps, namely Summary ^ Feedback ^ Giving Homework ^ Follow-up ^ Farewell.
Lexicogrammatical realizations of the metafunctional meanings used in English
curriculum genre can described as follows: (1) experientially, the processes used in the
genre are dominated by relational process, material process, and mental process, by
involving human participant (lecturer and student) and non-human participant (concept,
theory, facts discussed in the lecture), and circumstances of place and time; (2)
interpersonally, the clauses used in the genre were dominated by Declarative clause,
aInterrogative clause, and Imperative clause; and (3) textually, the Themes used in the
genre were dominated by Unmarked Topical Theme, Wh- Interpersonal Theme, and
Structural Textual Theme.
vii
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The reasons for the metafunctional lexicogrammatical realizations in the genre
can be described as follows: (1) the dominance of relational process in the genre is
influenced by the topic of the lecture, which is scientific content in English language. In
Transitivity System, scientific content is represented as the relation between a
concept/theory/fact and its related definition or explanation. In addition, material
process is also used to represent a physical action done by lecturer and students in order
to understand the learning materials. Meanwhile, mental process is used to represent
mental action done by students to understand concept or theory discussed in the lecture;
(2) the dominance of Declarative clause in the genre is influenced by the teaching
method used by the lecturer, which is teacher-centered method, in which the lecturer is
positioned as an expert and the students are positioned as novice. In this context,
lectures dominates in giving information about concept/theory/facts discussed in the
lecture. In addition, Interrogative clause is also used to understand whether students
have understood the learning materials. Meanwhile, Imperative clause is used to require
students to do something in order to understand the learning materials; and (3) the
dominance of Unmarked Topical Theme in the genre is influenced by the use of
concept/theory/facts discussed in the lecture as subject of clause in order to be easily
understood. In addition, Wh- Interpersonal Theme is also used in Interrogative clause to
ensure student’s understanding of the learning topic. Meanwhile, Structural Textual
Theme is used to create cohesion in the clauses used in explaining the learning materials
in order to be easily understood by the students.
English curriculum genres under study can be perceived as a macrogenre made
up by some factual microgenres: Recount, Report, Description, Explanation,
Exposition, and Procedure.
Keywords: English curriculum genre, schematic structure, metafunctional meanings,
pedagogic discourse, systemic functional linguistics
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam konteks sosial dan budaya, bahasa yang digunakan dalam interaksi
pembelajaran di kelas memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi kognitif, fungsi budaya,
dan fungsi pedagogis (Mercer, 2007: 254). Secara kognitif, bahasa memungkinkan
peserta pembelajaran memperoleh, memproses, mengorganisasikan, dan mengevaluasi
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mereka pelajari; fungsi budaya
memungkinkan penularan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik
sebagai generasi penerus budaya; sedangkan secara pedagogis bahasa memungkinkan
guru/dosen melakukan pembimbingan intelektual terhadap peserta didik. Berkenaan
dengan fungsi bahasa dalam konteks pembelajaran (schooling) sebagai fenomena sosial,
Christie (2002: 2-3) menyatakan bahwa melalui bahasa lah semua aktivitas
pembelajaran dilaksanakan, baik secara lisan maupun tertulis, meskipun bahasa tidak
dapat berdiri sendiri dalam kegiatan pendidikan secara umum tetapi merupakan bagian
dari sejumlah aktivitas sosial lainnya yang saling berhubungan dalam kegiatan
pendidikan.
Bahasa Inggris, sebagai salah satu bahasa komunikasi internasional yang paling
banyak digunakan di dunia, menjadi salah satu materi wajib pembelajaran di tingkat
pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi di Indonesia (Saukah, 2003: 1;
Emilia, 2005: 5; Sugirin, 2013: 3). Meskipun dipelajari di tingkat pendidikan formal di
Indonesia dan sering digunakan pada komunikasi yang berlatar belakang internasional,
bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari di Indonesia ditempatkan sebagai bahasa
asing di samping bahasa daerah sebagai bahasa pertama dan bahasa Indonesia sebagai
bahasa kedua (UU No. 24/2009 Pasal 1)1. Di perguruan tinggi di Indonesia, bahasa
Inggris dipelajari di jurusan bahasa Inggris (baik pendidikan bahasa Inggris maupun

Status “bahasa kedua” dan “bahasa asing” dibedakan menurut cara pemerolehan dan penggunaannya
dalam komunikasi sehari-hari. Menurut Ringbom (1979: 38-39), bahasa kedua dipelajari di kelas atau di
lingkungan bahasa tersebut dan digunakan secara langsung dalam komunikasi sehari-hari di luar kelas.
Sebaliknya, bahasa asing dipelajari di kelas tetapi tidak digunakan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari
di luar kelas. Di Indonesia, siswa/mahasiswa belajar bahasa Inggris di kelas sebagai mata pelajaran atau
mata kuliah, namun mereka akan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia dalam komunikasi
sehari-hari.
1
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sastra Inggris) sebagai bidang ilmu dan di jurusan selain bahasa Inggris sebagai mata
kuliah.
Penggunaan bahasa Inggris di kelas pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa
kedua atau bahasa asing memiliki karakteristik khusus. Dalam hal ini, bahasa Inggris
merupakan bahasa yang menjadi tujuan pembelajaran sekaligus bahasa yang digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Fenomena bahasa dalam
kegiatan pembelajaran seperti ini disebut sebagai “the vehicle and object of instruction”
oleh Long (1983: 9), “the subject matter of the lesson, and as the medium of the
instruction” oleh Willis (1992: 163), “both a target and medium of education” oleh
Gibbons (2003: 247, 2007: 258) dan “the aims of a lesson and the means of achieving
those aims” oleh Walsh (2006: 3). Fenomena kelas bahasa (language classroom) seperti
ini tidak terjadi ketika bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa perkuliahan (content
classroom) dalam kelas mata kuliah ekonomi atau komputer, misalnya, sebagai mata
kuliah yang memfokuskan pada materi ekonomi atau komputer. Dalam perkuliahan
ekonomi atau komputer ini, perhatian dosen dan mahasiswa semata-mata terpusatkan
pada rangkaian materi tentang ekonomi atau komputer yang menjadi pokok bahasan
perkuliahan tersebut, tanpa pembahasan pada bahasa Inggris yang digunakan dalam
perkuliahan tersebut.
Secara teknis, Willis (1992: 163) menyebut fenomena fungsi ganda bahasa dalam
perkuliahan bahasa Inggris seperti ini dengan istilah struktur luar (outer structure) dan
struktur dalam (inner structure). Bahasa Inggris perkuliahan berfungsi sebagai struktur
luar (outer structure) ketika bahasa itu digunakan untuk membentuk kerangka
perkuliahan yang memungkinkan terjadinya kegiatan perkuliahan, yaitu untuk
menyampaikan

program

pembelajaran,

mengorganisasikan

kegiatan

belajar,

menjelaskan materi pembelajaran, dan mengevaluasi kemajuan hasil pembelajaran.
Widdowson (dalam Willis, 1992: 163) menyebut bahasa yang digunakan seperti ini
sebagai bahasa alamiah (natural language), sedangkan Christie (2002: 25, 2004: 179),
dengan menggunakan pandangan linguistik sistemik fungsional, menyebut pilihan
bahasa untuk fungsi seperti ini dengan istilah register regulatif (regulative register).
Berbeda dengan struktur luar yang berfungsi untuk membentuk kerangka
perkuliahan, bahasa Inggris berfungsi sebagai struktur dalam (inner structure) apabila ia
dijadikan sebagai materi pembahasan untuk mencapai tujuan perkuliahan (Willis, 1992:
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163). Ujaran struktur dalam ini biasanya berbentuk kata, frase, klausa, atau kalimat yang
dipelajari, dijadikan sebagai contoh, atau dipraktekkan oleh mahasiswa. Widdowson
menyebut ujaran yang berfungsi sebagai struktur dalam ini sebagai bahasa yang
diproses secara pedagogis (pedagogically processed language). Karena fungsinya
sebagai materi pembelajaran (content of lesson), pilihan bahasa dalam konteks ini oleh
Christie (2002: 25, 2004: 179) disebut sebagai register instruksional (instructional
register).
Ujaran bahasa Inggris yang digunakan secara regulatif dan instruksional dalam
perkuliahan bahasa Inggris dapat ditunjukkan pada contoh berikut yang merupakan
penggalan (extract) dari interaksi di kelas antara dosen (D) dan mahasiswa (M) dalam
sebuah perkuliahan bahasa Inggris dalam mata kuliah English Syntax.
GB
1
2
3

Penutur
D
M
D

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

M
D
M
D
M
D
M
D
M
D

Klausa
Good evening everybody
Good evening sir.
Let us start our meeting today.
Last week I think we had studied about the parts of
speech in English languge. If I'm not mistaken we
have ten word classes. And now we would like to
develop the words we have studied in the previous
meeting into higher grammatical units or higher
syntactical units into phrases.
And I think based on your readings I think you have
understanding about the difference between the
phrases in English. And how many phrases do we
have ... based on your readings especially based on
chapter three?
Five.
Five. what are they?
Noun phrase
Noun phrase
Adjective phrase
Adjective phrase
Adverb phrase
Adverb phrase
Verb phrase
Verb phrase, and prepositional phrase.
So when we combine english words into phrases,
the possibilities of the phrase that we can make or
that we can produce will be one of the five phrases.
It can be a noun phrase, adjective phrase, adverb
phrase, verb phrase, and prepositional phrase. So
before focusing on the ... one of the five phrases, we
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13
14

M
D

15
16

Adibrata
D

would like to highlight first the differences among
the five phrases. Ok, so once again, we have noun
phrases ... and then adjective phrases ... adverb
phrases ... verb phrases and ...
Prepositional phrases
Prepositional phrases.
Can you tell me ... the most characteristics of a
noun phrase? [DIAM selama 5 menit]. Adibrata
[Dosen menunjuk seorang mahasiswa bernama
Adibrata], according to you what is the
chracteristics of a noun phrase?
Can be human ...
Can be human ... [Diam, ... Adibrata tidak
melanjutkan jawabannya].
So in this meeting we would like to distinguish first
the characteristics of the five phrases. And after
that we will focus on the most frequently occuring
phrase in our daily activities, that is the noun
phrase. So in this meeting I would like to we would
like to specially study what is a noun phrase, ... and
then how do we know that a phrase is really a noun
phrase ... by discussing some explanations and
examples given by the book, and after that I would
like to give you some examples about the noun
phrases, and to know wehther you have understood
about the noun phrase I will give you some
exercises ... to be identified based on the types of
the phrases.
Okay, so that is the objectives of our meeting today.
So at the end of the meeting, you are expected to be
able to analyse the structure of a noun phrase ...
from different points of view ... from functional
perspective or point of view and categorial point of
view.

Contoh di atas menggambarkan bagaimana bahasa Inggris digunakan, khususnya
oleh dosen dalam mengorganisasikan langkah-langkah perkuliahan mulai dari awal dan
membahas materi perkuliahan dalam rangka mencapai tujuan perkuliahan. Dalam
memulai perkuliahan, dosen mengawali dengan memberikan sapaan (greeting) kepada
mahasiswa, yang selanjutnya dijawab oleh mahasiswa dengan sapaan yang sama, untuk
membangun hubungan yang hangat antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya dosen
melakukan apersepsi untuk membangun kesiapan mahasiswa terhadap kegiatan
perkuliahan saat itu dengan cara mengingatkan kembali tentang materi perkuliahan dan
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latihan pada pertemuan sebelumnya, serta menyampaikan kepada mahasiswa tentang
materi yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Sampai di sini, semua ujaran bahasa
Inggris yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dimaksudkan untuk membentuk
salah satu unsur kegiatan perkuliahan, yaitu kegiatan pengantar atau pendahuluan.
Dalam hal ini, bahasa yang digunakan oleh dosen berbentuk register regulatif. Setelah
menyiapkan mahasiswa terhadap kegiatan inti perkuliahan, dosen selanjutnya mulai
membahas materi perkuliahan saat itu, yaitu frase nomina bahasa Inggris. Dalam hal ini,
bahasa yang digunakan oleh dosen berbentuk register instruksional.
Kegiatan perkuliahan di kelas, termasuk perkuliahan bahasa Inggris pada jurusan
bahasa Inggris di perguruan tinggi, merupakan salah satu jenis proses sosial di
masyarakat yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa, sehingga dapat disebut
sebagai sebuah genre. Dalam pandangan Linguistik Sistemik Fungsional, genre
digambarkan sebagai suatu aktifitas sosial dalam suatu budaya tertentu, yang dilakukan
secara disengaja, berorientasi kepada pencapaian suatu tujuan, dan dilaksanakan secara
bertahap dengan menggunakan bahasa (Martin dalam Eggins, 2004: 26). Berdasarkan
pandangan ini, kegiatan perkuliahan dapat disebut sebagai suatu genre karena kegiatan
ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dengan menggunakan bahasa untuk
mencapai tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran tersebut dicapai melalui
serangkaian kegiatan pembelajaran secara bertahap.
Keberadaan karakteristik sebuah genre dalam kegiatan perkuliahan menujukkan
bahwa kegiatan perkuliahan merupakan sebuah kegiatan yang terstruktur (Christie,
2002: 3; Walsh, 2006: 3). Salah satu ciri terstrukturnya kegiatan perkuliahan tampak
pada pentahapan kegiatan pembelajaran secara keseluruhan dan penggunaan ragam
bahasa khusus dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai tujuan
perkuliahan (Christie, 1991: 207). Penggunaan bahasa yang terlihat dari pola leksikogramatikanya menunjukkan adanya makna tertentu dalam setiap tahapan kegiatan
perkuliahan sebagai suatu proses sosial. Menurut pandangan Linguistik Sistemik
Fungsional, bahasa yang menjalankan fungsi sosial menyatakan secara bersamaan tiga
makna utama atau metafungsi, yaitu makna ideasional, makna interpersonal, dan makna
tekstual (Christie, 2002: 12; Halliday dan Matthiessen, 2004: 29-30; Eggins, 2004: 1113; Martin, 2009: 11). Makna ideasional menyatakan realitas dunia dan hubungan
antara dua realitas atau lebih; makna interpersonal menggambarkan hubungan sosial dan
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sikap antara penutur dan mitra tutur; dan makna tekstual menggambarkan cara
penyampaian makna ideasional dan tekstual tersebut dalam sebuah teks. Ketiga makna
metafungsional tersebut pasti tergambarkan dalam semua interaksi pembelajaran antara
dosen dan mahasiswa ketika mereka menjalankan kegiatan perkuliahan di kelas dari
awal sampai akhir. Realisasi makna metafungsional tersebut tentu saja juga merupakan
sesuatu yang sengaja dipilih oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan secara
verbal untuk mencapai tujuan perkuliahan. Hal ini menunjukkan bahwa wacana
perkuliahan bahasa Inggris di Indonesia sebagai sebuah genre menarik untuk dikaji dari
sudut pandang linguistik untuk melihat bagiamana bahasa Inggris digunakan dalam
proses sosial yang umumnya disebut sebagai kegiatan perkuliahan.
Kegiatan pembelajaran di kelas telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian
dalam bentuk analisis wacana kelas (classroom discourse analysis) (Cazden, 1986: 432460; Walsh, 2006: 39-61). Penelitian yang utamanya dilakukan oleh Flanders (1970),
Sinclair & Coulthard (1975), Mehan (1979), dan Sinclair & Brazil (1982) tersebut
merupakan analisis wacana kelas yang dilakukan dengan pendekatan analisis interaksi
(interaction analysis), analisis wacana (discourse analysis), dan analisis percakapan
(conversation analysis) yang hanya menggambarkan pola interaksi antara guru dan
murid pada tingkatan mikro. Analisis tersebut belum menggambarkan pola interaksi
antara guru dan murid dan hubungannya dengan kegiatan pembelajaran secara
keseluruhan, serta hubungannya dengan konteks situasi dan konteks budaya di luar
kelas. Penelitian terhadap wacana kelas yang mampu mendeskripsikan realisasi
kebahasaan yang membentuk kegiatan pembelajaran di kelas dan makna di balik
realisasi tersebut adalah penelitian yang didasarkan pada Linguistik Sistemik
Fungsional yang memandang bahasa sebagai sumber untuk membuat makna dan
bukannya sebagai seperangkat aturan (Martin, 2009: 11). Pendekatan ini lebih
menekankan pada kegiatan perkuliahan sebagai sebuah teks dan hubungannya dengan
konteks yang melingkupi kegiatan perkuliahan tersebut, baik konteks situasi maupun
konteks budaya.
Sampai saat ini telah ada beberapa penelitian terhadap kegiatan pembelajaran
sebagai suatu genre yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Inggris, baik
dengan pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional (selanjutnya disingkat dengan LSF)
maupun dengan pendekatan lainnya. Penelitian genre kelas/perkuliahan yang dilakukan
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dengan pendekatan bukan LSF, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Thompson
(1994) dan Lee (2011). Thompson (1994) melakukan analisis genre terhadap bagian
pendahuluan perkuliahan (lecture introduction) bahasa Inggris dalam beberapa disiplin
ilmu untuk mahasiswa bukan-penutur-jati bahasa Inggris. Pendekatan analisis genre
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah English for Specific Purposes (ESP), untuk
menemukan fungsi-fungsi yang membentuk bagian pendahuluan perkuliahan dan tandatanda linguistik untuk fungsi-fungsi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan analisis
genre yang sama, Lee (2011) melakukan kajian terhadap wacana perkuliahan bahasa
Inggris di Universitas Georgia Amerika Serikat, untuk menggambarkan struktur retorika
moves dan steps perkuliahan, ekspresi linguistik yang menandai moves dan steps, dan
konteks sosial perkuliahan. Sebagai penelitian yang berbasis genre, apa yang dilakukan
Thompson dan Lee sudah menggambarkan struktur retorika, ciri-ciri linguistik, dan
konteks sosial perkuliahan. Namun, dalam penelitian mereka belum tergambarkan
analisis secara leksiko-grammatikal yang menunjukkan hubungan antara realisasi
leksiko-gramatika dengan konteks sosial.
Penelitian terhadap genre kelas/perkuliahan bahasa Inggris dengan pendekatan
LSF telah dilakukan oleh Christie (1991, 1995), Young (1994), Love dan Suherdi
(1996), dan Sinar (2002). Penelitian Christie (1991, 1995) dilakukan terhadap kelas
persiapan menulis (writing planning) dan kelas ilmu sosial (sosial science) tingkat
sekolah dasar di Australia, yang menempatkan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama
atau bahasa kedua bagi siswa tersebut. Dalam penelitian ini kelas disebut sebagai genre
kurikulum dan genre makro kurikulum. Penelitian ini menemukan struktur skematik
genre kurikulum persiapan menulis: Task Orientation^Task Spesification^Task dan
genre

makro

kurikulum

sosial:

Curriculum

Initiation^Curriculum

Negotiation^Curriculum Closure. Christie juga memperkenalkan dua jenis pilihan
bahasa (register) dalam genre kurikulum, yaitu register regulatif dan register
instruksional.
Penelitian wacana perkuliahan yang dilakukan Young (1994) dilakukan terhadap
perkuliahan bidang ilmu teknik, sosiologi, dan ekonomi di perguruan tinggi di Kanada
dalam bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau kedua. Young menemukan tujuh fase
utama pembentuk struktur perkulihan dengan realisasi metafungsi eksperiensial untuk
masing-masing fase, yaitu fase pembentuk wacana dengan proses mental, fase isi
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dengan proses relasional, fase kesimpulan dengan proses mental, fase evaluasi dengan
proses relasional, fase contoh dengan proses relasional, fase interaksi, dan fase latar
belakang. Dengan menggunakan kerangka analisis yang sama dengan penelitian Young,
Sinar (2002) melakukan penelitian terhadap wacana perkuliahan bidang ilmu bahasa
Inggris di Universitas Malaya, Malaysia dengan bahasa Inggris sebagai bahasa asing.
Penelitian wacana kelas bahasa Inggris juga dilakukan oleh Love dan Suherdi
(1996) untuk menggambarkan stuktur negosiasi antara guru dan murid dalam
melakukan kegiatan pembelajaran menulis surat dalam bahasa Inggris pada sekolah
lanjutan di Melbourne Australia. Mereka menemukan dua jenis pola negosiasi antara
guru dan murid dalam kegiatan pembelajaran menulis surat bahasa Inggris, yaitu
struktur negosiasi melalui penggunaan move yang sederhana (synoptic) dan struktur
negosiasi melalui penggunaan move yang kompleks (dynamic).
Penelitian-penelitian genre perkuliahan bahasa Inggris dengan pendekatan LSF
tersebut di atas sebagian besar dilakukan di sekoah atau perguruan tinggi dalam
lingkungan budaya dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua,
yaitu Australia, Kanada, dan Malaysia. Selain itu, kajian realisasi makna
metafungsional melalui leksikogramatika sebagai perwujudan konteks situasi dan
konteks budaya kegiatan perkuliahan tersebut belum mencakup ketiga metafungsi
bahasa secara menyeluruh, kecuali penelitian Christie yang dilakukan dengan latar
belakang pendidikan tingkat dasar. Meskipun demikian, kerangka analitis yang
dilakukan Christie dalam menganalisis perkuliahan sebagai genre kurikulum melalui
hubungan antara register regulatif dan register instruksional dalam membentuk struktur
perkuliahan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengkaji genre perkuliahan bahasa
Inggris (Rose dan Martin, 2012: 84).
Berdasarkan uraian di atas, sampai saat ini belum ada penelitian linguistik
terhadap genre perkuliahan bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia dengan
menggunakan pendekatan LSF. Dengan demikian, penelitian yang mendeskripsikan
genre perkuliahan bahasa Inggris di Indonesia sangat penting untuk dilakukan.
Penelitian yang dilakukan pada disertasi ini ditujukan untuk mengkaji genre perkuliahan
bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang dilaksanakan di program studi bahasa Inggris
pada perguruan tinggi di Indonesia, menurut kerangka teori LSF. Dengan deskripsi yang
komprehensif tentang genre perkuliahan bahasa Inggris pada penelitian ini, diketahui
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struktur perkuliahan bahasa Inggris dan realisasi linguistiknya dalam rangka mencapai
tujuan kegiatan perkuliahan.
Penelitian yang dilakukan pada disertasi ini berbeda dengan penelitian tentang
genre perkuliahan bahasa Inggris lainnya, khususnya penelitian Christie (1991, 1995),
Young (1994), dan Sinar (2002), dalam tiga hal, yaitu fungsi bahasa Inggris dalam
kegiatan perkuliahan, jenis makna metafungsional yang dikaji, dan konteks budaya.
Berdasarkan fungsi bahasa Inggris dalam perkuliahan, dalam penelitian Christie dan
Young, bahasa Inggris digunakan untuk membahas topik lain di luar bahasa Inggris
(content lessons or language on other things), yaitu ilmu sosial, teknik, sosiologi, dan
ekonomi. Dalam penelilitian ini, bahasa Inggris digunakan untuk membahas topik
tentang bahasa Inggris atau hal lainnya yang terkait (language lessons or language on
language), seperti yang dilakukan oleh Sinar tetapi berbeda jenis makna metafungsional
dan konteks budayanya. Berdasarkan jenis makna metafungsional yang dikaji,
penelitian Young dan Sinar hanya memusatkan pada realisasi salah satu makna
metafungsional, yaitu makna eksperiensial, sedangkan penelitian ini memusatkan pada
ketiga makna metafungsional: makna eksperiensial, makna interpersonal, dan makna
tekstual, seperti yang dilakukan oleh Christie tetapi berbeda dalam hal fungsi bahasa
dalam perkuliahan dan konteks budayanya. Berdasarkan konteks budayanya, genre
perkuliahan dalam penelitian ini berlatar belakang budaya Indonesia, sedangkan
penelitian Christie, Young, Love & Suherdi, dan Sinar berlatar belakang budaya lain
(Australia, Kanada, Malaysia). Menurut LSF, potensi genre dan cara merealisasikan
genre berbeda antara budaya yang satu dengan lainnya (Eggins, 2005: 35; Martin, 2009:
12). Dengan demikian diasumsikan bahwa genre perkuliahan bahasa Inggris di
Indonesia dan realisasinya akan berbeda dengan genre perkuliahan bahasa Inggris di
negara lain.
Penelitian yang dilakukan pada disertasi ini dibatasi dalam beberapa hal. Pertama,
genre perkuliahan yang dijadikan objek penelitian adalah genre perkuliahan bahasa
Inggris sebagai bahasa asing yang dilakukan dalam perkuliahan bidang ilmu bahasa
Inggris (language classroom). Kedua, genre perkuliahan bahasa Inggris tersebut
dilakukan di perguruan tinggi Indonesia, khususnya di wilayah Kota Semarang. Ketiga,
genre perkuliahan bahasa Inggris tersebut dikaji menurut teori genre dalam Linguistik
Sistemik Fungsional atau Sydney School. Keempat, kajian genre dipusatkan pada
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realisasi leksikogramatika dari makna eksperiensial, interpersonal, dan tekstual pada
tataran klausa (clause level) melalui tahapan perkuliahan (schematic structure) yang
membentuk kegiatan perkuliahan sebagai genre kurikulum (curriculum genre) seperti
yang dinyatakan oleh Christie (1991, 1995, 2002) dan Christie dan Derewianka (2008).
Realisasi makna metafungsional pada tataran leksis, kelompok kata, klausa kompleks,
dan wacana tidak dibahas dalam penelitian ini.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang dan
pembatasan masalah dan pengertian genre dalam Linguistik Sistemik Fungsional
sebagai suatu aktivitas sosial dalam suatu budaya tertentu, yang dilakukan secara
disengaja, berorientasi kepada pencapaian suatu tujuan, dan dilaksanakan secara
bertahap dengan menggunakan bahasa, maka pokok permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.

Bagaimanakah tahapan genre perkuliahan bahasa Inggris yang dikaji dalam
penelitian ini dalam mencapai tujuan sosialnya?

2.

Bagaimanakah

realisasi

leksikogramatika

makna

metafungsional

(makna

eksperiensial, makna interpersonal, dan makna tekstual) pada genre perkuliahan
bahasa Inggris yang dikaji dalam penelitian ini?
3.

Mengapa terjadi realisasi leksikogramatika makna metafungsional seperti itu dalam
genre perkuliahan bahasa Inggris yang dikaji dalam penelitian ini?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

dan menjelaskan:
1.

Tahapan genre perkuliahan bahasa Inggris yang dikaji dalam penelitian ini dalam
mencapai tujuan sosialnya;

2.

Realisasi leksikogramatika makna metafungsional (makna eksperiensial, makna
interpersonal, dan makna tekstual) pada genre perkuliahan bahasa Inggris yang
dikaji dalam penelitian ini;

3.

Alasan terjadinya realisasi leksikogramatika makna metafungsional pada genre
perkuliahan bahasa Inggris dalam mencapai tujuan sosialnya.
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D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini memiliki manfaat teoretis dan praktis tentang genre
perkuliahan bahasa Inggris.
1.

Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan
teori dan kajian genre, khususnya genre kelas bahasa Inggris, menurut aliran Linguistik
Sistemik Fungsional. Selama ini kajian genre dalam kegiatan pembelajaran bahasa
Inggris lebih banyak dilakukan pada genre dasar (elemental genre) ragam tulis yang
dihasilkan oleh peserta didik melalui proses pembelajaran berbasis genre. Penelitian ini
menghasilkan teori yang dapat dijadikan rujukan dalam melakukan kajian tentang genre
pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing dan konteks situasinya (register).
Secara khusus, penelitian ini memberikan sumbangan teori tentang pencapaian tujuan
perkuliahan bahasa Inggris melalui serangkaian tahapan kegiatan perkuliahan atau
struktur skematik dengan menggunakan bahasa dalam konteks budaya Indonesia yang
dilakukan oleh dosen bahasa Inggris terhadap mahasiswa peserta perkuliahan yang
dosen dan mahasiswanya bukan penutur jati bahasa Inggris. Struktur skematik dan
realisasi leksikogramatika perkuliahan bahasa Inggris yang terjadi dalam konteks
tersebut dimungkinkan berbeda dengan apa yang terjadi dalam konteks bahasa Inggris
sebagai bahasa pertama (L1) atau bahasa kedua (L2).
2.

Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengajar, khususnya guru atau
dosen bahasa Inggris, dalam memahami proses pembelajaran bahasa Inggris. Dengan
lebih memahami semua tahapan pembentuk proses pembelajaran di kelas dan realisasi
makna metafungsionalnya, pengajar dapat memilih bentuk bahasa yang tepat untuk
setiap tahapan kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga tujuan pembelajaran dapat
dicapai secara terencana.
Realisasi makna metafungsional tersebut yang dapat dikelompokkan sebagai
register regulatif dan register instruksional yang digambarkan melalui penelitian ini juga
bermanfaat bagi guru atau dosen bahasa Inggris untuk lebih mengenali bentuk-bentuk
realisasi linguistik dalam tahap pengendalian kelas (regulative) maupun penjelasan
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materi (instructional). Penggunaan register regulatif dan register instruksional yang
tepat dan terencana dalam perkuliahan bahasa Inggris akan membantu pencapaian
tujuan perkuliahan bahasa Inggris.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN KERANGKA PIKIR

A. Penelitian Terkait tentang Wacana Kelas
Interaksi pembelajaran di kelas telah dijadikan sebagai objek dalam beberapa
penelitian dengan perspektif yang berbeda-beda. Berdasarkan pada pandangan peneliti
terhadap kelas, penelitian terhadap wacana kelas dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu penelitian wacana kelas bukan sebagai suatu genre dan penelitian wacana kelas
sebagai suatu genre.
1.

Penelitian Wacana Kelas dengan Pendekatan Bukan Genre

Penelitian wacana kelas dengan pendekatan bukan sebagai suatu genre banyak
dilakukan dengan menggunakan pandangan sosiolinguistik dengan menekankan pada
pola interaksi percakapan di kelas antara guru dan murid (Love dan Suherdi, 1996: 229)
dan pola perilaku linguistik yang membentuk kelas (Christie, 1991: 204). Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan analisis
interaksi, pendekatan analisis wacana, dan pendekatan analisis percakapan (Walsh,
2006: 39).
Menurut Walsh (2006: 40), penelitian wacana kelas dengan pendekatan analisis
interaksi utamanya dilakukan oleh Bellack et al. (1966), Flanders (1970), Moskowitz
(1971), dan Fanselow (1977). Pendekatan analisis interaksi kelas banyak dipengaruhi
oleh ilmu psikologi perilaku. Oleh karena itu, analisis wacana kelas dalam pendekatan
ini berusaha untuk mengetahui pola interaksi guru dan murid dalam kegiatan
pembelajaran. Ciri khas pendekatan analisis interaksi dalam pengumpulan data adalah
penggunaan instrumen pengamatan tersruktur yang memuat pola-pola interaksi guru
dan murid yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hasil pengamatan kelas.
Beberapa instrumen pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya
Flanders Interaction Analysis Categories (FIAC) yang diciptakan Flanders (1970) yang
memuat beberapa jenis ujaran guru dan murid dalam kegiatan pembelajaran, misalnya,
ujaran guru (teacher talk): menjelaskan, bertanya, memuji, memberi arahan, dan ujaran
murid (pupil talk): merespon, memulai. Instrumen lainnya adalah Foreign Language
INTeraction (FLINT) yang dikembangkan oleh Moskowitz (1971) khusus untuk
pengajaran bahasa asing. Salah satu temuan interaksi pedagogis dalam wacana kelas
13
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dengan pendekatan analisis interaksi adalah struktur interaksi: structure, solicit,
respond, react yang ditemukan oleh Bellack et al. (1966) yang kemudian dikembangkan
oleh Sinclair dan Coulthard (1975) dengan pendekatan analisis wacana, misalnya:
Guru

Murid
Guru

: We’re going to look today at ways to improve
your writing.
Would you like to tell me one of the mistakes
that you made?
: The type of the verb
: The verb, it means there’s a problem with the
verb.

STRUCTURE
SOLICIT
RESPOND
REACT

Berbeda dengan pendekatan analisis interaksi yang lebih banyak dipengaruhi oleh
ilmu psikologi perilaku, penelitian wacana kelas dengan pendekatan analisis wacana
dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip linguistik fungsional-struktural. Pendekatan
analisis wacana menekankan kajiannya pada struktur dan fungsi wacana kelas. Salah
satu penelitian wacana kelas yang dilakuan dengan pendekatan analisis wacana adalah
penelitian Sinclair dan Coulthard (1975, 1992: 1-34) terhadap wacana kelas sekolah
dasar di Inggris. Mereka menemukan bahwa wacana kelas terbentuk dari unit-unit
wacana yang tersusun secara hirarkis dan bahwa setiap unit terbentuk dari unit-unit
yang ada di bawahnya. Secara hirarkis, wacana kelas tersusun dari: Lesson 
Transaction  Exchange  Move  Act. Unit wacana terbesar adalah lesson,
sedangkan unit wacana terkecil adalah act. Dalam hirarki wacana kelas, act berpadu
dengan act lain membentuk move; beberapa move berpadu membentuk exchange;
beberapa exchange berpadu membentuk transaction; dan akhirnya beberapa transaction
membentuk lesson, sebagai unit wacana kelas terbesar. Pada tingkat exchange, Sinclair
dan Coulthard juga menemukan karakteristik interaksi kelas, yaitu (1) terbentuk dari
pertanyaan-jawaban, (2) murid merespon arahan guru, dan (3) murid menyimak guru
ketika memberi arahan. Kombinasi dari exchange ini membentuk transaction. Menurut
mereka, karakteristik wacana kelas adalah dialog antara guru dan murid yang terbentuk
dari tiga move, yaitu inisiasi oleh guru (I), respon oleh murid (R) dan feedback atau
evaluasi oleh guru (F/E). Struktur exchange seperti ini dikenal dengan struktur IRF/E.
Contoh exchange I-R-F:
Guru
Murid
Guru

: Can you tell me why do you eat all that food?
: To keep me strong.
: To keep you strong. Yes. To keep you strong.

Inisiai (I)
Respon (R)
Feedback (F)
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Dalam memberi pertanyaan kepada murid, guru biasanya telah mengetahui jawaban dari
pertanyaan tersebut, sedangkan murid sering tidak yakin apakah jawaban yang mereka
berikan benar atau salah.
Penelitian wacana kelas dengan pendekatan analisis percakapan berbeda dengan
pendekatan analisis interaksi dan analisis wacana. Pendekatan analisis percakapan tidak
menggunakan teknik penelitian yang kuantitatif, statis, dan lebih berorientasi ke produk
seperti yang dilakukan dalam analisis interaksi dan analisis wacana (Walsh, 2006: 49).
Analisis percakapan, yang dilakukan dengan tradisi etnometodologi dalam ilmu
sosiologi, bertujuan untuk mengetahui bagaimana percakapan dalam interaksi kelas
tersusun. Pendekatan analisis percakapan dikembangkan oleh Sacks, Schegloff dan
Jefferson (1974) yang tertarik pada fungsi bahasa sebagai alat interaksi sosial. Dalam
penelitiannya terhadap percakapan, mereka meyakini bahwa konteks sosial tidak
bersifat statis tetapi dibentuk oleh penutur ketika menggunakan bahasa dalam interaksi,
dan percakapan terbentuk karena di dalamnya ada mekanisme gilir bicara, membuka
dan menutup percakapan, menyusun tindak bicara, pasangan bertetangga, dan lainnya.
Menurut Heritage (2004: 223), percakapan dibentuk dan diperbaharui oleh konteks;
artinya, sebuah ujaran dalam percakapan tergantung pada ujaran sebelumnya, dan ujaran
selanjutnya menciptakan konteks baru bagi ujaran selanjutnya. Konteks merupakan
proyeksi sekaligus produk dari ujaran penutur.
Secara umum, penelitian wacana kelas yang selama ini dilakukan dalam
pendekatan analisis interaksi, analisis wacana, dan analisis percakapan hanya
menekankan pada interaksi guru-murid secara mikro sehingga belum menggambarkan
posisi pola interaksi guru-murid dalam siklus dan konteks sosial kegiatan pembelajaran.
Meskipun pendekatan analisis percakapan sudah membahas pengertian konteks, konteks
yang dimaksud masih bersifat mikro, yaitu hubungan antara satu ujaran dengan ujaran
sebelum dan sesudahnya.
memberikan

gambaran

Dengan kata lain, penelitian tersebut belum banyak
tentang

struktur

kegiatan

perkuliahan,

realisasi

leksikogramatika, dan konteks sosialnya.
2. Penelitian Wacana Kelas dengan Pendekatan Genre
Sampai saat ini telah ada beberapa penelitian wacana kelas yang dilaksanakan
dengan menggunakan bahasa Inggris melalui pendekatan genre, baik dengan
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pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) maupun dengan pendekatan lainnya.
Penelitian genre kelas/perkuliahan yang dilakukan dengan pendekatan bukan LSF,
misalnya penelitian yang dilakukan oleh Thompson (1994) dan Lee (2011). Sedangkan
penelitian genre kelas/perkuliahan dengan pendekatan LSF, misalnya penelitian yang
dilakukan oleh Christie (1991, 1995), Young (1994), Love dan Suherdi (1996), dan
Sinar (2002).
Thompson (1994), dalam penelitiannya berjudul “Frameworks and Contexts: A
Genre-Based Approach to Analysing Lecture Introductions”, melakukan analisis genre
terhadap bagian pendahuluan perkuliahan (lecture introduction) bahasa Inggris dalam
beberapa disipin ilmu untuk mahasiswa bukan-penutur-jati bahasa Inggris. Pendekatan
analisis genre yang dilakukan dalam penelitian ini adalah English for Specific Purposes
(ESP), yang memandang genre sebagai sekelompok peristiwa komunikasi yang
anggotanya memiliki kesamaan tujuan komunikasi (Swales, 1990: 58). Penelitian ini
bertujuan untuk menemukan fungsi-fungsi retorika yang membentuk bagian
pendahuluan perkuliahan dan tanda-tanda linguistik untuk fungsi-fungsi tersebut.
Penelitian dilakukan terhadap delapan bagian pendahuluan perkuliahan bahasa Inggris
dari disiplin ilmu yang berbeda, yaitu linguistik terapan, teknik, dan kedokteran, yang
dilakukan oleh dosen yang berbeda dalam pokok bahasan yang berbeda pula. Thompson
menemukan dua fungsi retorika dalam bagian pendahuluan perkuliahan yang di
dalamnya masih terdapat beberapa sub-fungsi. Fungsi dan sub-fungsi retorika tersebut
dan tanda-tanda linguistiknya dapat dirangkum dalam Tabel 2.1 berikut.
Tabel 2.1. Fungsi, sub-fungsi, dan tanda linguistik bagian pendahuluan perkuliahan
Fungsi
Sub-Fungsi
Menentukan kerangka Menyatakan topik
kuliah
Menyatakan cakupan

Menyatakan batas
struktur
Menyatakan tujuan

Tanda Linguistik
What I’m going to do in
this session is
I’m not going to dwell
very long on this side of
things
I move on to

I want to talk a bit about
the
problem
of
measurement because ...
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Menempatkan
dalam konteks

topik Menyatakan relevansi
topik

The implications of this
are enormous

Menghubungkan materi
baru dengan materi
sebelumnya

We’ve all seen slides like
this before

Merujuk perkuliahan
sebelumnya

If you cast your mind
back to Friday and the
lecture I gave

(Diadaptasi dari Thompson, 1994)
Penelitian ini telah menggambarkan fungsi dan sub-fungsi retorika yang
membentuk struktur kegiatan perkuliahan, meskipun hanya bagian pendahuluannya.
Struktur fungsi-fungsi retorika yang ditemukan dalam penelitian ini belum memberikan
ancangan yang komprehensif bagi dosen untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan
karena baru bagian pendahuluan yang digambarkan. Selain itu, dalam penelitian ini
tidak digambarkan sifat kemunculan fungsi dan fungsi retorika dalam pelaksanaan
kegiatan perkuliahan, apakah wajib atau tidak wajib, sehingga penelitian ini tidak
menyatakan sebuah konvensi generik perkuliahan. Meskipun dimungkinkan setiap
dosen memiliki variasi urutan pelaksanaan kegiatan perkuliahan, di kalangan dosen
pasti dikenal adanya pola urutan standar bagi pelaksanaan kegiatan perkuliahan pada
umumnya. Berdasarkan pola urutan standar inilah dosen dapat mengatakan bahwa suatu
kegiatan pedagogis di kelas itu termasuk kegiatan perkuliahan atau bukan. Selain itu,
temuan tanda-tanda linguistik untuk setiap fungsi dan sub-fungsi dalam penelitian ini
hanya menggambarkan ekspresi khusus (formulaic expressions), tidak menggambarkan
pola leksikogramatika untuk setiap fungsi atau sub-fungsi. Penelitian ini hanya
menganalisis wacana perkuliahan secara tektual.
Penelitian genre kelas selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lee
(2011) dalam disertasi berjudul “A Genre Analysis of Second Language Classroom
Discourse: Exploring the Rhetorical, Linguistic, and Contextual Dimensions of
Language Lesson”. Penelitian ini dilakukan terhadap kelas program bahasa Inggris
intensif dalam konteks bahasa Inggris sebagai bahasa kedua di Universitas Georgia
Amerika Serikat. Dosen yang menjadi pengajar kelas ini semuanya penutur asli bahasa
Inggris. Dengan menggunakan pendekatan analisis genre dalam tradisi English for
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Spesific Purposes (ESP), penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan struktur
retorika moves dan steps perkuliahan bahasa Inggris, ekspresi linguistik yang menandai
moves dan steps, dan konteks sosial perkuliahan. Berbeda dengan penelitian Thompson
(1994) yang menekankan pada analisis tektual saja, analisis dalam penelitian ini
dilakukan secara tekstual dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
struktural perkuliahan terbentuk dari tiga fase (phases) dimana setiap fase terbentuk dari
beberapa moves dan steps. Susunan phases, moves, dan steps dalam perkuliahan bahasa
Inggris yang ditemukan dalam penelitian ini dapat disajikan seperti Tabel 2.2 berikut.
Tabel 2.2. Struktur phase, move, dan step perkuliahan bahasa Inggris
Phase
Opening

Activity cycle

Move
Getting started
Warming up

Setting up lesson agenda
Setting up activity
framework

Putting activity in context

Activity
Reviewing activity

Closing

Setting up homework
framework

Cooling down

Step
Housekeeping
Looking ahead
Making a digression
Announcing activity
Outlining activity procedure
Modelling activity
Checking in
Indicating activity time
Initiating activity
Building/activating background
knowledge
Presenting rationale
Referring to earlier lesson
Regrouping participants
Establishing common knowledge
Following up
Checking in
Evaluating student performance
Presenting rationale
Announcing homework
Outlining home procedure
Modelling homework
Checking in
Looking ahead
Housekeeping

Farewell
(Diadaptasi dari Lee, 2011)
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Selain menggambarkan struktur retorika perkuliahan, penelitian ini juga
menunjukkan ekspresi-ekspresi linguistik (formulaic expressions) yang menandai moves
dan stages dalam perkuliahan bahasa Inggris, dan konteks sosial perkuliahan bahasa
Inggris. Namun, ciri-ciri linguistik yang ditemukan dalam penelitian ini hanya
berbentuk ekspresi linguistik bukan pola leksikogramatika dari ekspresi-ekspresi
linguistik tersebut. Selain itu, konteks sosial yang digambarkan dalam penelitian ini
hanya berbentuk persepsi dosen dan mahasiswa terhadap penggunaan moves dan stages
dalam perkuliahan. Gambaran konteks sosial yang ditemukan belum menunjukkan
hubungan antara konteks budaya (genre), konteks situasi (register), dan ciri-ciri
linguistik.
Penelitian wacana kelas sebagai genre dengan menggunakan pendekatan
Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) dilakukan oleh Christie (1991, 1995), Young
(1994), Love dan Suherdi (1996), dan Sinar (2002). Penelitian Christie (1991, 1995)
dilakukan terhadap kelas persiapan menulis (writing planning genre) dan kelas ilmu
sosial (sosial science macrogenre) tingkat sekolah dasar di Australia, dengan bahasa
Inggris sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua bagi siswa tersebut. Dalam penelitian
ini Christie menyebut wacana kelas sebagai wacana pedagogis dengan dua jenis genre,
yaitu genre kurikulum dan genre kurikulum makro. Genre kurikulum adalah wacana
pedagogis yang memiliki bagian awal, tengah, dan akhir, dan hanya berlangsung selama
satu pertemuan (one lesson). Sementara genre kurikulum makro adalah perpaduan dari
beberapa genre kurikulum yang membentuk satu kesatuan sehingga hubungan antara
genre-genre kurikulum tersebut membentuk struktur bagian awal, tengah, dan akhir.
Genre kurikulum makro berlangsung selama lebih dari satu pertemuan. Christie juga
memperkenalkan dua jenis pilihan bahasa (register) yang membentuk genre kurikulum,
yaitu register regulatif dan register instruksional. Penelitian ini menemukan struktur
skematik

genre

Spesification^Task

kurikulum

persiapan

menulis:

dan

kurikulum

makro

genre

Task
ilmu

Orientation^Task
sosial:

Curriculum

Initiation^Curriculum Negotiation^Curriculum Closure.
Penelitian wacana perkuliahan yang dilakukan Young dan disajikan dalam
University Lectures: Macro-structure and Micro-features (1994), dilakukan terhadap
perkuliahan bidang ilmu teknik, sosiologi, dan ekonomi di perguruan tinggi di Kanada
dalam bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau kedua. Dengan menggunakan
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kerangka analisis LSF, khususnya pendapat Gregory (1985) tentang konsep struktur
fase dan strata dalam linguistik komunikasi, Young menemukan tujuh fase utama
pembentuk struktur perkulihan yang terbentuk secara dinamis dan muncul secara tidak
berurutan. Ketujuh fase tersebut direalisasikan melalui makna eksperiensial yang
meliputi: fase pembentuk wacana dengan proses mental, fase isi dengan proses
relasional, fase kesimpulan dengan proses mental, fase evaluasi dengan proses
relasional, fase contoh dengan proses relasional, fase interaksi, dan fase latar belakang.
Love dan Suherdi (1996) melakukan kajian terhadap kelas bahasa Inggris sebagai
bahasa kedua untuk siswa sekolah migran di Melbourne Australia. Kajian dilakukan
dengan menggunakan kerangka LSF, khususnya analisis struktur exchange seperti yang
dikemukakan oleh Berry (1981) dan Ventola (1987). Analisis difokuskan pada realisiasi
makna interpersonal melalui negosiasi antara guru dan murid dalam kelas menulis surat
dengan pendekatan berbasis genre (genre-based approach). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa struktur negosiasi antara guru dan murid dalam kelas menulis surat
bahasa Inggris dilakukan secara sederhana (synoptic) dan kompleks (dynamic). Struktur
negosiasi sederhana dilakukan melalui penggunaan move secara sinoptik dalam bentuk
negosiasi pengetahuan (knowledge negotiation exchanges) dan negosiasi tindakan
(action negotiation exchanges). Selain melalui negosiasi sederhana, interaksi antara
guru dan murid juga dapat dilakukan melalui struktur negosiasi yang kompleks dengan
menggunakan move yang bersifat dinamis.
Sinar (2002) melakukan penelitian untuk disertasi terhadap wacana perkuliahan
bahasa Inggris di Univesiti Malaya, Malaysia dengan bahasa Inggris sebagai bahasa
asing. Kerangka analisis yang digunakan sama seperti kerangka analisis Young, yaitu
menemukan fase dan sub-fase perkuliahan dan realisasi ciri-ciri makna eksperiensial.
Hasil penelitian ini meliputi:
1.

Wacana perkuliahan lebih merepresentasikan kegiatan yang berorientasi secara
akademik daripada berorientasi secara sosial.

2.

Fase yang sering mucul dalam perkuliahan adalah fase substansiasi, fase
kesimpulan, dan fase evaluasi.

3.

Sub-fase yang sering muncul dalam perkuliahan adalah sub-fase definisi,
pernyataan, penjelasan, ringkasan, penekanan, dan penilaian.
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4.

Kemunculan sub-fase tersebut dalam tahapan perkuliahan lebih sering bersifat
dinamis.

5.

Secara eksperensial, jenis proses yang paling banyak digunakan dalam perkuliahan
adalah proses relasional.
Dibandingkan dengan ketiga penelitian wacana kelas/perkuliahan dalam

perspektif LSF tersebut di atas, penelitian yang akan dilakukan dalam disertasi ini
berbeda dalam beberapa hal, yaitu pandangan tentang genre kelas/perkuliahan, tingkat
pendidikan, fungsi bahasa Inggris dalam perkuliahan, latar belakang budaya, fungsi
bahasa Inggris dalam budaya tersebut, dan fokus makna metafungsional yang dikaji.
Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu dapat
dijelaskan sebagai berikut.
1.

Penelitian Christie (1991, 1995, 2002) dan penelitian ini memiliki persamaan dalam
pandangan tentang genre kelas dan cakupan makna metafungsional. Keduanya
menggunakan definisi Martin (1992) tentang genre sebagai proses sosial yang
berorientasi kepada tujuan yang dicapai secara bertahap dan memfokuskan pada
ketiga makna metafungsional. Namun keduanya berbeda dalam hal tingkat
pendidikan, fungsi bahasa Inggris dalam perkuliahan, latar belakang budaya, fungsi
bahasa Inggris dalam budaya tersebut. Penelitian Christie dilakukan terhadap
wacana pedagogis di sekolah dasar yang menggunakan bahasa Inggris untuk
mempelajari materi lain (ilmu sosial) yang terjadi di Australia dengan fungsi bahasa
Inggris sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua. Sedangkan penelitian ini
dilakukan terhadap perkuliahan di perguruan tinggi yang menggunakan bahasa
Inggris untuk mempelajari materi tentang bahasa Inggris, yang terjadi di Indonesia
dengan fungsi bahasa Inggris sebagai bahasa asing.

2.

Penelitian Young (1994) dan penelitian ini memiliki persamaan tentang tingkat
pendidikan tempat wacana kelas terjadi: keduanya dilakukan terhadap wacana kelas
di perguruan tinggi. Namun, keduanya berbeda dalam pandangan tentang genre
kelas/perkuliahan, fungsi bahasa Inggris dalam perkuliahan, latar belakang budaya,
fungsi bahasa Inggris dalam budaya tersebut, dan fokus makna metafungsional
yang dikaji. Young menggunakan konsep struktur fase (phasal structure) milik
Gregory (1985) dalam memandang konsep genre perkuliahan, sedangkan penelitian
ini menggunakan struktur skematik (schematic structure) milik Martin (1992).
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Penelitian Young dilakukan terhadap perkuliahan bahasa Inggris dimana bahasa
Inggris digunakan untuk mempelajari materi lain (teknik, sosiologi, dan ekonomi),
yang terjadi di Kanada dengan fungsi bahasa Inggris sebagai bahasa pertama dan
bahasa kedua. Makna metafungsional yang dikaji hanya makna eksperiensial.
Sedangkan penelitian ini dilakukan terhadap perkuliahan bahasa Inggris yang
menggunakan bahasa Inggris untuk mempelajari materi tentang bahasa Inggris,
yang terjadi di Indonesia dengan fungsi bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Fokus
makna metafungsional yang akan dikaji meliputi ketiga makna metafungsional
(eksperiensial, interpersonal, dan tekstual).
3.

Penelitian Love dan Suherdi (1996) dan penelitian yang akan dilakukan dalam
disertasi ini memiliki kesamaan dalam pandangan tentang genre sebagai proses
sosial yang berorientasi kepada tujuan yang dicapai secara bertahap. Namun
keduanya berbeda dalam hal tingkat pendidikan, fungsi bahasa Inggris dalam kelas,
latar belakang budaya, dan fokus makna metafungsional yang dikaji. Dalam
penelitian yang dilakukan oleh Love dan Suherdi, bahasa Inggris digunakan sebagai
bahasa kedua dalam kegiatan pembelajaran di tingkat sekolah lanjutan atas untuk
siswa migran dengan latar belakang budaya Australia. Selain itu, makna
metafungsional yang dikaji hanya makna interpersonal. Sedangkan dalam
penelitian ini, latar belakang kegiatan pembelajarannya adalah perguruan tinggi,
dengan fungsi bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam konteks budaya
Indonesia. Makna metafungsional yang dikaji meliputi makna eksperiensial,
interpersonal, dan tekstual.

4.

Penelitian Sinar (2002) dan penelitian yang akan dilakukan dalam disertasi ini
dilakukan terhadap wacana perkuliahan bahasa Inggris di perguruan tinggi dengan
bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dan digunakan untuk mempelajari materi
bahasa Inggris. Namun keduanya berbeda dalam pandangan tentang genre
perkuliahan, latar belakang budaya, dan fokus makna metafungsional yang dikaji.
Dalam penelitiannya, Sinar menggunakan struktur fase (Gregory, 1985; Young,
1994) dalam analisis genre dalam konteks budaya Malaysia, dan hanya
memfokuskan pada realisasi makna eksperiensial. Sementara itu, penelitian ini
menggunakan struktur skematik (Martin, 1992) dalam analisis genre perkuliahan
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yang terjadi dalam konteks budaya Indonesia, dan untuk menggambarkan realisasi
ketiga makna metafungsional (eksperiensial, interpersonal, dan tekstual).
Perbedaan dan persamaan antara penelitian dalam disertasi ini dan penelitianpenelitian sebelumnya tentang genre kelas/perkuliahan dalam perspektif LSF dapat
dirangkum melalui Tabel 2.3.
Tabel 2.3 Perbedaan dan Persamaan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya
No

Peneliti

1

Frances
Christie
(1991, 1995)
Lynne Young
(1994)
Kristina Love
& Didi
Suherdi
(1996)
Tengku
Sylvana Sinar
(2002)
Sunardi
(Disertasi ini)

2
3

4

5

Tingkat
Fungsi
Pendidikan Bahasa
Inggris
Sekolah
Bahasa
dasar
pertama dan
kedua
Perguruan Bahasa
tinggi
kedua
Sekolah
Bahasa
lanjutan
kedua

Latar
Belakang
Budaya
Australia

Kanada

Makna
Metafungsional
yang dikaji
Eksperiensial,
interpersonal,
tekstual
Eksperiensial

Australia

Interpersonal

Perguruan
tinggi

Bahasa
kedua

Malaysia

Eksperiensial

Perguruan
tinggi

Bahasa
asing

Indonesia

Eksperiensial,
interpersonal,
tekstual

B. Genre dalam Tradisi Linguistik
Secara etimologis, kata genre berasal dari kata genus dalam bahasa Latin yang
berarti “jenis” atau “kelompok benda” (Bawarshi dan Reiff, 2010: 4). Istilah genre pada
awalnya digunakan dalam bidang sastra untuk merujuk jenis-jenis karya sastra seperti
puisi, prosa, dan drama (Hyon, 1996: 693; Johns, 2002: 3; Santosa, 2010: 69; Wiratno,
2010: 198). Konsep genre dalam bidang sastra digunakan pertama kali oleh Aristotle,
seorang filsuf Yunani, dalam mengelompokan “bentuk alami” karya puisi menjadi epik,
lirik, dan drama. Konsep genre ini selanjutnya dikembangkan pertama kali oleh
Brahmin, seorang ilmuwan Rusia, untuk mencakup karya-karya di luar bidang sastra,
seperti iklan, laporan berita, dan esai ilmiah (Ren, 2010: 1). Dalam beberapa literatur
analisis genre, istilah genre biasanya dipadankan dengan istilah jenis-jenis teks
(Paltridge, 2002: 73) sehingga dikenal berbagai jenis teks, seperti abstrak, tinjauan
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buku, surat bisnis, kartun, opini santai, pengumuman, diskusi, esai, tinjauan film,
instruksi, wawancara, memo, obituari, rekon pribadi, surat pribadi, laporan berita,
novel, petunjuk pemakaian, laporan penelitian, biografi, soneta, kalender akademik, dan
lain sebagainya (Maurer, 2002: 61).
Meskipun genre dan jenis-jenis teks dianggap dapat saling menggantikan,
sebenarnya tidak ada kesepakatan bersama bahwa genre dan jenis teks merujuk pada
aspek yang sama dari suatu teks (Paltridge, 2002: 73). Untuk menunjukkan perbedaan
antara genre dan jenis-jenis teks yang dapat memberikan implikasi bagi pembelajaran
bahasa Inggris akademik (EAP), Biber (dalam Paltridge, 2002: 73) melakukan
penelitian terhadap 23 genre yang berbeda dengan 67 ciri-ciri linguistik. Menurut Biber,
genre adalah ciri teks berdasarkan kriteria eksternal, misalnya sebuah teks yang ditulis
atau diucapkan oleh orang tertentu, untuk pembaca/pendengar tertentu, dalam konteks
tertentu, untuk tujuan tertentu, dan dikenal oleh masyarakat wacana sebagai salah satu
jenis genre. Contoh genre dalam pandangan ini seperti kalender universitas, esai
dokumentasi, laporan penelitian, perkuliahan, dan tutorial. Sementara itu, jenis teks
lebih menggambarkan modus retorika atau pola internal wacana, misalnya “masalahsolusi”, “eksposisi”, dan “argumen”.
Dalam tiga dekade terakhir ini, peneliti dari berbagai disiplin ilmu telah
memfokuskan pada kajian genre untuk lebih memahami genre tidak hanya sekedar
jenis-jenis teks tetapi juga menghubungkan jenis-jenis teks tersebut dengan jenis-jenis
tindakan sosial (Bawarshi dan Reiff, 2010: 3). Perbedaan cara pandang terhadap genre
inilah yang membuat dalam linguistik terdapat tiga tradisi atau aliran teori genre, yaitu
English for Specific Purposes (ESP), Retorika Baru, dan Linguistik Sistemik Fungsional
(LSF) (Hyon, 1996: 36; Hyland, 2002: 114; Bawarshi dan Reiff, 2010: 29).
Dari ketiga aliran tersebut, aliran ESP dan SFL lebih mendominasi penelitian
tentang genre (Paltridge, 1995: 503). Sedikit berbeda dengan Hyon, Flowerdew (2002:
93) mengelompokkan ketiga aliran teori genre tersebut berdasarkan orientasi kajiannya
menjadi dua, yaitu pendekatan linguistik dan pendekatan non-linguistik. ESP dan LSF
termasuk dalam pendekatan linguistik, sedangkan Retorika Baru termasuk dalam
pendekatan non-linguistik. ESP dan LSF menggunakan pendekatan linguistik dengan
menerapkan tatabahasa sistemik fungsional dan teori wacana untuk menggambarkan
realisasi leksikogramatika dan struktur retorika dari tujuan komunikasi yang ada dalam
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genre, sedangkan Retorika Baru kurang tertarik pada leksikogramatika dan struktur
retorika tetapi lebih memfokuskan pada konteks situasi genre, yaitu tujuan dan fungsi
genre, serta sikap, kepercayaan, nilai, dan perilaku masyarakat wacana dari genre
tersebut. Berdasarkan pada fokus kajian ini, maka hasil analisis genre yang dilakukan
dengan ESP dan LSF bersifat leksikogramatikal dan retorikal, sedangkan Retorika Baru
lebih situasional. Dengan kata lain, pendekatan linguistik melihat konteks situasi untuk
memahami ciri linguistik dan struktur wacana, sedangkan pendekatan non-linguistik
melihat teks untuk mengetahui konteks situasi. Biber menggambarkan perspektif dari
dua pendekatan ini seperti gambar 2.1.
Pendekatan linguistik

SITUASI

TEKS

Pendekatan non-linguistik
Gambar 2.1 Diagram Pendekatan Linguistik dan Non-linguistik
(Diadaptasi dari Flowerdew, 2002: 92)

Pada bagian selanjutnya akan dibahas kerangka teori genre dari ketiga aliran teori
genre tersebut, yaitu LSF, ESP, dan Retorika Baru.
1.

Teori Genre dalam Aliran LSF

Teori genre dalam aliran LSF sering dikenal dengan sebutan Teori Genre
Australia atau Aliran Sydney karena teori genre ini mulai diperkenalkan

dari

Universitas Sydney dan berkembang pesat di Australia. Pendekatan analisis genre ini
didasarkan pada teori LSF yang pertama kali diperkenalkan oleh MAK Halliday dari
Universitas Sydney, yang kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya, khususnya
J.R. Martin dengan konsepnya tentang genre sebagai proses sosial yang bertahap dan
berorientasi kepada tujuan (Martin, 1992: 505). LSF memandang bahasa sebagai
semiotika sosial (Halliday dan Hasan, 1989: 3) dan dan merupakan suatu fenomena
sosial tentang penyampaian makna melalui pilihan bahasa dari sistem bahasa dalam
konteks tertentu (Eggins, 2004: 22).
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Dalam pandangan LSF, konsep genre merupakan bagian dari model bahasa dan
konteks sosial yang saling berhubungan (Martin, 2009: 13). Istilah genre dapat merujuk
pada dua hal, yaitu genre sebagai suatu proses sosial dan genre sebagai sebuah jenis teks
(Martin, 2009: 13; Rose dan Martin, 2012: 128; Wiratno, 2018: 912). Genre sebagai
proses sosial memandang teks, atau bahasa yang menjalankan fungsi sosial, selalu
muncul dalam suatu konteks sosial yang terdiri dari dua, yaitu konteks situasi (register)
dan konteks budaya (genre) (Butt et al., 2001: 3). Menurut Eggins (2004: 9), register
menggambarkan dampak dimensi-dimenasi konteks situasi dari peristiwa berbahasa
terhadap cara penggunaan bahasa. Ada tiga dimensi atau variabel yang dianggap
mempengaruhi pilihan penggunaan bahasa dalam suatu peristiwa berbahasa, yaitu
medan (topik pembicaraan), pelibat (hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur),
dan moda (peran bahasa). Genre menggambarkan pengaruh konteks budaya terhadap
bahasa melalui pelaksanaan proses sosial secara bertahap dan berorientasi kepada
pencapaian tujuan sosial.
Menurut Martin (2009: 13), teori genre dikembangkan untuk menggambarkan
bagaimana kita menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari dalam budaya
tertentu, dan melakukannya secara terus-menerus dengan menambah apa yang kita
butuhkan dan membuang yang tidak kita butuhkan. Dengan demikian, teori genre
adalah teori tentang batas antara dunia sosial kita dengan apa yang kita inginkan; genre
adalah konfigurasi makna secara berurutan dan budaya sebagai sistem genre. Secara
teknis, Martin mendefinisikan genre sebagai suatu proses sosial yang dilakukan secara
bertahap dan berorientasi kepada tujuan. Dikatakan bertahap karena untuk mencapai
tujuan komunikasi biasanya diperlukan beberapa tahap melalui pembabakan di dalam
genre; dikatakan berorientasi kepada tujuan karena pembabakan tersebut dilakukan
untuk mencapai tujuan tertentu dan kita akan merasa frustasi atau kurang bila
pembabakannya tidak lengkap, dan dikatakan sosial karena kita menggunakan genre
dalam interaksi dengan orang lain.
Genre sebagai sebuah jenis teks merujuk kepada jenis-jenis teks yang kita pakai
dalam komunikasi sehari-hari, seperti genre sastra, genre fiksi, genre non-fiksi, genre
pedagogis (Eggins, 2004: 56). Contoh genre sastra adalah cerita pendek, otobiografi,
balada, soneta, fabel, tragedi. Dalam genre fiksi terdapat novel roman, komedi situasi,
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cerita detektif. Genre non-fikti meliputi buku petunjuk, berita, profil, review, resep.
Dalam genre pedagogis terdapat perkuliahan, tutorial, laporan penelitian, presentasi
seminar, ujian, buku ajar.
Eggins (2004: 36) menyatakan bahwa untuk mengetahui sebuah teks termasuk
dalam genre tertentu dapat dilihat dari struktur skematik teks dan pola realisasinya.
Struktur skematik berkenaan dengan tahap-tahap fungsional yang membentuk struktur
teks, sedangkan pola realisasi berhubungan dengan pola leksikogramatika dari setiap
fungsi atau tahap tersebut. Bawarshi dan Reiff (2010: 34) menggambarkan secara
hirarkis analisis genre dalam aliran LSF sebagai berikut: berawal dari identifikasi tujuan
sosial seperti yang direpresentasikan melalui struktur skematik teks, menuju ke analisis
register seperti yang direpresentasikan melalui medan, pelibat, dan moda teks, lalu ke
analisis makna metafungsional, selanjutnya ke ciri-ciri leksikogramatika dan
fonologis/grafologis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa genre adalah struktur
skematik yang dimiliki oleh sekelompok teks dalam suatu konteks budaya untuk
mencapai

suatu

tujuan

komunikasi,

yang

direalisasikan

oleh

unsur-unsur

leksikogramatika (Martin, 1992: 505; Lee, 2011: 22).
Berbeda dengan ESP yang memfokuskan pada teks dengan setting profesional
dan Retorika Baru pada teks dengan setting perguruan tinggi, teori genre pada LSF
lebih memfokuskan pada genre yang dipelajari di sekolah dasar dan menengah dan teks
dalam seting non-profesional. Sumbangan utama teori genre aliran LSF adalah
pengelompokan jenis-jenis genre kedalam genre dasar (elemental genres) atau genre
mikro dan genre makro (macrogenres). Dalam kelompok genre mikro terdapat genre
laporan, prosedur, deskripsi, eksposisi, naratif, anekdot, eksplanasi, eksplorasi, dan
rekon. Beberapa genre mikro bergabung untuk menghasilkan genre makro yang lebih
kompleks, seperti genre laporan penelitian, genre perkuliahan, dan genre jurnalistik.
Menurut Gerot dan Wignel (1995: 190), genre dengan pentahapan dan ciri-ciri
kebahasaannya bukan ditentukan oleh linguis sistemik. Mereka telah ada di masyarakat
bersamaam dengan interaksi sosial untuk mencapai tujuan sosial manusia. Karena genre
memiliki tujuan dan berorientasi pada tujuan tersebut, serta pencapai tujuan tersebut
dilakukan secara bertahap, maka setiap genre pasti memiliki tujuan sosial, tahap-tahap
pencapaian tujuan, dan pilihan wacana dan leksikogramatika untuk mencapai tujuan
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tersebut. Secara teknis, ciri yang melekat pada sebuah genre adalah tujuan sosial,
struktur skematik/generik, dan ciri-ciri leksikogramatika.
Istilah struktur skematik atau struktur generik merujuk pada susunan tahap-tahap
yang membentuk genre secara keseluruhan. Menurut Halliday dan Hasan (1989: 62-63),
ada tiga jenis elemen yang membentuk sebuah genre, yaitu elemen wajib (obligatory
element), elemen manasuka (optional element), dan element berulang-ulang (recursive
element). Elemen wajib adalah elemen atau tahap yang harus muncul dalam suatu teks
dan akan menentukan jenis genre. Kemunculan semua elemen wajib dalam susunan
tertentu menentukan apakah teks tersebut lengkap atau tidak. Misalnya, dalam genre
naratif tahap Orientasi, Komplikasi, Evaluasi, dan Resolusi termasuk tahap wajib.
Elemen manasuka adalah elemen tidak wajib muncul dalam suatu teks. Misalnya, dalam
genre naratif tahap Abstrak dan Koda termasuk tahap manasuka. Sedangkan elemen
berulang-ulang adalah tahap yang muncul lebih dari satu kali. Dalam sebuah teks,
elemen wajib dan elemen manasuka dapat muncul lebih dari satu kali. Kemunculan
ketiga jenis elemen dalam suatu teks disusun secara linier dalam suatu rumus yang
menggambarkan struktur teks. Dalam rumus struktur skematik, simbol ^ berarti “diikuti
oleh”, simbol ( ) berarti “manasuka”, dan simbol “ berarti “berulang-ulang”, dan simbol
[ ] menggambarkan cakupan perulangan. Misalnya, rumus struktur skematik genre
naratif adalah (Plum, 1988 dalam Eggins dan Slade, 1997: 236):
(Abstrak) ^ Orientasi ^ Komplikasi ^ Evaluasi ^ Resolusi ^ (Koda).
Rumus tersebut menggambarkan bahwa genre naratif diawali dengan Abstrak yang
menyatakan kejadian utama yang dialami pelaku. Tahap Abstrak tidak wajib hadir
dalam naratif, karena tidak semua penceritaan diawali dengan tahap Abstrak. Tahap
selanjutnya adalah tahap Orientasi yang menggambarkan seting kejadian dan pelaku.
Tahap berikutnya adalah tahap Komplikasi dimana pelaku utama menghadapi masalah,
biasanya masalah yang tidak biasa. Tahap Komplikasi diikuti oleh tahap Evaluasi
dimana pelaku melakukan refleksi terhadap masalah yang dihadapi. Tahap berikutnya
adalah tahap Resolusi dimana pelaku mampu mengatasi masalah utama. Tahap terakhir
adalah tahap Koda yang berisi ringkasan apa yang telah dialami oleh pelaku. Tahap
Koda tidak wajib hadir dalam naratif, karena tidak semua naratif diakhir dengan Koda.
Berikut disajikan contoh teks naratif yang memiliki struktur skematik seperti di atas.
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Tahap

Bagian Teks

Abstrak

We had a bit struggle getting Jane back this morning.

Orientasi

The neighbors a couple houses down had a party last night; they
came and warned us and it wasn’t too bad really.

Komplikasi

Then this morning there was a car parked across our driveway. I
figured it must have been someone from the party and went down
to knock on their door; but it wasn’t anyone they knew. Then I
tried to phone the cops, who came quickly enough but whenthey
got there they said all they could do was give him a tickect; they
wouldn’t tow it away and coudn’t legally break into his car to
move it – and neither apparently could I.

Evaluasi

I thought “Bugger. This is ridiculous”. Our car could be parked
in here for bloody days waiting for the guy to come back for it.

Resolusi

Anyhow, then we got the idea of going down the sidewalk a little
and driving over the curb. The plumber had been doing some
work so we collected bricks and pipes and filled in between the
road and the curb and then we got some planks from our back to
put over the top. I drove out a carefully as I could – there was just
room to sneak past. And we managed to get over the curb without
damaging the car or getting a flat tire on the rubble we’d put.

Koda

All we needed with all the work we have to do.
(Diambil dari Martin, 1992: 567-568)

Secara generik, teks tersebut di atas termasuk dalam genre naratif dengan tujuan
sosial, struktur skematik, dan ciri-ciri leksikogramatika sebagai berikut (Gerot &
Wignel, 1995: 195). Naratif bertujuan untuk menghibur dan berhubungan dengan
pengalaman nyata atau rekaan dengan cara yang berbeda. Struktur skematik naratif
adalah Abstrak ^ Orientasi ^ Komplikasi ^ Evaluasi ^ Resolusi ^ Koda. Ciri-ciri
leksikogramatika meliputi fokus ke pelaku khusus biasanya individu; menggunakan
proses materi, proses relasi, dan proses mental; menggunakan konjungsi dan
sirkumstansi temporal; dan menggunakan kala lampau.
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2.

Teori Genre dalam Aliran English for Spesific Purposes (ESP)

Teori genre dalam aliran ESP berasal dari karya Swales (1990) yang berjudul
Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Aliran genre ini diawali
oleh usaha untuk membantu para pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua
agar dapat berbicara dan menulis dalam seting akademik dan profesional (Hyon, 1996:
37; Lee, 2011: 25). Dalam pandangan penganut aliran ESP, informasi yang diperoleh
dari analisis terhadap genre tertentu dapat diterapkan dalam merancang kurikulum dan
materi pembelajaran dan mengajar berbagai genre.
Menurut Swales (1990: 58), genre didefinisikan sebagai sekelompok peristiwa
komunikasi yang anggotanya memiliki kesamaan tujuan komunikasi. Dalam
mendefinisikan genre secara jelas dan komprehensif, Swales menyatakan beberapa
parameter tentang genre:
1.

Genre merupakan sekelompok peristiwa komunikasi.

2.

Ciri pembeda yang menentukan sekelompok peristiwa komunikasi sebagai suatu
genre adalah kesamaan tujuan komunikasi.

3.

Prototipikalitas genre menunjukkan berbagai contoh genre.

4.

Di balik genre terdapat rasionalitas pembatasan tentang isi, posisi, bentuk, dan
fungsi.

5.

Keinginan pribadi dimiliki oleh anggota ahli masyarakat wacana melalui ekploitasi
terhadap hal-hal yang diperbolehkan dalam kerangka tujuan yang dipahami secara
sosial.
Berdasarkan definisi tentang genre di atas, genre dapat dikenali oleh anggota

masyarakat wacana karena prototipe struktur skematiknya. Struktur skematik ini
dikembangkan melalui serangkaian moves dan steps dan ciri-ciri linguistik yang
merealisasikan moves ini. Menurut Kristina (2011: 83), dalam analisis ESP, tujuan
komunikasi teks memiliki peran yang penting dalam identifikasi suatu genre. Langkah
pertama dalam analisis genre adalah mengidentifikasi moves dan steps yang ada dalam
teks. Selanjutnya moves dan steps tersebut diidentifikasi ciri-ciri linguistiknya. Langkah
terakhir adalah mengetahui posisi dan sifat moves dan steps tersebut apakah wajib atau
manasuka.
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Sampai saat ini banyak analisis genre dalam tradisi ESP yang telah dilakukan dan
telah digunakan secara luas sebagai penghubung antara analisis wacana dan kebutuhan
ESP, seperti penyediaan materi pembelajaran dan perancangan kurikulum (Wang, 2006:
56). Hyon (1996: 695) menyebutkan beberapa kajian genre dalam tradisi ini seperti
artikel penelitian (1990), tesis master (Hopkins dan Dudley-Evans, 1988), abstrak
bidang kedokteran (Salager-Meyer, 1990), laporan penelitian kedokteran (Nwogu,
1991), surat bisnis (Bhatia, 1993), dan perkuliahan (Thompsons, 1994).
Pada awalnya analisis genre dalam tradisi ESP lebih banyak berhubungan dengan
kepentingan pedagogis. Namun, dengan mengembangkan analisis genre seperti yang
dilakukan oleh Swales, Bhatia (2008) mulai menggabungkan pandangan linguistik
dengan pemikiran sosio-kognitif dan budaya. Dia mulai mengubah fokus kajian genre
dari pedagogis ke kajian genre dalam seting akademik dan profesional dengan
memperkenalkan pendekatan multidimensi melalui kajian terhadap suatu teks dari
perspektif tekstual (genre sebagai refleksi dari praktek wacana dalam masyarakat
wacana tertentu), perspektif etnografis (genre sebagai tindakan, berdasarkan pemikiran
dan pengalaman dari anggota ahli dalam masyarakat wacana), dan perspektif sosiokognitif dan sosio-kritis (kondisi historis dan struktural dimana genre terbentuk dan
dipahami oleh anggota masyarakat wacana untuk mencapai tujuan komunikasi).

3.

Teori Genre dalam Aliran Retorika Baru

Teori genre Retorika Baru berawal dan berkembang di Amerika Serikat, sehingga
sering disebut dengan Teori Genre Amerika Serikat. Teori genre ini lebih banyak
melakukan kajian terhadap retorika dan karangan dalam bahasa pertama di perguruan
tinggi, serta menulis profesional. Teori genre ini diawali dari artikel Miller (1984) yang
berjudul Genre as Social Action. Menurut Miller (2005: 31), genre didefinisikan sebagai
tindakan sosial yang terjadi secara konstan sebagai respon terhadap konteks situasi.
Dengan kata lain, genre muncul dari tindakan sosial yang berulang-ulang dalam situasi
tertentu dalam suatu budaya sehingga menghasilkan pola keteraturan dalam bentuk dan
isi (Bazerman, 1988; Coe, 2002; Devit, 2004; Miller, 2005).
Miller (dalam Wang, 2006: 42) mengidentifikasi beberapa ciri genre yang biasa
muncul dalam karangan menurut Retorika Baru. Pertama, Retorika Baru memandang
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genre sebagai kategori konvensional wacana berdasarkan tipe tindakan retorika. Hal ini
berarti bahwa genre dapat dipahami sebagai tindakan sosial yang berulang-ulang yang
dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan retorika. Kedua, sebagai
tindakan yang bermakna, genre dapat dipahami melalui aturan. Ketiga, genre berbeda
dengan bentuk dimana genre dalam tingkat tertentu merupakan bentuk yang terdiri dari
bentuk dan substansi yang lebih kecil. Keempat, genre berperan sebagai pola
penggunaan bahasa yang berturutan dan membantu membentuk budaya. Artinya, genre
tidak hanya sebagai bagian dari budaya tetapi juga membentuk budaya. Kelima, genre
merupakan alat retorika yang menjembatani kepentingan individu dan kepentingan
sosial.
Dalam tradisi Retorika Baru, Berkenkotter dan Huckin (dalam Paltridge, 2000:
397-400), menyatakan pengetahuan tentang genre (genre knowledge) yang harus
diketahui oleh seseorang untuk dapat berkomunikasi dalam masyarakat akademik dan
profesional. Pandangan merekan tentang genre dinyatakan dalam lima prinsip tentang
pengetahun genre sebagai berikut.
1.

Genre bersifat dinamis dan dapat berubah.

2.

Pengetahuan genre merupakan produk dari aktifitas dan situasi.

3.

Pengetahuan genre meliputi bentuk dan isi.

4.

Penggunaan genre membentuk dan menghasilkan kembali struktur sosial.

5.

Konvensi genre menggambarkan norma dan ideologi masyarakat wacana.
Berbeda dengan aliran genre dalam LSF dan ESP yang lebih menitikberatkan

pada kajian teks, teori genre Retorika Baru lebih memfokuskan pada fungsi sosial dan
konteks situasi terjadinya genre. Dalam melakukan analisis genre, Retorika Baru
menggunakan metode etnografis daripada metode linguistik untuk mendapatkan
informasi yang mendalam tentang konteks akademik dan profesional terjadinya genre
serta tindakan yang dilakukan genre dalam situasi ini (Hyon, 1996: 696).
Ketiga aliran teori genre tersebut dapat dibedakan oleh Hyland (2004: 50)
berdasarkan

definisi,

kerangka

intelektual,

fokus

utama,

dan

konteks

pendidikan/profesional, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.4. Namun, mereka memiliki
persamaan tujuan, yaitu menganalisis hubungan genre dalam berbagai konteks dan
mengajarkan kepada siswa/mahasiswa untuk bertindak sesuai dengan konteks situasi.
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Tabel 2.4 Sinopsis Tiga Aliran Genre
Orientasi

Definisi

Sydney

Proses sosial
bertahap,
berorientasi
tujuan

Retorika
Baru

Tindakan
sosial yang
berturutan
sebagai
respon
terhadap
konteks
situasi
Kelompok
peristiwa
komunikasi
yang
menunjukkan
kesamaan
pola

ESP

Kerangka
Intelektual
LSF

Fokus
Utama
Struktur
dan ciri
wacana

PostTujuan
modernisme sosial,
konteks

LSF,
Swales

Struktur
dan ciri
wacana

Konteks
Sekolah
bahasa
pertama,
siswa
migran
Karangan
universitas
dalam
bahasa
pertama

Akademik
dan
profesional
dalam
bahasa
kedua

Contoh
Genre
Laporan,
rekon,
naratif

Laporan
penelitian,
paten,
catatan
medis

Artikel
penelitian,
surat
penjualan,
perkuliahan
akademik

C. Linguistik Sistemik Fungsional
Istilah linguistik sistemik fungsional, yang sering disebut dengan tatabahasa
sistemik fungsional atau tatabahasa sistemik, merupakan model tatabahasa yang
dikembangkan oleh M.A.K. Halliday (1985) melalui bukunya Introduction to
Functional Grammar berdasarkan model bahasa sebagai semiotika sosial. Aliran
linguistik ini disebut sistemik karena linguistik ini memandang bahasa terdiri dari
beberapa tingkatan unit linguistik yang menyatakan makna tertentu. Tingkatan unit-unit
linguistik dalam bahasa, dari terkecil ke tertinggi, adalah fonologi/grafologi,
leksikogramatika, sistem kohesi, dan struktur teks sebagai sebuah sistem yang bekerja
secara simultan dan sistematis. Semua tingkat unit linguistik tersebut tidak dapat
dipisahkan satu dari yang lain, karena setiap tingkat memiliki peran tertentu dalam
membentuk makna secara keseluruhan. Selain sistemik, aliran linguistik ini juga disebut
fungsional karena fungsinya untuk menyatakan makna.
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Menurut Eggins (2004: 2), LSF merupakan pendekatan terhadap bahasa yang
memusatkan pada bagaimana manusia menggunakan bahasa satu sama lain dalam
menjalankan kehidupan sosial sehari-hari. Dalam pendekatan ini terdapat empat
pandangan tentang bahasa, yaitu (1) fungsi bahasa bersifat fungsional; (2) fungsi bahasa
adalah menciptakan makna; (3) makna-makna tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial
dan budaya dimana makna-makna tersebut dipertukarkan; dan (4) proses penggunaan
bahasa merupakan proses semiotik, yaitu proses menciptakan makna melalui proses
memilih. Keempat pandangan tersebut, yaitu bahwa bahasa adalah fungsional,
semantik, kontekstual, dan semiotik, dapat dinyatakan secara singkat bahwa LSF
merupakan pendekatan fungsional-semantik terhadap bahasa. LSF lebih memfokuskan
pada teks lisan dan tulisan otentik yang digunakan manusia dalam konteks sosial yang
terjadi secara alami.
Melalui LSF, Halliday (dalam Wiratno, 2018a: 33-34) memiliki pemikiran yang
berbeda tentang bahasa dengan aliran linguistik yang selama ini berkembang. Pemikiran
linguistik yang ditolak oleh Halliday dan posisinya terhadap pemikiran tersebut dapat
disajikan pada Tabel 2.5.
Tabel 2.5 Sejumlah Pemikiran Linguistik yang Ditolak oleh Halliday
No
1
2
3

4
5

6
7

8

Pendapat yang telah berkembang
Pemikiran Halliday
Bahasa adalah organ mental.
Bahasa adalah semiotika sosial.
Bahasa bersifat otonomis.
Bahasa bersifat fungsional.
Bahasa adalah kalimat-kalimat yang Bahasa sebagai makna potensial
tidak terbatas.
tidak terbatas, tetapi kalimat-kalimat
pada bahasa terbatas.
Linguistik adalah studi tentang hanya Linguistik adalah studi tentang baik
langue atau competence.
langue maupun parole.
Parole berada di luar linguistik.
Parole menyediakan bukti adanya
rentang variasi bahasa secara nyata;
sehingga, sekaligus menunjukkan
bukti tentang kealamiahan bahasa.
Konteks berada di luar linguistik.
Konteks merupakan unsur esensial
dalam linguistik.
Makna linguistik hanya bersifat Makna linguistik bersifat ideasional
logikal dan referensial.
(logikal,
eksperensial/referensial),
interpersonal, dan tekstual.
Sintaksis merupakan seperangkat Leksikogramatika merupakan sumber
aturan, leksikon sejajar dengan untuk mengungkapkan makna.
semantik.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
35

9

10

11
12

13

Sintaksis bersifat arbitrer.

Makna dan leksikogramatika berada
dalam hubungan realisasi makna
yang alami.
Sintaksis murni bersifat sintagmatis.
Ketiga tataran makna bahasa tersusun
secara paradigmatis sebagai pilihan
yang tersedia di dalam lingkungan
berbahasa.
Kognisi diperoleh sebagai bakat alam. Pikiran terbentuk oleh pengalaman
sosiosemiotika.
Anak
lahir
sudah
membawa Anak menciptakan bahasa dalam
pengetahuan untuk berbahasa.
proses interaksi dengan orang lain
secara akulturasi.
Linguistik tidak mengandung aplikasi Semua proses belajar dimediasikan
pedagogis.
secara
semiotika,
sehingga
pengetahuan
tentang
linguistik
bermanfaat dalam pedagogi.
(Dikutip dari Wiratno, 2018a: 33-34)
LSF memiliki pandangan yang berbeda dengan linguistik formal (LF).

Perbedaan tersebut terletak pada pandangannya terhadap bahasa sebagai objek kajian.
Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Martin, 1992: 3; Gerot dan Wignel,
1995: 7; Wiratno, 2018a: 35-37):
1.

LSF lebih memperhatikan pada bagaimana makna suatu teks direalisasikan,
sedangkan LF lebih memperhatikan bagaimana sebuah kalimat seharusnya disusun.

2.

LSF lebih memandang bahasa sebagai sumber makna (a resource for meaning
making), sedangkan LF lebih memandang bahasa sebagai seperangkat kaidah untuk
menyusun kalimat (as a set of rules for sentence construction). Dengan kata lain,
LSF memandang bahasa sebagai sesuatu yang kita lakukan, sedangkan LF
memandang bahasa sebagai sesuatu yang kita ketahui.

3.

Unit analisis pada LSF adalah teks, sedangkan pada LF adalah kalimat. Dengan
kata lain, kajian bahasa pada LSF lebih berkenaan dengan semantik, sedangkan
kajian bahasa pada LF lebih berkenaan dengan sintaksis.

4.

LSF lebih menekankan pada hubungan antara teks dan konteks sosial, sedangkan
LF cenderung memandang teks sebagai sesuatu yang lepas dari konteks.

Perbedaan perspektif antara LSF dan LF dapat dirangkum oleh Gerot dan Wignel
(1995: 7) seperti Tabel 2.6.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
36

Tabel 2.6. Perbedaan Perspektif antara LF dan LSF
Unsur perbedaan

Linguistik Formal (LF)

Fokus utama

Bagaimana kalimat
(seharusnya) disusun

Linguistik Sistemik
Fungsional (LSF)
Bagaimana makna teks
direalisasikan

Unit analisis

Kalimat

Teks

Kajian bahasa

Sintaksis

Semantik

Pengertian bahasa

= Seperangkat aturan
untuk penyusunan
kalimat
= Sesuatu yang kita
ketahui

= Sumber makna

= Sesuatu yang kita
lakukan

(diadaptasi dari Gerot dan Wignel,1995: 7)
Menurut Halliday (1994: xiii), bahasa disusun untuk menyatakan tiga jenis
makna, yaitu makna ideasional, makna interpersonal, dan makna tekstual. Eggins
(2004:12) mendefinisikan makna ideasional sebagai makna yang merepresentasikan
pengalaman dunia. Apapun yang kita ungkapkan melalui bahasa, kita pasti menyatakan
sesuatu atau seseorang yang melakukan sesuatu. Misalnya, ujaran I suggest we attack
the reds menyatakan makna tentang “botol anggur” dan apa yang harus kita kalukan
terhadap botol anggur tersebut. Klausa tersebut menyatakan tindakan yang kita (pelaku
manusia) harus lakukan dan entitas (botol anggur) yang akan menjadi sasaran tindakan
kita.
Pada saat yang sama, kita menggunakan bahasa untuk menyatakan makna
interpersonal, yaitu makna yang menggambarkan hubungan kita terhadap orang lain dan
sikap kita terhadap orang lain. Misalnya, ujaran I suggest we attack the reds
menyatakan saran yang disampaikan oleh seseorang kepada temannya dalam suasana
yang akrab.
Akhirnya, dalam suatu peristiwa berbahasa kita selalu menyatakan makna
tekstual, yaitu makna yang menggambarkan bagaimana apa yang kita sampaikan
koheren dan berhubungan dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya dan dengan
konteks di sekitar kita. Misalnya, klausa I suggest we attack the reds berangkat dari
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keinginan penutur (we) hanya untuk memberi saran bukan memaksa. Ujaran ini
kemungkinan merupakan jawaban dari pertanyaan What should we do now?
D. Bahasa dan Konteks Sosial
Menurut Eggins (1994: 7), LSF berpendapat bahwa bahasa dan konteks saling
berkaitan dan penggunaan bahasa dipengaruhi oleh konteks situasi. Agar dapat
memahami bagaimana kita menggunakan bahasa, kita perlu mempertimbangkan
konteks sosial penggunaan bahasa, yaitu konteks budaya dan konteks situasi. Halliday
dan Martin (dalam Wiratno, 2018: 44) menggambarkan hubungan antara bahasa dan
konteks sosial penggunaannya seperti Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2. Bahasa sebagai Realisasi Konteks Sosial
(Wiratno, 2018a: 44)
Seperti dijelaskan oleh Wiratno (2018a: 44) melalui Gambar 2.1, bahwa terdapat
dua sistem semiotika dalam pembicaraan bahasa, yaitu sistem semiotika bahasa itu
sendiri dan sistem sosial konteks sosial. Bahasa sebagai sistem semiotika merupakan
realisasi dari konteks sosial sebagai sistem sosial. Konteks sosial yang melatar
belakangi penggunaan bahasa akan menentukan bentuk bahasa yang digunakan.
Menurut Martin (dalam Sinar, 2002: 87), hubungan antara bahasa dan konteks sosial
bersifat timbal balik (mutual engendering): bahasa menggambarkan (construe) konteks
sosial penggunaan bahasa, dan pada saat yang sama bahasa juga tergambarkan
(construed) dalam konteks sosial tersebut.
Bukti yang menunjukkan hubungan erat antara bahasa dan konteks sosial adalah
sulitnya menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan bahasa tanpa mengetahui
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konteks penggunaan bahasa tersebut. Tujuan komunikasi tidak dapat digambarkan
hanya dengan memperhatikan kalimat-kalimat yang digunakan, karena hal ini tidak
dapat menyatakan secara pasti apa yang dilakukan oleh penutur atau penulis. Apabila
dilepaskan dari konteksnya, tujuan komunikasi menjadi kabur, paling tidak sebagian
maknanya menjadi hilang.
Eggins (2004: 8) menjelaskan hubungan antara bahasa dan konteks melalui
contoh kalimat I suggest we attack the reds. Apabila dilepaskan dari konteksnya,
kalimat ini menjadi taksa dalam beberapa hal. Pertama, makna kata reds dapat
bermakna, misalnya:
a.

Memainkan sebuah permainan: waktunya menggerakkan prajurit merah, atau

b.

Memilih dari kotak permen: mengambil permen dengan bungkus warna merah.

Tanpa adanya informasi tentang konteks, makna yang dimaksud oleh hal tersebut di atas
menjadi tidak jelas. Secara teknis, kalimat tersebut taksa secara eksperensial, karena
dimensi realitas yang dimaksud tidak jelas.
Bagian kalimat lain yang membuat kalimat tersebut menjadi taksa adalah makna
verba suggest, yang dapat bermakna salah satu dari hal berikut:
a.

Seperti saran dari seorang atasan kepada bawahannya, yang dapat bermakna
perintah. Apabila hal ini yang dimaksudkan, maka maknanya bukan saran sama
sekali karena bawahan yang diberi saran tidak mempunyai kesempatan untuk
menolaknya.

b.

Seperti saran dari seorang bawahan, yang biasanya bermakna ejekan.

c.

Seperti saran dari seorang teman, yang bermakna benar-benar saran, sehingga saran
tersebut dapat ditolak.
Bagian kalimat lain yang membuat taksa adalah pronomina we. Pronomina we

dapat bermakna “kita” (seperti di antara teman) atau “kamu” (seperti ketika seorang
atasan berbicara kepada bawahan). Maka, apabila konteks penggunaannya tidak
diketahui, kalimat tersebut menjadi taksa tidak hanya secara eksperensial tetapi juga
secara interpersonal: tidak ada kejelasan hubungan antara penutur dan mitra tutur.
Kemampuan kita menyimpulkan konteks dari teks, memperkirakan kapan dan
bagaimana bahasa akan bervariasi, dan ketaksaan bahasa apabila dilepaskan dari
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konteksnya, semuanya memberi bukti bahwa dalam membicarakan fungsi bahasa kita
harus memperhatikan tidak hanya bahasa itu sendiri tetapi juga penggunaan bahasa
sesuai konteksnya.
Dalam LSF terdapat dua tingkat konteks yang menyertai teks, yaitu konteks
budaya dan konteks situasi. Hubungan antara teks, konteks situasi, dan konteks budaya
ditujukkan melalui Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Hubungan antara Teks dan Konteks (Wiratno, 2018a: 51)
Seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3, bahwa teks dipengaruhi oleh konteks
situasi, dan selanjutnya konteks situasi juga dipengaruhi oleh konteks budaya. Dengan
demikian, sebuah teks muncul dalam suatu konteks situasi tertentu dan konteks budaya
tertentu pula. Menurut Wiratno (2018a: 52), makna sebuah teks dapat ditentukan
dengan melihat konteks situasi dan konteks budaya yang menyertainya. Pengaruh
konteks situasi terhadap teks terlihat dari pilihan variasi bentuk-bentuk bahasa yang
digunakan dalam teks tersebut, sedangkan konteks budaya menentukan lingkungan
global yang bersifat institusional terhadap konteks situasi tersebut.
Kedua gagasan tentang konteks situasi dan konteks budaya tersebut mula-mula
dicetuskan oleh Branislaw Malinowski pada tahun 1923, yang kemudian diadopsi oleh
J.R. Firth dan dikembangkan oleh Halliday. Penjelasan tentang konteks budaya dan
konteks situasi disajikan pada bagian berikut.
1.

Konteks Budaya

Menurut Bhatt (dalam Santosa, 2010: 17), konteks budaya mencakup nilai-nilai
dan norma-norma yang merepresentasikan suatu kepercayaan dalam suatu budaya. Nilai
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mencakup hal-hal yang benar dan salah, yang baik dan buruk dalam sduatu budaya,
termasuk ideologi yang mempertahankan tataran sosial tertentu. Norma merupakan
realisasi nilai dalam bentuk tatanan yang mengatur proses sosial, apa yang seharusnya
dan tidak seharusnya dilakukan oleh anggota masyarakat dalam menjalankan proses
sosial. Dalam hal ini budaya mempengaruhi konstruksi proses sosial, yang akhirnya
juga mempengaruhi penggunaan bahasa.
Dalam LSF, konteks budaya disebut juga sebagai genre. Menurut Eggins (2004:
9), konsep genre digunakan untuk menggambarkan pengaruh konteks budaya pada
bahasa, melalui struktur bertahap, langkah demi langkah sebagai cara untuk mencapai
tujuan dalam suatu budaya. Dengan kata lain, genre dapat dipahami sebagai kerangka
umum yang memberi tujuan kepada interaksi tertentu sesuai dengan konteks situasi
tertentu. Genre menentukan cara untuk mencapai tujuan interaksi. Dengan cara lain,
Gerot & Wignel (1995: 3) menyatakan bahwa konteks budaya menentukan “siapa kita”
(being), “apa yang seharusnya kita lakukan” (doing), dan “apa yang seharusnya kita
katakan” (saying).
Konteks budaya harus dipertimbangkan dalam menggunakan bahasa karena
konteks ini menentukan apakah sebuah aktifitas yang dicapai melalui bahasa bermakna
atau tidak dalam suatu budaya. Misalnya, dalam budaya Indonesia, kita dapat
melakukan kegiatan perkuliahan karena kita tahu, meskipun secara tidak sadar, seperti
apa suatu kegiatan perkuliahan itu, langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan
perkuliahan, dan ciri-ciri linguistik yang digunakan untuk melaksanakan langkahlangkah tersebut.
Eggins (2004: 34) memberikan contoh langkah-langkah yang biasa dilakukan
dalam aktivitas jual beli dalam budaya Australia: ada dua orang (penjual dan pembeli)
saling bercakap, dimulai dengan penjual menawarkan (Yes, please) kemudian pembeli
meminta (Can I have ...); diikuti dengan penjual memberi (Yes, how many would you
like?) dan pembeli menerima (thank you); diikuti dengan penjual menyatakan harga
(That’s $1.70. Thank you) dan pembeli memberikan uang (Here we are). Contoh ini
menyatakan bahwa sebuah transaksi dalam budaya Australia perlu dilaksanakan melalui
sejumlah tahap. Dengan demikian, kita tidak dapat mengirimkan surat lewat kantor pos,
melemparkan surat kepada petugas pos dan terus pergi; atau, petugas pos melihat kita
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masuk ke kantor pos, menerima surat yang akan diposkan, dan memasukkan surat ke
kotak surat sesuai dengan daerah tujuan pengiriman.
Konvensi sosial telah menentukan tahap-tahap yang biasa dilakukan untuk suatu
aktifitas. Oleh Martin (1992: 547) tahap-tahap pencapaian genre seperti ini disebut
dengan istilah struktur skematik. Alasan mengapa genre memiliki tahapan pelaksanaan
adalah bahwa kita tidak dapat membuat semua makna yang kita inginkan hanya dalam
satu langkah atau tahap. Setiap tahap dalam genre memiliki peran dalam mencapai
semua tahapan dalam genre.
2.

Konteks Situasi

Bahasa bervariasi menurut situasinya. Misalnya, cara kita berbicara kepada
Presiden berbeda dengan cara kita berbicara kepada teman akrab; cara kita berbicara
tentang linguistik berbeda dengan cara kita berbicara tentang memasak; dan cara kita
menulis berbeda dengan cara kita berbicara. Menurut Eggins (2004: 50) beberapa aspek
situasi tampaknya memiliki pengaruh terhadap penggunaan bahasa, sedangkan yang
lainnya tidak. Misalnya, meskipun perbedaan status sosial antara penutur dan mitra tutur
kelihatnnya berpengaruh terhadap penggunaan bahasa, kelihatannya cuaca, baju yang
dipakai, atau warna rambut tidak berpengaruh terhadap penggunaan bahasa. Dengan
demikian, beberapa dimensi situasi berpengaruh kuat terhadap teks, sedangkan dimensi
lainnya tidak.
Istilah konteks situasi digunakan pertama kali pada 1923 oleh Branislaw
Malinowski, seorang antropolog yang meneliti kehidupan dan aktifitas sehari-hari orang
Trobrian. Menurut Malinowski (dalam Eggins, 2004: 50) terjemahan literal kedalam
bahasa Inggris tidak mungkin dilakukan tanpa penjelasan kontekstual, yaitu peristiwa
linguistik hanya dapat dimaknai apabila disertai informasi kontekstual tentang situasi
dan budaya. Bahasa hanya akan dapat dipahami apabila ia ditempatkan dalam konteks
situasinya. Ahli bahasa lainnya, J.R. Firth, mengembangkan pengertian konteks situasi
kedalam isu linguistik yang dapat diprediksi dengan menyatakan bahwa dalam deskripsi
konteks tertentu kita dapat memprediksi bahasa seperti apa yang akan digunakan atau
dalam pengunaan bahasa tertentu kita dapat memprediksi apa yang sedang terjadi pada
saat itu (Eggins, 2004: 52). Dalam usahanya untuk menentukan variabel apa saja yang
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berpengaruh terhadap konteks situasi, Firth menyarankan dimensi situasi berikut (dalam
Wiratno, 2018a: 48):
a. Partisipan dalam situasi, yaitu orang yang terlibat dan perilakunya (dalam arti status
dan perannya);
b. Aksi yang dilakukan partisipan, termasuk aksi verbal dan aksi non-verbal;
c. Fitur situasi lain yang relevan, yang meliputi benda atau peristiwa yang
mempengaruhi keberlangsungan komunikasi;
d. Dampak dari aksi verbal, yaitu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang
dikatakan oleh partisipan.
Pengertian konteks situasi juga dikembangkan dalam etnografi komunikasi oleh
Dell Hymes dengan akronim SPEAKING yang setiap hurufnya merupakan singkatan
dari komponen komunikasi seperti tampak pada Tabel 2.7

(Eggins dan Slade, 1997:

33; Schiffrin, 1994: 141-142).
Table 2.7 Kerangka SPEAKING Hymes
S
Situation-Situasi
Latar komunikasi (waktu, tempat) dan
suasana komunikasi (formal, santai)
P
Participant-Pelaku
Penutur dan mitra tutur
E
Ends-Maksud
Tujuan dari masing-masing partisipan
(goals) dan tujuan dari peristiwa tutur
(outcomes)
A
Act sequenceBentuk pesan (bagaimana pesan itu
Urutan struktur tindak tutur disampaikan) dan isi pesan (apa yang
disampaikan)
K
Key-Kunci
Suasana penyampaian tuturan (serius,
khidmat, lucu, sinis, dan sebagainya)
I
InstrumentalitiesSaluran (lisan atau tulis) dan bentuk tuturan
Instrumentalitas
(ragam bahasa)
N
Norms of interaction and
Norma interaksi dan norma interpretasi
interpretationNorma interaksi dan
interpretasi
G
Genre-Jenis wacana
Jenis wacana yang dipakai
Dengan mengikuti tradisi semantik-fungsional yang dikembangkan oleh Firth,
Michael Halliday (1985) mengembangkan pengertian konteks situasi dengan
memfokuskan pada aspek konteks yang memiliki pengaruh langsung terhadap
penggunaan bahasa. Halliday (dalam Eggins, 2004: 90) menyarankan tiga aspek situasi
yang memiliki konsekuensi linguistik, yaitu medan (field), pelibat (tenor), dan moda
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(mode). Medan adalah pokok persoalan yang dibicarakan dalam interaksi; pelibat
berkaitan hubungan peran antar partisipan yang terlibat dalam interaksi; dan moda
berkaitan dengan peran bahasa dalam interaksi. Variasi bahasa yang disebabkan oleh
ketiga variabel tersebut selanjutnya disebut dengan istilah register. Sedangkan ketiga
variabel register tersebut dikenal dengan istilah variabel register. Masing-masing
variable register tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
a.

Moda (Mode)

Menurut Gerot & Wignell (1995: 11) moda merupakan bagaimana bahasa
digunakan: apakah saluran komunikasinya lisan atau tertulis dan apakah bahasa
digunakan sebagai aksi atau refleksi. Eggins (2004: 9) mendefinisikan moda sebagai
sejumlah umpan balik dan peran bahasa dalam interaksi. Menurut Martin (dalam
Eggins, 2004: 53-58) moda memiliki dua kontinum yang menggambarkan dua tipe jarak
dalam hubungan dengan bahasa dan situasi, yaitu jarak spasial/interpersonal dan jarak
eksperensial.
1) Jarak Spasial/Interpersonal
Kontinum ini melingkupi situasi menurut kemungkinan adanya umpan balik
langsung antar partisipan. Di satu sisi terdapat situasi ngobrol santai diantara teman,
dengan menggunakan kontak visual dan oral, sehingga umpan baliknya terjadi secara
langsung (misalnya, jika kita tidak setuju dengan apa yang dikatakan seorang teman,
kita dapat menyampaikan penolakan kita secara langsung). Di sisi lainnya terdapat
situasi menulis buku, tanpa ada kontak visual dan oral antara penulis dan pembaca,
sehingga tidak mungkin ada umpan balik langsung (misalnya, jika kita tidak setuju
dengan isi sebuah novel, kita tidak dapat menyampaikan komplain kita tersebut secara
langsung kepada penulis novel). Di antara dua sisi tersebut terdapat beberapa situasi,
seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4.
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percakapan
santai

telepon

e-mail

+ kontak visual - visual
- visual
+ oral
+ oral
- oral
+ umpan balik + umpan + umpan
langsung
balik
balik
langsung cepat

faks

radio

novel

- visual
- oral
+ umpan
balik
cepat

- visual
+ oral searah
+ umpan
balik
tertunda

- visual
- oral
- umpan
balik

Gambar 2.4 Jarak Spasial atau Interpersonal
(Diadaptasi dari Eggins (2004: 91)

2) Jarak Eksperiensial
Kontinum ini meliputi situasi menurut jarak antara bahasa dan proses sosial yang
terjadi. Di satu sisi terdapat permainan (kartu, monopoli, dan lainnya), yang
menggunakan bahasa bersama dengan aktifitas yang dilakukan partisipan. Dalam situasi
seperti ini, bahasa hanyalah salah satu dari alat yang digunakan untuk melaksanakan
tindakan. Di sisi lainnya terdapat situasi, misalnya, menulis karya fiksi, tanpa ada
tindakan sosial yang terjadi. Dalam hal ini bahasa digunakan untuk merefleksikan
pengalaman daripada melakukan tindakan. Jarak eksperensial ditunjukkan pada Gambar
2.5.
melakukukan
permainan
misal: bridge

berkomentar
misal: mengomentari pertandingan

menceritakan
pengalaman
misal: laporan
surat kabar

mengonstruksi
pengalaman
misal: fiksi atau
non-fiksi

bahasa
menyertai
proses sosial

bahasa
merefleksikan
proses sosial

bahasa sebagai TINDAKAN

bahasa sebagai REFLEKSI

Gambar 2.5 Kontinum Jarak Eksperensial
(Diadaptasi dari Eggins, 2004: 91)

Jika dua dimensi moda tersebut dibandingkan berdasarkan dua sisi di setiap
kontinum, maka terdapat karakteristik perbedaan mendasar antara situasi berbahasa
lisan dan tulis. Situasi ketika kita menggunakan bahasa lisan adalah situasi interaktif,
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dalam kontak langsung, dan bahasa digunakan untuk melaksanakan tindakan sosial
yang sedang berlangsung. Dalam situasi seperti ini interaksinya biasanya spontan dan
santai. Sebaliknya, dalam situasi bahasa tulis tidak ada kontak langsung dan visual atau
oral dengan pembaca yang dimaksud. Bahasa digunakan untuk merefleksikan sebuah
topik. Karakteristik bahasa lisan dan tulis ditunjukkan pada Tabel 2.8.

Table 2.8 Karakteristik Bahasa Lisan dan Tulis
Moda: situasi penggunaan bahasa
Bahasa Lisan
Bahasa Tulis
+ interaktif
non-interaktif
2 partisipan atau lebih
satu partisipan
+ langsung
tidak langsung
di tempat dan waktu yang sama
di tempatnya sendiri
+ bahasa sebagai tindakan
bukan bahasa sbg tindakan
bahasa untuk melakukan tindakan
bahasa untuk refleksi
+ spontan
tidak spontan
tanpa perencanaan yang akan
direncanakan, dengan draft,dan
dikatakan
ditulis kembali
+ santai
tidak santai
informal dan sehari-hari
formal and peristiwa khusus
(Diadaptasi dari Eggins, 2004: 92)

b. Pelibat (Tenor)
Halliday (dalam Martin, 1992: 499) menggambarkan istilah tenor sebagai siapa
saja yang terlibat dalam interaksi, status dan perannya dalam interaksi, yaitu hubungan
peran antar partisipan baik yang bersifat permamen atau sementara, fungsi tutur masingmasing partisipan dalam dialog, dan keseluruhan hubungan sosial yang melibatkan
mereka.
Dengan memperluas pandangan Poynton & Martin, Eggins & Slade (1997: 52)
mengelompokkan dimensi tenor ke dalam empat kelompok, yaitu kekuasaan, kontak,
keterlibatan perasaan, dan orientasi afiliasi.
i.

Kekuasaan

Berdasarkan hubungan kekuasaan atau status antar partisipan, ada dua jenis
hubungan, yaitu seimbang atau tidak seimbang. Contoh hubungan kekuasaan yang
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seimbang adalah hubungan antar teman akrab, sedangkan yang tidak seimbang adalah
hubungan antara atasan dan bawahan. Kontinum hubungan kekuasaan ini dapat
digambarkan seperti Gambar 2.6.
KEKUASAAN
seimbang

tidak seimbang
Gambar 2.6 Kontinum Hubungan Kekuasaan (Eggins, 2004: 100)

ii.

Kontak

Berdasarkan frekuensinya, kontak antar pelibat dapat dikelompokkan menjadi
dua jenis, yaitu sering atau jarang. Contoh frekuensi kontak yang sering adalah kontak
antara suami-istri, sedangkan yang jarang adalah kontak antar orang yang baru saja
kenal. Kontinum ini digambarkan seperti Gambar 2.7.
KONTAK
sering

jarang
Gambar 2.7 Kontinum Kontak (Eggins, 2004: 100)

iii. Ikatan Emosional
Ada dua jenis situasi berdasarkan keterlibatan perasaan antar partisipan, yaitu
keterlibatan tinggi dan keterlibatan rendah. Contoh keterlibatan perasaan tinggi adalah
sahabat atau pacar, sedangkan keterlibatan perasaan rendah adalah rekan kerja.
Kontinum ini dapat digambarkan seperti Gambar 2.8.
IKATAN EMOSIONAL
tinggi

rendah
Gambar 2.8 Kontinum Keterlibatan Perasaan (Eggins, 2004: 100)
iv. Orientasi Afiliasi
Orientasi afiliasi menggambarkan seberapa jauh kita mengenal nilai atau

kepercayaan yang dianut oleh mitra interaksi kita dalam konteks sosial yang berbeda
sehingga dapat diterima oleh suatu kelompok sosial. Contoh situasi dengan orientasi
afiliasi terhadap kelompok sosial yang baik adalah keluarga dekat; contoh situasi
dengan penerimaan yang belum sepenuhnya dialami oleh karyawan baru; sedangkan
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contoh situasi dengan penerimaan yang kurang baik dialami oleh karyawan yang tidak
dikehendaki atau dipinggirkan.
Berdasarkan

keempat

dimensi

pelibat

tersebut,

Eggins

(2004:

65)

mengelompokkan dua jenis situasi, yaitu situasi informal dan situasi formal. Situasi
informal biasanya melibatkan pelibat yang memiliki kekuasaan seimbang, sering
bertemu, dan memiliki ikatan emosional yang tinggi. Sebaliknya, situasi formal
biasanya melibatkan pelibat yang memiliki status yang tidak seimbang, jarang bertemu,
dan memiliki ikatan emosional yang rendah. Ciri-ciri situasi tersebut dapat digambarkan
seperti Tabel 2.9.
Table 2.9 Situasi Formal dan Informal
Informal
Status sama
Sering bertemu
Ikatan emosional tinggi

Formal
status tidak seimbang
Jarang bertemu
Ikatan emosional rendah
(Eggins, 2004: 101)
c.

Medan (Field)

Halliday (dalam Martin, 1992: 499) menggambarkan istilah medan sebagai apa
yang sedang terjadi, tindakan sosial yang dilakukan, yaitu apa yang sedang dilakukan
oleh pertisipan dengan menggunakan bahasa sebagai komponen penting. Istilah medan
secara lebih sederhana digambarkan oleh Gerot & Wignell (1995: 11) sebagai apa yang
sedang terjadi yang meliputi aktivitas dan objeknya. Medan menyatakan apa yang
terjadi terhadap sesuatu.
Oleh Eggins (2004: 67) medan dapat dinyatakan sebagai topik situasi.
Berdasarkan konstruksi aktivitasnya, situasi dapat bersifat teknis (khusus) atau biasa
(sehari-hari). Dengan kata lain, medan bervariasi menurut dimensi teknikalitasnya,
seperti digambarkan pada Gambar 2.9.
MEDAN
teknis

biasa

(khusus)

(sehari-hari)
Gambar 2.9 Kontinum Medan (Eggins, 2004: 107)
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Eggins (2004: 72-74) menggambarkan perbedaan ciri-ciri antara bahasa teknis
dan bahasa biasa berdasarkan medannya, seperti tampak pada Tabel 2.10.
Table 2.10 Bahasa Teknis dan Bahasa Biasa
Bahasa Teknis
a. Asumsi pengetahuan
b. Taksonomi dengan
pengklasifikasian yang
mendalam
c. Istilah teknis yang hanya
dipahami oleh orang tertentu
d. Penggunaan akronim
e. Tata sintaksisnya dipersingkat
f. Proses tindakan teknis atau
proses atributif

3.

Bahasa Biasa
a. Pengetahuan umum, tidak ada
asumsi
b. Taksonomi dengan
pengklasifikasian yang tidak
mendalam
c. Istilah sehari-hari yang dipahami
oleh setiap orang
d. Penggunaan bentuk lengkap
e. Tata sintaksisnya baku
f. Proses identifikasi atau istilah
definisi
(Eggins, 2004: 110)

Hubungan antara Genre, Register, dan Bahasa

Hubungan antara genre, register, dan bahasa dapat digambarkan seperti pada
Gambar 2.9, berdasarkan Martin (1992: 496; 2007: 35) dan Eggins (2004: 76-79).
Konteks budaya (genre) dan konteks situasi (register) merupakan dua tingkatan konteks
yang melingkupi bahasa. Konteks budaya lebih abstrak dan lebih umum daripada
konteks situasi yang memiliki tiga variabel yang memiliki pengaruh langsung terhadap
bahasa, yaitu medan, pelibat, dan moda. Bahasa, dengan tiga tingkatannya, yaitu
semantik wacana, leksikogramatika, dan fonologi/grafologi, merupakan realisasi dari
genre dan register.
Hubungan antara konteks situasi dan bahasa dapat digambarkan sebagai berikut:
1.

Variabel medan (field) direalisasikan melalui makna ideasional pada tataran
semantik wacana. Pada tataran leksikogramatika, makna ideasional yang terkait
dengan makna eksperiensial selanjutnya direalisasikan melalui pola Transitivitas,
dan makna ideasional yang terkait dengan makna logikal direalisasikan melalui
hubungan interdependensi dan hubungan logikosemantik;

2.

Variabel pelibat (tenor) direalisasikan melalui makna interpersonal pada tataran
semantik wacana. Pada tataran leksikogramatika, makna interpersonal selanjutnya
direalisasikan melalui pola MOOD; dan
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3.

Variable moda (mode) direalisasikan melalui makna tekstual pada tataran semantik
wacana. Pada tataran leksikogramatika, makna tekstual selanjutnya direalisasikan
melalui pola Tema-Rema.

4.

Pola-pola leksikogramatika tersebut selanjutnya direalisasikan melalui ungkapan
yang berbentuk tuturan (fonologi) atau tulisan (grafologi) agar dapat digunakan
dalam interaksi.

Gambar 2.9. Hubungan antara genre, register, dan bahasa
(Dimodifikasi dari Martin (1992: 496; 2007: 35) dan Eggins (2004: 76-79))
E. Klausa sebagai Representasi Pengalaman
Makna ideasional memandang klausa sebagai sumber makna yang untuk
merepresentasikan pengalaman (clause as representation) (Halliday dan Mathiessen,
2004: 170, 2014: 213, Wiratno, 2018a: 90). Ada dua jenis makna dalam makna
ideasional, yaitu makna eksperiensial dan makna logikal. Makna eksperiensial
berhubungan dengan jenis-jenis proses yang dapat direpresentasikan melalui klausa,
sedangkan makna logikal menyatakan hubungan interdependensi dan hubungan
logikosemantik antar klausa dalam klausa kompleks.
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Secara

eksperiensial,

menggambarkan

pengalaman

klausa

digunakan

yang

dialaminya

oleh pengguna bahasa
dalam

kehidupan

untuk

sehari-hari.

Pengalaman tersebut diwujudkan dalam bentuk proses dan partisipan serta keterangan
yang berkenaan dengan proses tersebut. Sistem gramatika yang digunakan dalam klausa
sebagai representasi pengalaman adalah Sistem Transitivitas (Halliday dan Mathiessen,
2004: 170, 2014: 213).
Secara eksperiensial, klausa merupakan sarana untuk mengaktualisasikan pola
pengalaman yang dimiliki oleh pengguna bahasa terhadap peristiwa yang berlangsung
di sekitarnya. Pola pengalaman tersebut direpresentasikan dalam bentuk proses. Sistem
gramatika yang menggambarkan klausa sebagai pilihan dari jenis-jenis proses disebut
sistem Transitivitas (Halliday dan Mathiessen, 2004: 170, 2014: 213). Setiap proses
memiliki model atau skema tersendiri dalam merepresentasikan pengalaman. Secara
semantis, terdapat tiga aspek yang potensial untuk terlibat secara serempak dalam
menerangkan makna eksperensial pada suatu klausa, yaitu proses, partisipan yang
terlibat dalam proses tersebut, dan sirkumstansi (yang tidak harus ada) yang berkaitan
dengan proses tersebut (Halliday dan Mathiessen, 2004: 175, 2014: 220). Proses
direalisasikan oleh kelompok verba (verbal group); partisipan direalisasikan oleh
kelompok nomina (nominal group); dan sirkumstansi direalisasikan oleh kelompok
adverbia (adverbial group) atau frase preposisi (prepositional phrase). Salah satu
contoh klausa yang menggambarkan ketiga unsur klausa tersebut dan kelompok serta
frase yang merealisasikannya dapat disajikan sebagai berikut:
We
Partisipan

combine
Proses

English words
Partisipan

into phrases
Sirkumstansi

Kelompok

Kelompok

Kelompok

Prase Preposisi

Nomina

Verba

Nomina

Klausa tersebut memiliki empat unsur, yaitu proses combine yang direalisasikan
oleh kelompok verba, partisipan we dan English words yang keduanya direalisasikan
oleh kelompok nomina, dan sirkumstansi into phrases yang direalisasikan oleh frase
preposisi.
Secara umum terdapat enam jenis proses yang dapat merepresentasikan
pengalaman, yaitu proses material (material process), proses mental (mental process),
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proses perilaku (behavioural process), proses verbal (verbal process), proses relasional
(relational process), dan proses eksistensial (existential process). Keenam jenis proses
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Wiratno, 2018a: 92-106):
1.

Proses material adalah proses kerja yang menunjukkan perbuatan (process of doing)
atau peristiwa (process of happening). Proses material direalisasikan oleh verba
yang menunjukkan aktivitas fisik. Pada proses material terdapat partisipan yang
melakukan sesuatu yang disebut Aktor (Actor), dan partisipan lain (tidak selalu ada)
yang terlibat dalam proses tersebut, yaitu Sasaran (Goal), Jangkauan (Range), dan
Benefisier (Beneficiary).
Contoh klausa dengan proses material:

2.

We

combine

English words

Partisipan:

Proses:

Partisipan:

Aktor

Material

Sasaran

Proses mental adalah process of sensing yang mencakup proses berpikir (cognitive),
merasakan (affective), dan mempersepsikan (perceptive). Pada proses mental
terdapat partisipan Pengindera (Senser) dan Fenomenon (Phenomenon).
Contoh klausa dengan klausa mental:

3.

You

can understand

the characteristics of a noun phrase

Partisipan:

Proses:

Partisipan:

Pengindera

Mental Kognitif

Fenomenon

Proses verbal adalah proses yang menunjukkan pemberitahuan atau pewartaan,
misalnya tell, inform, say. Pada proses verbal terdapat partisipan Pewarta (Sayer),
Diwartakan (Verbiage), Penerima (Receiver), dan Target (Target).
Contoh klausa dengan proses verbal:
The teacher

informs

students

the learning materials

Partisipan:

Proses:

Partisipan:

Partisipan:

Pemerilaku

Verbal

Penerima

Diwartakan
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4.

Proses perilaku adalah proses yang menunjukkan perilaku, baik fisik maupun
psikologis. Proses perilaku fisik disebut proses perilaku verbal, yaitu proses yang
menunjukkan perpaduan antara ucapan pada proses verbal dan tindakan pada proses
material, misalnya laugh.
Proses perilaku psikologis disebut proses perilaku mental, yaitu proses yang
menunjukkan perpaduan antara ungkapan perasaan pada proses mental dan
tindakan pada proses material, misalnya love. Pada proses perilaku terdapat
partisipan Pemerilaku (Behaver) dan Fenomenon (tidak harus ada) untuk proses
perilaku verbal, dan Pemerilaku dan Sasaran untuk proses perilaku mental.
Contoh klausa dengan proses perilaku verbal:
Other students

laugh

his mistakes

Partisipan:

Proses:

Partisipan:

Pemerilaku

Perilaku Verbal

Fenomenon

Contoh klausa dengan proses perilaku mental:

5.

The students

love

teacher’s teaching method

Partisipan:

Proses:

Partisipan:

Pemerilaku

Perilaku Mental

Sasaran

Proses relasional adalah process of being, yaitu proses kerja yang menunjukkan
intensitas, sirkumstansi, dan milik. Hubungan intensitas adalah hubungan yang
mengandung pengertian A adalah B. Hubungan sirkumstansi adalah hubungan yang
mengandung pengertian A ada pada/di dalam B. Sedangkan hubungan milik adalah
hubungan yang mengandung pengertian A mempunyai B. Ada dua jenis proses
relasional, yaitu proses relasional atributif dan proses relasional identifikatif.
Partisipan pada proses relasional atributif adalah Penyandang (Carrier) dan
Sandangan (Attribute), sedangkan partisipan pada proses relasional identifikatif
adalah Token (Token) dan Nilai (Value).
Contoh klausa dengan proses relasional atributif:
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The words the student

is

a noun phrase

Partisipan:

Proses:

Partisipan:

Penyandang

Relasional Atributif

Sandangan

Contoh klausa dengan proses relasional identifikatif:

6.

The word student

is

the head of the phrase

Partisipan:

Proses:

Partisipan:

Token

Relasional Identifikatif

Nilai

Proses eksistensial adalah proses yang menunjukkan keberadaan sesuatu. Dalam
bahasa Inggris, klausa dengan proses eksistensial diawali dengan kata ada (there).
Dalam proses eksistensial terdapat partisipan Eksisten (Existent).
Contoh klausa dengan proses eksistensial:
There

are

some phrases

in this clause

Proses:

Partisipan:

Sirkumtansi:

Eksistensial

Eksisten

Tempat

F. Klausa sebagai Pertukaran Makna
Klausa sebagai pertukaran makna (clause as exchange) merupakan realisasi dari
makna interpersonal. Dalam makna interpersonal, klausa dipandang sebagai sumber
makna yang berfungsi untuk menciptakan hubungan sosial antara penutur dan mitra
tutur dalam interaksi. Sistem leksikogramatika yang dipakai untuk melihat klausa
sebagai pertukaran makna yang dapat menggambarkan hubungan antar peran adalah
sistem MOOD, polaritas, modalitas, dan fungsi tutur (Halliday & Mathiessen, 2004:
106; 2014: 134-136; Wiratno, 2018a: 75).
MOOD adalah istilah yang dipakai untuk mengacu kepada jenis-jenis klausa.
Polaritas adalah pilihan “ya” atau “tidak”, positif atau negatif. Modalitas
menggambarkan posisi atau sikap penutur yang “tidak pasti”, antara ya atau tidak,
terhadap suatu tuturan. Fungsi tutur merujuk pada move yang digunakan oleh penutur
dalam melakukan interaksi dengan penutur lain.
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Menurut Martin (1992: 31) dan Matthiessen (1995: 292), ada dua sistem MOOD
yang mengelompokkan klausa bahasa Inggris ke dalam tiga jenis klausa dalam
interaksi, yaitu klausa indikatif yang dapat berbentuk klausa deklaratif dan klausa
interogatif dan klausa imperatif. Sistem tersebut digambarkan seperti pada Gambar
2.11.
Gambar 2.11 menunjukkan bahwa ada dua jenis klausa, yaitu klausa indikatif dan
klausa imperatif. Klausa indikatif digunakan dalam pertukaran informasi atau negosiasi
proposisi, sedangkan klausa imperatif digunakan dalam meminta layanan atau
mempertukarkan barang atau negosiasi proposal. Dalam klausa indikatif terdapat klausa
deklaratif yang dipakai untuk memberi informasi, dan klausa interogatif yang dipakai
untuk meminta informasi. Klausa interogatif dapat dibagi lagi menjadi klausa interogatif
polaritas (ya/tidak) dan klausa interogatif dengan kata tanya wh-.
Jenis klausa berhubungan dengan konfigurasi unsur-unsur tertentu dalam struktur
klausa. Setiap jenis klausa memiliki konsfigurasi unsur-unsur klausa yang berbeda.
Dalam bahasa Inggris, klausa lengkap, yaitu klausa yang tidak mengalami penghilangan
unsur tertentu, terdiri dari unsur-unsur berikut: Subjek, Finite, Predikator, Pelengkap,
dan Keterangan. Unsur Subjek dan Finite merupakan unsur utama klausa. Kombinasi
antara Subjek dan Finite membentuk Mood klausa, sedangkan Predikator, Pelengkap,
dan Keterangan membentuk Residu klausa.

Gambar 2.11 Sistem MOOD
(Diadaptasi dari Martin, 1992: 31)
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Unsur Subjek, Finite, Predikator, Pelengkap, dan Keterangan dapat dijelaskan
secara singkat sebagai berikut (diringkas dari Wiratno, 2018a: 79-84):
1.

Subjek adalah fungsi gramatikal yang diisi oleh kategori nomina yang kehadirannya
terkait dengan Predikator.

2.

Finite adalah fungsi gramatikal yang dapat digunakan untuk menetukan: (1)
polaritas (positif atau negatif), (2) bentuk tanya, dan (3) kala (tense) terutama
dalam bahasa Inggris. Finite dapat berdiri sendiri pada klausa yang memiliki
struktur

“Subjek^Finite^Predikator”,

“Subjek^Finite^Pelengkap”,

atau

“Subjek^Finite^Keterangan”. Namun, Finite dapat bergabung dengan Predikator di
dalam

verba,

khususnya

pada

klausa

yang

memiliki

struktur

“Subjek^Finite/Predikator”. Dalam bahasa Inggris, verba modal (shall, will, can,
may, must, dan sebagainya), be (is, am, are, was, were), dan have (has, had) dapat
merealisasikan finite yang berdiri sendiri, tidak dalam bentuk fusi. Sementara itu,
verba yang menunjukkan aktivitas (full verbs) mengandung Finite dan Predikator
dalam bentuk fusi, apabila verba tersebut tidak muncul bersama dengan verba
modal, be, dan have.
3.

Predikator adalah fungsi gramatikal yang biasanya diisi oleh kategori verba, yang
mengungkapkan sesuatu tentang Subjek. Verba yang merealisasikan Predikator
adalah verba non-finite, yaitu verba yang menunjukkan aktivitas. Predikator dapat
digunakan untuk menyatakan voice (aktif-pasif), proses (misalnya material, mental,
relasional), dan acuan waktu yang terkait dengan kala (tense), khususnya dalam
bahasa Inggris.

4.

Pelengkap adalah unsur dalam Residu yang biasanya diisi oleh nomina yang
berpotensi sebagai Subjek. Selain nonima, Pelengkap dapat diisi oleh adjektiva.

5.

Keterangan adalah unsur di dalam Residu yang biasanya diisi oleh adverbia.
Keterangan bersifat sirkumstansial, dan meliputi keterangan tempat, waktu, atau
cara.

Kemunculan unsur-unsur gramatikal tersebut dalam klausa dapat ditunjukkan melalui
contoh klausa berikut.
They
Subjek

Finite
Mood

did
Predikator

that
Pelengkap
Residu

for fun
Keterangan
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can’t
Finite

They
Subjek

do
Predikator

that
Pelengkap
Residu

Mood

these days
Keterangan

Dalam bahasa Inggris, konfigurasi unsur-unsur gramatikal tersebut di dalam
klausa akan menentukan jenis MOOD-nya.
1.

Klausa Deklaratif
Klausa deklaratif adalah klausa yang bagian Mood-nya ditandai dengan unsur
Subjek muncul sebelum unsur Finit (Subjek ^ Finit), misalnya:
We

have

understood

Subjek

Finit

Predikator

the differences between noun
phrase, adjective phrase, and
adverb phrase
Pelengkap

Mood

2.

Residu

Klausa Interogatif Polar (ya/tidak)
Klausa interogatif polar adalah klausa yang bagian Mood-nya ditandai dengan
unsur Finit muncul sebelum Subjek, dan klausa ini memerlukan jawaban “ya” atau
“tidak”. misalnya:
Do

you

find

adjective phrase?

Finit

Subjek

Predikator

Pelengkap

Mood

3.

Residu

Klausa Interogatif dengan Kata Tanya wh-.
Klausa interogatif tanya ditandai oleh kehadiran kata tanya wh-, seperti who, what,
which, when, why, how. Fungsi kata tanya tersebut adalah untuk menanyakan unsur
klausa yang dihilangkan. Kata tanya selalu bergabung dengan unsur lain dalam
klausa, misalnya Subjek, Pelengkap, atau Keterangan, dan selalu ditunjukkan
sebagai unsur Mood atau Residu sesuai dengan unsur klausa yang ditanyakan.
Urutan unsur-unsur gramatikal dalam klausa interogatif tanya bergantung pada
unsur klausa yang ditanyakan. Bila unsur klausa yang ditanyakan adalah Subjek,
maka kata tanya muncul sebelum Finit. Namun, bila kata tanya menanyakan unsur
Pelengkap atau Keterangan, maka Finite harus digunakan dan muncul sebelum

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
57

Subjek. Berikut beberapa contoh klausa interogatif tanya dengan unsur klausa yang
ditanyakan berbeda.
Kata tanya menanyakan Subjek: (bagian dari Mood)
Who

can

do

this exercise?

Kata tanya/Subjek

Finit

Predikator

Pelengkap

Mood

Residu

Kata tanya menanyakan Pelengkap: (bagian dari Residu)
What
Kata tanya /
Pelengkap

does
Finite

the phrase
Subjek

mean?
Predikator

Mood
Residu
Kata tanya menanyakan Keterangan: (bagian dari Residu)
Why
Kata tanya /
Keterangan

do
Finit

we
Subjek

delete
Predikator

this word?
Pelengkap

Mood
Residu
4.

Klausa Imperatif
Klausa imperatif biasanya digunakan untuk meminta barang dan jasa. Klausa ini
tidak menggunakan Subjek atau Finite tetapi hanya terdiri dari Predikator ditambah
dengan Pelengkap atau Keterangan yang tidak selalu ada.
Contoh klausa imperative positif:
Analyze

this noun phrase

Predikator

Pelengkap
Residu

Contoh klausa imperatif negatif:
Don’t

analyze

this noun phrase

Finit:negatif

Predikator

Pelengkap

Mood

Residu
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Contoh klausa imperatif dengan kata let me:
Let me

analyze

this noun phrase

Subjek

Predikator

Pelengkap

Mood

Residu

Contoh klausa imperatif dengan kata let’s
Let’s

analyze

this noun phrase

Subjek

Predikator

Pelengkap

Mood

Residu

Modalitas menggambarkan posisi atau sikap penutur yang “tidak pasti”, antara
ya atau tidak, terhadap suatu tuturan. Sistem modalitas digambarkan oleh Matthiessen
(1995: 497) seperti pada Gambar 2.12.

Gambar 2.12. Sistem Modalitas (Matthiessen,1995: 497)

Fungsi tutur (speech function) adalah fungsi yang dijalankan oleh sebuah tuturan
dalam kegiatan interaksi yang berbentuk move. Move tersebut merupakan gabungan
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antara peran tutur (speech role): memberi atau meminta dan komoditas pertukaran
(commodity exchanged): informasi atau tindakan. Move tersebut dapat digunakan oleh
penutur untuk memulai interaksi atau merespon inisiasi penutur lain. Jenis-jenis fungsi
tutur yang dapat dipakai dalam interaksi dapat digambarkan pada Tabel 2.11.
Dalam merealisasikan makna interpersonal, MOOD dan Fungsi Tutur masingmasing menggambarkan jenis suatu klausa dan fungsi tuturan dari suatu move secara
individual (interact). Makna interpersonal juga terealisasikan melalui perpaduan antara
move satu dengan yang lain dalam membentuk pasangan bertetangga (adjacency pairs)
yang menggambarkan struktur exchange suatu negosiasi dalam interaksi (Martin, 1992:
46).
Tabel 2.11 Jenis-Jenis Fungsi Tutur

Peran
Tutur

Komoditas
pertukaran

Memberi

Meminta

Menawarkan
(offer)
Barang dan
jasa
Memerintah
(command)

Memberi

Meminta

Inisiasi

Menyatakan
(statement)
Informasi

Bertanya
(question)

Fungsi Tutur
Respon
yang Respon yang
diharapkan
tidak
diharapkan
Menerima tawaran Menolak
(acceptance)
tawaran
(rejection)
Menjalankan
Menolak
perintah
perintah
(undertaking)
(refusal)
Mengiyakan
Mengingkari
pernyataan
pernyataan
(acknowledgement) (contradiction)
Menjawab
Menghindari
pertanyaan
pertanyaan
(answer)
(disclaimer)

(Diadaptasi dari Halliday & Matthiessen, 2014: 137)
Menurut Berry (1981) dalam Martin & Rose (2007: 240) dan Rose (2014: 8),
ada dua jenis exchange yang dapat dilakukan dalam sistem negosiasi, yaitu negosiasi
pengetahuan (exchanges of knowledge) dan negosiasi tindakan (exchanges of action).
Dalam negosiasi pengetahuan (K), pihak yang memberi pengetahuan/informasi disebut
dengan primary knower (K1), sedangkan pihak yang meminta pengetahuan/informasi
disebut secondary knower (K2). Dalam negosiasi tindakan (A), pihak yang melakukan
tindakan disebut primary actor (A1) dan pihak yang meminta tindakan disebut
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secondary

actor

(A2).

Selain

itu,

dalam

situasi

tertentu,

pemberian

informasi/pengetahuan dan tindakan dapat diantisipasi atau ditunda (delay) oleh K1 atau
A1 sampai K2 atau A2 melakukan sesuatu terlebih dahulu. Demikian juga, K2 atu A2
dapat memberi tindak lanjut (follow-up) terhadap konstribusi K1 atau A1. Struktur dasar
negosiasi yang meungkin terjadi dalam suatu interaksi dapat digambarkan melalui
Gambar 2.13.

Gambar 2.13 Struktur Exchange dalam Sistem Negosiasi
(Diadaptasi dari Rose, 2014: 8)

G. Klausa sebagai Pesan
Sebagai realisasi makna tekstual, klausa dipandang sebagai sumber makna yang
digunakan untuk mengorganisasikan informasi atau pesan (Halliday & Mathiessen,
2004: 64; Wiratno, 2018a: 54). Dalam klausa, terdapat dua jenis informasi, yaitu
informasi yang sudah diketahui sebelumnya atau pernah disebutkan di tempat lain
dalam teks, dan informasi yang baru. Informasi yang sudah diketahui atau informasi
lama, yang merupakan informasi yang dianggap lebih penting, ditempatkan di bagian
depan klausa, sedangkan informasi yang baru mengikuti informasi lama tersebut. Dalam
sistem leksikogramatika pada makna tekstual, bagian yang dianggap penting dan
ditempatkan di bagian depan klausa tersebut disebut dengan istilah Tema. Sementara
itu, bagian yang mengikuti Tema tersebut disebut dengan istilah Rema. Tema
merupakan apa yang dibicarakan oleh klausa, sedangkan Rema adalah apa yang
dikatakan tentang Tema. Sistem yang mengatur klausa yang terbentuk dari unsur Tema
dan unsur Rema disebut sistem Tema (Eggins, 2004: 298).
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Secara tektual ada tiga jenis Tema, yaitu Tema Topikal (Topical Theme), Tema
Interpersonal (Interpersonal Theme), dan Tema Tekstual (Textual Theme).
1. Tema Topikal
Tema Topikal suatu klausa biasanya adalah unsur klausa yang muncul pertama
kali. Tema Topikal dapat berbentuk kelompok nomina, kelompok adverbia, frase
preposisi, atau klausa terpancang. Tema Topikal digolongkan menjadi dua jenis, yaitu
Tema Topikal Takbermarkah (Unmarked Topical Theme) dan Tema Topikal Bermarkah
(Marked Topical Theme). Tema Topikal Takbermarkah adalah Tema Topikal klausa
yang sekaligus sebagai Subjek klausa, sedangkan Tema Topikal Bermarkah adalah
Tema Topikal klausa yang bukan sebagai Subjek klausa. Tema Topikal Bermarkah
dapat diketahui dengan melihat apakah di depan Subjek masih ada informasi lain yang
berupa sirkumstansi, misalnya Keterangan Tempat, Keterangan Waktu, atau Keterangan
Cara. Tema Topikal Takbermarkah dan Tema Topikal Bermarkah dapat dilihat pada
contoh klausa berikut.
The students

should

submit

the final works

next week

Subjek

Finit

Predikator

Pelengkap

Keterangan Waktu

Tema Topikal

Rema

Takbermarkah

Next week
Keterangan

the
students
Subjek

should

submit

the final works

Finite

Predikator

Pelengkap

Waktu
Tema Topikal
Bermarkah

Rema

2. Tema Interpersonal
Tema interpersonal dapat direalisasikan melalui (1) kata sapaan (vocatives),
misalnya John, my dear, dearly beloved, my honey; (2) keterangan mood (modal
adjuncts), misalnya perhaps, probably, certainly, surely; (3) Finit dalam polaritas, yaitu
Finit yang digunakan dalam kalimat interogatif polar, misalnya, can, do, did, is, am,
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are, was, were; dan (4) kata tanya dalam kalimat bukan polar, misalnya when, where,
what, how.
Kata sapaan, yaitu kata nama diri yang dipakai untuk menyapa seseorang,
berfungsi sebagai Tema Interpersonal hanya apabila ia muncul sebelum Tema Topikal,
Finit, atau Keterangan Mood. Bila nama orang tidak digunakan untuk menyapa
sesorang, maka ia tidak berfungsi sebagai Tema Interpersonal tetapi Tema Topikal.
Klausa yang menggunaan kata sapaan dapat ditunjukkan dalam contoh berikut.
John,

you

may present your work on the white
board

Interpersonal

Topikal

Rema

Tema

John

presents his work on the white board

Tema Topikal

Rema

Penggunaan Keterangan Mood, Finit, dan Kata Tanya sebagai Tema Interpersonal dapat
ditunjukkan pada contoh klausa berikut.
Do

you

find a noun phrase in this clause?

Interpersonal:
Topikal
Finit
Tema

Rema

Maybe

you

find a noun phrase in this clause

Interpersonal:
Keterangan Mood
Tema

Topikal
Rema

What

do

you

Interpersonal:
Kata Tanya

Interpersonal:
Finit
Tema

Topikal

3. Tema Tekstual

find in this clause?
Rema
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Tema tekstual merupakan Tema yang berfungsi membentuk kohesi klausa
terhadap konteksnya. Tema tekstual dapat direalisasikan dengan menggunakan
Konjungsi, Keterangan Konjungtif, atau Kontinuatif. Konjungsi adalah kata sambung
yang merangkaikan dua klausa atau lebih dalam klausa kompleks, baik yang bersifat
parataktik atau hipotaktik. Konjungsi parataktik meliputi and, but, or, so, either,
neither. Konjungsi hipotaktik misalnya when, while, because, before, after. Tema
Tekstual Konjungsi sering disebut dengan Tema Struktural. Posisinya dalam klausa
selalu di depan. Sementara itu, Keterangan Konjungtif juga merangkaikan dua klausa,
tetapi posisinya tidak selalu di depan klausa. Keterangan Konjungtif meliputi however,
on the other hand, nevertheless. Tekstual lainnya adalah Kontinuatif, yaitu penanda
wacana yang selalu di depan klausa sebagai penanda mulainya sebuah move baru,
misalnya kata well, right, OK, now, anyway, of course.
Kemunculan Tema Tekstual dapat ditunjukkan melalui contoh klausa berikut.
Well,

on the other hand,

Kontinuatif

Konjungtif
Tekstual

we

could wait

Topikal

Rema

we

wait until
Tuesday ...

Tema

Well,
Kontinuatif

on the other
if
hand,
Konjungtif
Struktural
Tekstual
Tema

Topikal

Rema
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H. Kerangka Pikir
Pemikiran dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep genre dalam
tradisi Linguistik Sistemik Fungsional sebagai suatu proses sosial berorientasi kepada
tujuan yang dilakukan secara bertahap dalam konteks budaya tertentu. Sebagai sebuah
proses sosial, perkuliahan bahasa Inggris sebagai bahasa Asing di Indonesia pasti
memiliki tujuan sosial yang tercermin dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai
melalui kegiatan perkuliahan. Dalam mencapai tujuan perkuliahan yang sudah
direncanakan sebelumnya, dosen pengampu perkuliahan menyadari bahwa tujuan
perkuliahan tersebut tidak dapat dicapai hanya dalam satu langkah kegiatan perkuliahan.
Tujuan tersebut dicapai melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah
dirancang dalam strategi instruksional. Salah satu komponen strategi instruksional
adalah urutan kegiatan instruksional yang biasanya terdiri dari kegiatan pendahuluan,
penyajian, dan penutup. Urutan kegiatan instruksional tersebut dalam teori genre
menurut tradisi Linguistik Sistemik Fungsional disebut sebagai struktur skematik
(schematic structure). Dalam penelitian ini, analisis struktur skematik perkuliahan
bahasa Inggris dilakukan untuk mendeskripsikan tahap-tahap fungsional yang dilakukan
dosen dan mahasiswa yang secara keseluruhan dimaksudkan untuk mencapai tujuan
perkuliahan.
Tahapan fungsional pencapaian tujuan perkuliahan tersebut disesuaikan dengan
konteks situasi (register) wacana perkuliahan tersebut yang terdiri dari tiga variabel,
yaitu Medan (Field), Pelibat (Tenor), dan Moda (Mode) wacana perkuliahan tersebut.
Ketiga variabel konteks situasi (register) tersebut selanjutnya direalisasikan ke dalam
bahasa (teks) melalui makna metafungsional dan leksikogramatika. Variabel Medan
direalisasikan oleh makna eksperiensial, Pelibat oleh makna interpersonal, dan Moda
oleh makna tekstual. Pada tataran leksikogramatika, khususnya pada tataran klausa,
makna eksperiensial wacana perkuliahan bahasa Inggris direalisasikan melalui sistem
Transitivitas yang tergambarkan dari jenis-jenis proses dan partisipan serta sirkumstansi
yang digunakan dalam keseluruhan klausa pada wacana perkuliahan; makna
interpersonal direalisasikan melalui sistem MOOD antara dosen dan mahasiswa, yang
tergambarkan dari jenis-jenis klausa yang digunakan dalam wacana perkuliahan; dan
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makna tekstual direalisasikan melalui sistem Tema yang tergambarkan dari pola TemaRema keseluruhan klausa wacana perkuliahan tersebut.
Berdasarkan pada ciri-ciri linguistik yang tergambarkan melalui sistem
Transitivitas, MOOD dan Tema, selanjutnya ditemukan tema budaya yang
melatarbelakangi realitas semiotik perkuliahan bahasa Inggris sebagai bahasa asing
dalam konteks budaya Indonesia.
Kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian disertasi ini secara keseluruhan
dapat disajikan melalui Gambar 2.14.
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Proses sosial perkuliahan bahasa Inggris
sebagai bahasa asing dalam konteks budaya
Indonesia

Tujuan perkuliahan

Tahapan fungsional pencapaian
tujuan perkuliahan

Medan

Pelibat

Moda

Makna
Eksperiensial

Makna
Interpersonal

Makna
Tekstual

Sistem
Transitivitas

Sistem
MOOD

Sistem
Tema

Jenis-jenis proses,
partisipan, dan
sirkumstansi

Jenis-jenis
klausa

Pola
Tema-Rema

Tema budaya dari realitas semiotik
perkuliahan bahasa Inggris sebagai
bahasa asing

Gambar 2.14. Kerangka Pikir Penelitian
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk analisis wacana dengan
pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional terhadap wacana perkuliahan bahasa
Inggris. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena beberapa karakteristik yang
ada dalam penelitian ini (Miles dan Huberman, 1994: 6-7; Sutopo, 2002: 33-46;
Creswell, 2007: 36-39; Santosa, 2010:97-107; Moleong, 2012: 6-13). Pertama,
penelitian ini memfokuskan pada kelas perkuliahan bahasa Inggris yang terjadi seperti
apa adanya (natural setting) tanpa ada perlakuan (treatment) yang dikendalikan oleh
peneliti. Kedua, penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan fenomena
linguistik yang terjadi dalam wacana perkuliahan bahasa Inggris. Ketiga, sebagai
penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan peneliti sebagai alat untuk
mengumpulkan data. Keempat, penelitian ini juga menggunakan sumber data yang
ditentukan secara purposif berdasarkan kriteria tertentu untuk memperoleh data yang
penting tentang fenomena linguistik dalam perkuliahan bahasa Inggris. Kelima, dalam
penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui sumber data jamak, yaitu
pengamatan, wawancara, rekaman, dan dokumen. Keenam, analisis data dalam
penelitian ini dilakukan secara induktif melalui data dan bukti yang ada di dalam
aktifitas perkuliahan bahasa Inggris, untuk menghasilkan teori tentang genre
perkuliahan bahasa Inggris (bottom-up grounded theory). Akhirnya, penelitian ini
menggunakan intuisi (tacit knowledge), di samping pengetahuan proposisional dalam
memahami realitas jamak yang ada di wacana perkuliahan bahasa Inggris.

B. Lokasi Penelitian
Untuk memberikan kejelasan terhadap pelaksanaan penelitian dalam disertasi ini,
gambaran mengenai lokasi penelitian perlu diberikan.
1.

Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dalam disertasi ini ditentukan berdasarkan
pengertian lokasi penelitian dalam paradigma penelitian kualitatif dan penelitian
terhadap kegiatan pengajaran, seperti yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985),
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Spradley (1980), dan Freeman dan Johnson (1998). Menurut Lincoln dan Guba (1985),
batas lokasi penelitian ditentukan oleh fokus atau objek penelitian (focus-determined
boundary) (dalam Santosa, 2012: 40). Berdasarkan objek penelitian lah lokasi penelitian
dapat ditentukan. Secara teknis, pengertian lokasi penelitian didefinisikan oleh Spradley
(1980: 39) sebagai situasi sosial (social situation) yang memiliki tiga unsur utama, yaitu
aktivitas (events), aktor (actors), dan tempat (setting). Penelitian kualitatif dilakukan
terhadap suatu aktivitas atau kejadian yang dilakukan oleh seseorang pada tempat dan
waktu tertentu. Sementara itu, Freeman dan Johnson (1998: 405) menyatakan bahwa
penelitian terhadap kegiatan pengajaran/perkuliahan harus memfokuskan pada apa yang
sebenarnya dilakukan guru/dosen di kelas, yaitu siapa yang mengajar, dimana
pengajaran/perkuliahan itu dilakukan, dan mengapa pengajaran/perkuliahan itu
dilakukan.
Berdasarkan pada ketiga pengertian lokasi penelitian tersebut di atas, maka
lokasi penelitian dalam disertasi ini adalah perkuliahan bahasa Inggris sebagai bahasa
asing di Indonesia yang di dalamnya terdapat kegiatan perkuliahan (events), dosen dan
mahasiswa yang terlibat dalam perkuliahan (actors), dan tempat dan waktu perkuliahan
(setting) tersebut. Masing-masing unsur lokasi penelitian dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a.

Kejadian

Kejadian yang menjadi objek penelitian ini adalah kegiatan perkuliahan yang
dilaksanakan dalam bahasa Inggris terhadap suatu pokok bahasan tentang bahasa
Inggris (language lesson) bukan perkuliahan bahasa Inggris yang membahas materi
perkuliahan selain bahasa Inggris, misalnya ekonomi, teknik, dan politik.
Perkuliahan bahasa Inggris (language lesson) yang menjadi objek penelitian ini
dibatasi berdasarkan dua hal, yaitu pokok bahasannya (content) dan pendekatan
perkuliahan yang digunakan (approach). Berdasarkan pokok bahasannya, perkuliahan
yang menjadi fokus penelitian ini adalah perkuliahan yang pokok bahasannya meliputi
materi keilmuan bahasa Inggris, seperti syntax, semantics, translation. Dengan
demikian, perkuliahan yang pokok bahasannya berupa keterampilan berbahasa, seperti
speaking, writing, reading, dan listening, tidak menjadi objek penelitian ini. Sementara
itu, berdasarkan pendekatannya, perkuliahan yang dikaji dalam penelitian ini hanya
mencakup perkuliahan yang menggunakan pendekatan konvensional (conventional
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approach) bukan pendekatan berbasis genre (genre-based approach). Hal ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan perkuliahan yang dikaji dalam penelitian
ini menggunakan pendekatan konvensional karena lebih menekankan pada penguasaan
pengetahuan dan keterampilan tentang konsep keilmuan bahasa Inggris, seperti
linguistik dan penerjemahan. Sementara itu, menurut Wiratno (2018: 349), pendekatan
berbasis genre biasanya digunakan pada perkuliahan yang bahan pembelajarannya
berupa jenis teks (elemental genre) tertentu melalui kegiatan dekonstruksi dan
rekonstruksi jenis teks itu sampai mahasiswa dapat mengkonstruksi sendiri jenis teks
yang dimaksud. Jadi, pendekatan berbasis genre lebih sering digunakan untuk
perkuliahan yang menekankan pada penguasaan keterampilan berbahasa Inggris, seperti
writing, reading, listening, speaking.
b. Setting
Setting dalam penelitian ini meliputi tempat dan waktu perkuliahan bahasa Inggris.
Tempat perkuliahan yang dijadikan objek penelitian ini dapat menunjukkan beberapa
pengertian tempat, yaitu ruang kelas, nama program studi bahasa Inggris, nama
perguruan tinggi, dan wilayah geografis tempat dilaksanakannya perkuliahan bahasa
Inggris yang menjadi objek penelitian ini. Berdasarkan kriteria sampling yang
digunakan dalam penelitian ini (dijelaskan pada subbab D. Teknik Sampling), maka
tempat penelitian ini adalah kelas perkuliahan bahasa Inggris di program studi sastra
Inggris atau pendidikan bahasa Inggris pada perguruan tinggi negeri (PTN) atau
perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di Kota Semarang.
Waktu penelitian merujuk pada kapan perkuliahan bahasa Inggris tersebut
dilaksanakan. Waktu pelaksanaan perkuliahan bahasa Inggris yang menjadi objek
penelitian ini adalah tahun akademik 2015 – 2016, yaitu bulan September 2015 sampai
dengan Februari 2016.
c.

Aktor

Aktor atau pelaku merujuk pada dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam
perkuliahan bahasa Inggris yang menjadi objek penelitian ini.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
70
C. Data dan Sumber Data
1.

Data

Secara umum, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua fenomena
linguistik yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan
bahasa Inggris yang dijadikan objek penelitian ini beserta konteks sosialnya. Data yang
digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu
data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, meliputi data fenomena linguistik tentang
perkuliahan bahasa Inggris yang diperoleh melalui perekaman secara audio-visual dan
pengamatan kegiatan perkuliahan, serta wawancara dengan dosen yang terlibat dalam
kegiatan perkuliahan. Sementara itu, data sekunder merupakan semua data dan
informasi yang berhubungan dengan kegiatan perkuliahan bahasa Inggris yang
dikumpulkan oleh pihak lain, seperti rencana perkuliahan, buku ajar, media perkuliahan,
pedoman perkuliahan, dan pedoman akademik.
2.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi:
a)

Peristiwa, yaitu kegiatan perkuliahan bahasa Inggris yang dilaksanakan di program
studi yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

b) Nara sumber (informan), yaitu dosen mengampu kegiatan perkuliahan yang
dijadikan sampel dalam penelitian ini.
Untuk memperoleh gambaran perilaku linguistik dalam perkuliahan bahasa Inggris
seperti yang diharapkan dalam penelitian ini, perlu ditentukan kriteria dosen yang
dipilih menjadi nara sumber, yaitu:
1) Memiliki masa kerja sebagai dosen tetap minimal lima tahun di program studi.
Pada masa kerja selama lima tahun sebagai tenaga pendidik, seorang dosen
dimungkinkan telah memiliki jabatan akademik Lektor dengan pangkat Penata
dan golongan ruang III/c. Seperti dinyatakan pada Pasal 7 dalam Peraturan
Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 4/VIII/PB/204 & 24 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional
Dosen dan Angka Kreditnya, serta pada Pasal 6 dan 8 dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, bahwa kenaikan jabatan
akademik Asisten Ahli dapat diusulkan setelah melaksanakan tugas mengajar
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minimal satu tahun, dan Lektor pada minimal dua tahun selanjutnya. Oleh
karena itu, setelah masa kerja lima tahun, seorang dosen diasumsikan sudah
memperoleh jabatan akademik Lektor.
2) Memiliki tingkat pendidikan minimal S2 dalam bidang bahasa Inggris.
Dosen pengampu perkuliahan bahasa Inggris untuk program sarjana harus
berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2) yang relevan
dengan program studi (bahasa Inggris). Hal ini seperti yang dinyatakan dalam
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingngi Nomor 44 Tahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 27 ayat 8.
3) Memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
Seperti dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka
Kredit Jabatan Fungsional Dosen, bahwa dosen dengan kualifikasi jabatan
akademik minimal Lektor mampu menerapkan proses pembelajaran dan
pembimbingan secara mandiri pada jenjang pendidikan sarjana.
4) Memiliki sertifikat pendidik.
Seperti dinyatakan dalam Buku Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen
(Serdos) Terintegrasi: Buku 1 Naskah Akademik (2017: ii) bahwa sertifikat
pendidik merupakan bukti formal pengakuan kepemilikan kompetensi pendidik
terhadap seorang dosen sebagai tenaga profesional di perguruan tinggi.
Kompetensi pendidik itu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial,
kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Perkuliahan bahasa
Inggris yang diampu oleh dosen yang memiliki sertifikat pendidik
menggambarkan bahwa perkuliahan tersebut dilakukan secara secara
profesional.
5) Telah mengikuti pelatihan keterampilan mengajar Program Peningkatan
Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan atau Applied
Approach (AA).
Kepemilikan sertifikat PEKERTI dan AA bagi seorang dosen mengindikasikan
rekam jejak dosen tentang kompetensi pedagogik dalam mengelola
pembelajaran.
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Benda dan rekaman, yang mencakup rencana perkuliahan, buku ajar, media
perkuliahan, pedoman akademik, dan rekaman audio-visual kegiatan perkuliahan
yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
D. Teknik Sampling
Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposif dengan menggunakan

kriteria tertentu (criterion-based selection). Alasan penggunaan teknik sampling ini
adalah agar data yang diperoleh dari sampel ini dapat menggambarkan realitas yang
tepat tentang genre perkuliahan bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia. Maka,
perlu ditentukan kriteria pemilihan sampel, khususnya tentang lokasi perkuliahan dan
dosen yang mengampu perkuliahan tersebut.
Pemilihan lokasi perkuliahan ditentukan dengan beberapa pertimbangan berikut:
a.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Semarang karena pertimbangan
kedekatan jarak dengan domisili peneliti.

b.

Perkuliahan bahasa Inggris biasanya dilaksanakan di dua jenis program studi, yaitu
program studi pendidikan bahasa Inggris dan program studi sastra Inggris. Kedua
jenis program studi tersebut ada di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan
tinggi swasta (PTS). Keberadaan kedua jenis program tersebut di wilayah Kota
Semarang dan status akreditasi program studinya ditunjukkan pada Tabel 3.1.

c.

Perkuliahan bahasa Inggris yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dilakukan di
program studi bahasa Inggris yang berakreditasi dengan nilai A dari Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kemristekdikti RI. Nilai A
menggambarkan bahwa proses perkuliahan di program studi tersebut telah melalui
penjaminan mutu yang unggul.

d.

Setiap program studi yang dijadikan sampel diambil satu pertemuan kegiatan
perkuliahan sebagai sumber data. Pelaksanaan kegiatan perkuliahan bukan pada
awal perkuliahan (pertemuan ke-1) dan akhir perkuliahan (pertemuan terakhir),
karena biasanya realisasi linguistik pada pertemuan tersebut lebih didominasi oleh
register regulatif. Artinya, pada pertemuan tersebut dosen lebih fokus pada
penyampaian mekanisme perkuliahan, materi dan tugas yang akan dibahas selama
satu semester, dan hal-hal yang terkait dengan ujian akhir semester.
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Tabel 3.1 Program Studi Bahasa Inggris di Kota Semarang
No Program Studi
1

Sastra Inggris

2

Sastra Inggris

3

Sastra Inggris

4

Sastra Inggris

5

Sastra Inggris

6

Sastra Inggris

7

Pendidikan
Bahasa Inggris
Pendidikan
Bahasa Inggris
Pendidikan
Bahasa Inggris
Pendidikan
Bahasa Inggris

8
9
10

Perguruan Tinggi
Universitas
Diponegoro
Universitas Dian
Nuswantoro
Universitas
Katholik
Soegijapranata
Universitas
Stikubank
Universitas 17
Agustus 1945
Universitas Islam
Sultan Agung
Universitas Negeri
Semarang
Universitas PGRI
Semarang
Universitas Islam
Sultan Agung
Universitas
Muhammadiyah
Semarang

PTN/
PTS
PTN

Wilayah

Akreditasi

Semarang

B

PTS

Semarang

A

PTS

Semarang

B

PTS

Semarang

B

PTS

Semarang

B

PTS

Semarang

A

PTN

Semarang

A

PTS

Semarang

B

PTS

Semarang

B

PTS

Semarang

B

Sumber: (https://banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi)
Berdasarkan pada kriteria pemilihan sampel perkuliahan bahasa Inggris tersebut
dan kesediaan dosen menjadi narasumber dalam penelitian ini, maka diperoleh tiga
perkuliahan yang berasal dari tiga program studi bahasa Inggris yang berakreditasi A.
Ketiga perkuliahan dan program studi beserta kualifikasi dosen pengampunya disajikan
pada Tabel 3.2:
Tabel 3.2 Sumber Data Penelitian
Nama Program
Studi
Sastra Inggris
Pendidikan
Bahasa Inggris
Sastra Inggris

Nama
Perguruan Tinggi
Universitas Dian
Nuswantoro
Universitas Negeri
Semarang
Universitas Islam Sultan
Agung

Tingkat Pendidikan &
Jabatan Fungsional Dosen
S2 + Lektor Kepala
S2 + Lektor Kepala
S2 + Lektor Kepala
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E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik:
a.

Pendokumentasian secara audio-visual terhadap kegiatan perkuliahan bahasa
Inggris yang dijadikan sasaran penelitian ini.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan objektif tentang kegiatan
perkuliahan, pendokumentasian dilakukan dengan menggunakan alat perekam
video kamera handycam dan tape recorder sebagai antisipasi apabila terjadi
masalah dengan kamera handycam. Menurut Lee (2011: 53-54), kehadiran peneliti
dengan kamera video di kelas dapat menimbulkan observer’s paradox atau
Howthorne’s effect, yaitu pengaruh terhadap perubahan perilaku, sikap, atau
penampilan dosen dan mahasiswa.

Untuk meminimalkan terjadinya hal tersebut,

Bailey (2006) menyarankan dengan membiasakan dosen dan mahasiswa dengan
penggunaan alat perekam. Agar kehadiran peneliti dan kamera tidak mempengaruhi
proses pembelajaran di kelas, setiap kelas yang dijadikan sampel dalam penelitian
ini direkam sebanyak dua kali secara berurutan. Namun, hanya rekaman pertemuan
yang kedua lah yang akan dijadikan sebagai data penelitian.
b.

Pengamatan berperan pasif terhadap kegiatan perkuliahan bahasa Inggris yang
dijadikan sasaran penelitian ini.
Pengamatan dengan menggunakan catatan lapangan (field notes) dilakukan untuk
melengkapi data yang tidak terekam oleh kamera video. Data yang dikumpulkan
melalui pengamatan di kelas terutama berhubungan dengan setting ruang dan waktu
kegiatan perkuliahan, perilaku verbal dan non-verbal mahasiswa, interaksi dosen
dengan mahasiswa, dan penggunaan materi dan alat peraga oleh dosen selama
proses perkuliahan.

c.

Wawancara mendalam dengan dosen pengampu kegiatan perkuliahan bahasa
Inggris yang dijadikan sasaran penelitian ini. Teknik wawancara ini dilakukan
untuk mendapatkan gambaran akan perspektif dosen tentang pandangan dia tentang
pembelajaran bahasa Inggris, pelaksanaan perkuliahan yang dia lakukan, tujuan
perkuliahan, alasan tentang pilihan-pilihan bahasa yang digunakan dalam
melaksanakan proses perkuliahan, dan informasi kontekstual lainnya yang dianggap
penting.
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d. Pengkajian dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan perkuliahan
bahasa Inggris yang menjadi sasaran penelitian ini, seperti rencana perkuliahan,
buku ajar perkuliahan dan pedoman akademik.

F. Validitas Data
Dalam penelitian, validitas menggambarkan seberapa jauh peneliti telah mengamati
apa yang seharusnya diamati, dan seberapa jauh peneliti dapat menggeneralisasikan
hasil penelitiannya tentang suatu subjek dan situasi terhadap subjek dan situasi lain
(Nunan, 1992: 232). Dengan demikian, validitas data suatu penelitian menyatakan
tingkat keabsahan data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian
kualitatif, cara yang paling umum untuk meningkatkan validitas datanya adalah dengan
menggunakan teknik triangulasi (Sutopo: 2002: 78), yaitu teknik pemeriksaan
keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2012: 330). Denzin
(1978), seperti yang dikutip oleh Patton (2002: 247), menyatakan ada empat teknik
triangulasi dalam penelitian kualitatif, yaitu (1) triangulasi sumber data, dengan
menggunakan beragam sumber data, (2) triangulasi peneliti, dengan melibatkan
beberapa peneliti, (3) triangulasi teori, dengan menggunakan beberapa teori untuk
memaknai data yang sama, dan (4) triangulasi metode, dengan menggunakan beragam
metode untuk mengumpulkan data sejenis.
Penelitian ini hanya menggunakan teknik triangulasi sumber data dan triangulasi
metode. Triangulasi sumber data dilakukan dengan mengumpulkan data tentang genre
perkuliahan bahasa Inggris sebagai bahasa asing melalui sumber data yang berbeda,
yaitu beberapa peristiwa perkuliahan bahasa Inggris yang dilakukan oleh dosen yang
berbeda di tempat yang berbeda pula, beberapa dosen pengampu perkuliahan bahasa
Inggris yang menjadi sasaran penelitian ini sebagai informan, dan benda dan dokumen
yang berhubungan dengan perkuliahan bahasa Inggris yang menjadi sasaran penelitian
ini. Triangulasi sumber data tersebut digambarkan seperti pada Gambar 3.1.
dosen pengampu

perkuliahan

dokumen perkuliahan

Gambar 3.1. Diagram Triangulasi Sumber Data

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
76

Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data tentang genre
perkuliahan bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia melalui metode
pengumpulan data yang berbeda, yaitu pengamatan berperan pasif terhadap peristiwa
perkuliahan, wawancara mendalam dengan dosen pengampu perkuliahan, dan
pengkajian dokumen perkuliahan. Triangulasi metode tersebut digambarkan seperti
pada Gambar 3.2.
wawancara

pengamatan

pengkajian dokumen

Gambar 3.2. Diagram Triangulasi Metode
G. Teknik Analisis Data
Data genre perkuliahan bahasa Inggris sebagai bahasa asing dalam penelitian ini
dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis genre dalam perspektif Linguistik
Sistemik Fungsional (LSF). Kerangka analisis penelitian ini merupakan perpanduan
antara model genre Martin (1992) sebagai suatu proses sosial yang berorientasi kepada
tujuan yang dicapai secara bertahap dan direalisasikan melalui register dan model
Halliday dan Matthiessen (2004) tentang realisasi makna metafungsional. Kedua model
tersebut dipakai untuk menggambarkan fenomena semiotika sosial yang ada di proses
sosial yang namanya perkuliahan bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia.
Dengan demikian, setiap perkuliahan bahasa Inggris dianalisis dalam dua hal, yaitu:
1.

Tahapan (stages) dan langkah (steps) fungsional pembentuk genre perkuliahan dan
hubungan antar tahap tersebut dalam membentuk genre perkuliahan secara
keseluruhan. Konsep yang dipakai dalam analisis ini adalah konsep struktur
skematik (schematic structure) seperti yang dinyatakan Martin (1992).

2.

Realisasi leksikogramatika dari setiap langkah yang membentuk genre perkuliahan
tersebut. Dalam analisis ini, setiap bagian teks (chunk) yang membentuk tahapan
generik tertentu dijabarkan kedalam klausa-klausa untuk mengetahui realisasi
makna metafungsional yang membentuk tahapan generik tersebut. Analisis
leksikogramatika dalam penelitian ini hanya menekankan pada unit analisis berupa
klausa. Dengan demikian, unit analisis di bawah klausa – leksis dan kelompok kata
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– dan unit analisis di atas klausa – klausa kompleks dan wacana – tidak dibahas
dalam penelitian ini. Pada tataran leksikogramatika, realisasi makna eksperiensial
diketahui dengan menggunakan sistem Transitivitas, makna interpersonal dengan
sistem MOOD, dan makna tekstual dengan sistem Tema-Rema. Model yang
dipakai

dalam

analisis

realisasi

makna

metafungsional

pada

tataran

leksikogramatika adalah model yang dinyatakan oleh Halliday dan Mathiessen
(2004).
Secara prosedural, data dalam penelitian ini dianalisis dengan mengikuti model
analisis etnografis seperti yang dikemukan oleh Spradley (1980: 92-128) dengan empat
tahapan, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan menemukan
tema budaya. Urutan dalam analisis etnografis dapat digambarkan seperti Gambar 3.3
berikut (Santosa, 2010: 120).
Analisis Domain

Analisis Taksonomi

Analisis Komponen

Menemukan Tema
Budaya

Gambar 3.3. Diagram Analisis Data

Analisis data secara etnografis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:
1.

Analisis Domain
Domain adalah kategori simbolik apapun yang mencakup kategori-kategori lain

(Spradley, 2007: 140). Dalam penelitian ini, tahap analisis domain dilakukan untuk
mengetahui struktur skematik genre perkuliahan bahasa Inggris. Karena salah satu ciri
genre dalam SFL adalah proses sosial yang dilakukan secara bertahap, maka genre
perkuliahan bahasa Inggris pasti juga memiliki tahapan pelaksanaannya (generic
stages). Dalam analisis domain, tahap-tahap utama (stages) dan fungsi sosial yang
membentuk struktur perkuliahan bahasa Inggris ini dihubungkan dengan menggunakan
istilah pencakup (cover term), istilah tercakup (included terms), dan hubungan semantik
tunggal. Domain ini memiliki istilah pencakup ‘perkuliahan bahasa Inggris’, istilah
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tercakup ‘tahapan perkuliahan’, dan hubungan semantik tunggal ‘salah satu tahap
dalam’. Kerangka analisis domain ini digambarkan dalam Tabel 3.3 berikut:
Tabel 3.3 Kerangka Analisis Domain
Genre

Tahap

Fase

Perkuliahan bahasa
Inggris

Orientasi

Salam Pembuka
Tinjauan mata kulia sebelumnya
Pernyataan tujuan perkuliahan
……….. (langkah selanjutnya)

Diskusi

Penjelasan konsep
Pemberian contoh
Kesimpulan konsep
……….. (langkah selanjutnya)

Penutup

Rangkuman
Pemberian tugas
Tindak lanjut
……….. (langkah selanjutnya)

2.

Analisis Taksonomi
Taksonomi adalah sejumlah kategori yang dihubungan berdasarkan hubungan

semantik tunggal (Spradley, 1980: 112). Tahapan analisis taksonomi dilakukan untuk
mengetahui struktur internal suatu domain (Spradley, 2007: 199). Analisis taksonomi
ini melihat makna metafungsional dari klausa-klausa yang membentuk setiap langkah
perkuliahan melalui realisasi leksikogramatikanya. Setiap klausa dianalisis melalui tiga
jenis sistem leksikogramatika, yaitu sistem Transitivitas sebagai realisasi makna
eksperensial, sistem MOOD sebagai realisasi makna interpersonal, dan sistem TemaRema sebagai realisasi makna tekstual.
Kerangka analisis taksonomi yang dipakai dalam genre perkuliahan bahasa
Inggris dapat digambarkan dalam Tabel 3.4 berikut:
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Tabel 3.4 Kerangka Analisis Taksonomi
Realisasi Leksikogramatika
Transitivitas
Klausa
Part

Pros

Sirk

Tema-Rema

Dekla

MOOD
Inter

Imper

Topikl

L

L

L

B

E

E

E

Tb

Interp
F

V

M

Tekstl
Ko Ko
Str
nt
njt

1
2
3
4
5

Catatan:
part = partisipan; pros = proses; sirk = sirkumstansi;
dekla = deklaratif; inter = interogatif; imper = imperatif; L = lengkap; E = elips; topikl =
topikal; B = bermarkah; Tb = tak bermarkah;
interp = interpersonal; F = finit; V = vokatif; M = modal
tekstl = tekstual; str = struktural; kont = kontinuatif; konj = konjungtif
3.

Analisis Komponen
Analisis komponen merupakan suatu pencarian sistemik berbagai atribut

(komponen makna) yang berhubungan dengan simbol-simbol budaya. Salah satu cara
untuk menemukan atribut tersebut adalah dengan membuat dimensi perbedaan di antara
simbol-simbol budaya (Spradley, 2007: 247). Dalam analisis ini, makna metafungsional
(eksperensial, interpersonal, dan tekstual) yang merealisasikan register di antara tahap
dan langkah pembentuk genre perkuliahan bahasa Inggris akan diketahui melalui
perbedaan realisasi leksikogramatika pada semua klausa yang membentuk tahap dan
langkah tersebut. Pada tataran klausa, makna eksperensial, yaitu makna yang
menggambarkan realitas, dianalisis dengan menggunakan sistem Transitivitas. Makna
interpersonal, yaitu makna yang menggambarkan hubungan sosial antara dosen dan
mahasiswa, dianalisis dengan menggunakan sistem MOOD, sedangkan makna tekstual,
yaitu makna yang menggambarkan aliran informasi, dianalisis dengan menggunakan
sistem Tema-Rema.

Kerangka analisis komponen dalam penelitian ini dapat

digambarkan melalui Tabel 3.5 berikut:
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Tabel 3.5 Kerangka Analisis Komponen
Struktur Skematik
Klausa

Realisasi Leksikogramatika
Transitivitas

Tahap

MOOD

Langkah
Part

Pros

Sirk

Dekla
L

E

Inter
L

E

Tema-Rema
Imper
L

E

Topikl
B

Tb

Interp
F

V

Tekstl
M

Str

Kont

Konjt

1
2
3
4
5

Analisis komponen akan menghasilkan ciri-ciri linguistik untuk setiap tahapan pelaksanaan kegiatan perkuliahan bahasa
Inggris.
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Menemukan Tema budaya
Menurut Spradley (2007:133), analisis tema meliputi pencarian hubungan di

antara domain, taksononi, dan kategori untuk mencari pola budaya (patterns of culture).
Setelah diketahui semua tahapan dan langkah kegiatan perkuliahan bahasa Inggris
beserta ciri-ciri leksikogramatikanya dan hubungan diantara tahapan dan langkah
tersebut secara keseluruhan, selanjutnya analisis tema budaya dilakukan. Analisis ini
menghubungan antara tujuan sosial perkuliahan bahasa Inggris, struktur skematik, dan
ciri-ciri linguistiknya untuk menemukan tema budaya di balik realitas semiotik tersebut.
Pencarian difokuskan untuk mendapatkan alasan mengapa perkuliahan bahasa Inggris
sebagai bahasa asing di Indonesia memiliki realitas semiotik seperti itu.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, pada bab ini
disajikan hasil analisis terhadap genre perkuliahan bahasa Inggris (GPBI) sebagai
bahasa asing dengan menggunakan kerangka analisis linguistik sistemik fungsional
(LSF). Dalam analisis ini, struktur skematik dan realisasi linguistik pada tataran klausa
untuk

setiap genre perkuliahan bahasa Inggris dideskripsikan. Realisasi linguistik

tersebut mencakup realisasi dari tiga makna metafungsional, yaitu makna eksperiensial,
makna interpersonal, dan makna tekstual. Sistem gramatika yang digunakan untuk
mendeskripsikan realisasi makna metafungsional tersebut adalah Transitivitas untuk
makna eksperiensial, MOOD untuk makna interpersonal, dan Tema-Rema

untuk

makna tekstual.

1.

Struktur Skematik GPBI

Seperti dinyatakan pada Bab Metode Penelitian, Sub-bab Teknik Sampling,
GPBI yang dikaji dalam penelitian ini berjumlah 3 genre, yang berasal dari tiga
program studi bahasa Inggris berakreditasi program studi A di tiga universitas di Kota
Semarang. Ketiga GPBI tersebut ditunjukkan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 GPBI yang Dikaji
Nama Program Studi
Sastra Inggris (S1)
Pendidikan Bahasa
Inggris (S1)
Sastra Inggris (S1)

Nama
Perguruan Tinggi
Universitas Dian
Nuswantoro Semarang
Universitas Negeri
Semarang
Universitas Islam Sultan
Agung Semarang

Akreditasi
Program Studi
A

Kode
Genre
GPBI-1

A

GPBI-2

A

GPBI-3

GPBI sebagai sebuah proses sosial pasti memiliki tujuan sosial yang akan
dicapainya. Tujuan sosial dari GPBI adalah tercapainya capaian pembelajaran dari
GPBI tersebut melalui struktur skematik tertentu. Pencapaian tujuan sosial tersebut
dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan perkuliahan (stages) secara keseluruhan.
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Setiap tahap perkuliahan dilaksanakan melalui beberapa fase kegiatan perkuliahan
(phases).
Penggunaan istilah tahap dan fase dalam deskripsi struktur skematik GBPI
didasarkan pada istilah yang sering dipakai pada pembahasan wacana perkuliahan
secara linguistik (Love dan Suherdi, 1996: 239-241; Christie, 2002: 100; Lee, 2011: 89)
maupun pedagogis (Suparman, 2012: 245-246). Menurut Green dan Weader (dalam
Love dan Suherdi, 1996: 239), struktur sebuah kegiatan pembelajaran (lesson) terbentuk
dari beberapa unit yang tersusun mulai dari unit terkecil sampai unit terbesar: unit pesan
(message unit), unit interaksi (interactional unit), kegiatan instruksional (instructional
sequence), unit fase (phase unit), dan pembelajaran (lesson). Dengan menggunakan
kerangka teori LSF, Love dan Suherdi (1996: 241) membagi struktur wacana
pembelajaran (curriculum genre) mulai dari unsur terkecil sampai unsur terbesar
kedalam: moves, exchanges, steps, phase, stage, curriculum cycle. Pembagian struktur
wacana pembelajaran dari kerangka teori LSF juga dilakukan oleh Christie (2002: 100),
yang menyimpulkan bahwa secara umum sebuah wacana pembelajaran (curriculum
genre) memiliki bagian awal, tengah, dan akhir. Christie menyebut ketiga tahap tersebut
sebagai

tahap

orientasi

(curriculum

orientation),

tahap

contoh

(curriculum

exemplification), dan tahap penutup (curriculum closure). Masing-masing tahap
tersebut dijalankan melalui beberapa kegiatan.
Selain itu, Lee (2011: 89) dengan menggunakan kerangka teori genre dalam
English for Spesific Purposes (ESP) menyimpulkan bahwa sebuah wacana
pembelajaran memiliki tiga tahap (phases) utama, yang masing-masing terbagi ke
dalam beberapa langkah (steps). Ketiga tahap utama tersebut meliputi tahap pembukaan
(opening), tahap aktivitas (activity cycle), dan tahap penutup (closing). Sejalan dengan
pembagian struktur kegiatan pembelajaran dari sisi linguistik, Suparman (2012: 245246), dengan menggunakan tinjauan dari sisi pedagogis, menyatakan bahwa urutan
sebuah kegiatan instruksional terdiri atas tiga tahap utama (pendahuluan, penyajian, dan
penutup), yang masing-masing tahap terbagi ke dalam beberapa langkah instruksional.
Penggunaan istilah tahap dan fase dalam analisis struktur teks juga mengikuti
istilah yang digunakan oleh Dreyfus, Humphrey, Mahboob dan Martin (2016: 154-156)
dalam analisis teks menurut LSF. Mereka membagi lapisan struktur teks ke dalam tahap
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(stages) dan fase (phases). Fase merupakan bagian yang lebih variatif dalam suatu
tahap.
Penggunaan istilah tahap dan fase juga mempertimbangkan makna kedua istilah
tersebut dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Menurut English Oxford Living
Dictionary, kata stage didefinisikan sebagai “a point, period, or step in a process or
development” (periode atau tahap dalam suatu suatu proses perubahan atau
perkembangan), sedangkan kata phase didefinisikan sebagai “a distinct period in a
series of events or a process of change or development” (suatu periode berbeda dalam
suatu rangkaian kejadian atau proses perubahan atau perkembangan). Selain itu, dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tahap didefinisikan sebagai “bagian dari
perkembangan (pertumbuhan); bagian dari sesuatu yang ada awal dan akhirnya; bagian
dari urutan (menegak atau menyamping) tingkat”, sedangkan kata fase didefiniskan
sebagai “tingkatan masa (perubahan, perkembangan, dan sebagainya)”. Dari beberapa
definisi tentang kata tahap dan fase tersebut dan pemakaiannya dalam analisis wacana
perkuliahan (pedagogic discourse), dapat disimpulkan bahwa istilah tahap (stage)
merujuk ke bagian-bagian yang secara struktural membentuk suatu kejadian atau proses
sosial, yang umumnya terdiri dari bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir,
sedangkan istilah fase (phase) merujuk ke kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara
berjenjang dalam suatu tahap.
Dalam penelitian ini, tahapan (staging) dalam sebuah GBPI dibagi ke dalam tiga
tahap secara umum, yaitu Tahap Orientasi, Tahap Diskusi, dan Tahap Penutup.
Sementara itu, dalam setiap tahap perkuliahan terdapat beberapa fase kegiatan
perkuliahan (phases) yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa agar tujuan tahap
perkuliahan tersebut tercapai. Dengan demikian, sebagai sebuah proses sosial yang
dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, Tahap Orientasi GBPI bertujuan untuk
mempersiapkan mahasiswa peserta perkuliahan agar secara mental siap mempelajari
pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru dalam GBPI tersebut; Tahap Diskusi, yang
merupakan tahap inti dalam sebuah GBPI, merupakan interaksi dosen-mahasiswa
berkaitan dengan materi perkuliahan untuk mencapai tujuan perkuliahan; sedangkan
Tahap Penutup merupakan tahap akhir sebuah GBPI yang bertujuan untuk meyakinkan
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bahwa mahasiswa telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang telah
dipelajarinya serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehar-hari.
Tahapan dan fase-fase perkuliahan dari GPBI yang dikaji dalam penelitian ini
disajikan pada Tabel 4.2. Urutan tahap dan fase perkuliahan disajikan dalam bentuk
struktur skematis. Dalam struktur skematis ini, beberapa fase kegiatan perkuliahan
(phases) yang berurutan dirangkaian oleh tanda ^ yang berarti “diikuti oleh”.
Tabel 4.2. Struktur Skematik GPBI
No
1

Genre
GPBI-1

Tahap
Orientasi

Diskusi

Penutup
2

GPBI-2

Orientasi

Diskusi

Penutup
3

GPBI-3

Orientasi

Diskusi

Penutup

Fase
SalPem ^ TMS ^ RKeg ^ PerTug ^ KTug ^
PKP ^ PTP
PKon ^ PCon ^ PKon ^ PCon ^ PPM ^ KKon ^
PPM ^ PCon ^ KKon ^ PKon ^ PCon ^
PKon ^ PCon ^ KKon ^ PKon ^ PCon ^ PKon ^
KKon ^ PPM ^ PLat ^ PengLat ^ PemLat ^
PKon ^ PCon ^ KPP
PPB ^ PemTug ^ TLanj ^ PAP ^ SalPen
SalPem ^ MRS ^ PAP ^ TMS ^ RKeg ^
PerTug ^ PKP ^ PTP
PLat ^ PPM ^ PKon ^ PCon ^ PPM ^ PCon^
PKon ^ PCon ^ PKon ^ PPM ^ PCon ^ KKon^
PCon ^ PKP ^ TMS ^ PKon ^ KKon ^ PKon ^
PCon ^ PPM ^ PKon ^ PPM ^ PKon ^ PCon^
PPM ^ PKon ^ PCon ^ PLat ^ KKon ^ PKon ^
PCon ^ PPM ^ PKon ^ PCon ^ KKon ^ PCon^
PPM ^ KPP ^ Rkeg ^ PLat ^ PengLat ^ MonLat^
PengLat ^ MonLat ^ PengLat ^ MonLat ^
PemLat ^ PKon ^ PCon ^ KKon ^ PKon ^ PPM ^
PKon ^ PCon ^ KKon ^ PCon ^ KKon ^ PKon ^
PCon ^ KKon ^ PKon ^ PCon ^ PKon ^ PCon ^
PKon ^ PCon ^ PKon ^ PCon ^ KKon ^ PPM ^
PLat ^ PengLat ^ MonLat ^ PemLat
PPB ^ UmBal ^ Rang ^ PemTug ^ TLanj ^
SalPen ^ PAP
SalPem ^ MRS ^ RKeg ^ TMS ^ PerTug ^ PKP
PCon ^ PKon ^ PPM ^ PCon ^ KKon ^ PKon ^
PCon ^ KKon ^ PCon ^ KKon ^ PCon ^ PKon ^
PCon ^ PKon ^ PCon ^ PKon ^ PCon ^ PKon ^
PCon ^ PKon ^ PCon ^ KKon ^ PKon ^ PCon ^
PKon ^ PCon ^ KKon ^ PKon ^ PCon ^ PKon ^
PCon ^ PKon ^ PCon ^ PKon ^ PCon ^ PKon ^
PCon ^ PKon ^ PCon ^ PKon ^ KKon ^ PLat ^
PengLat ^ MonLat ^ PemLat ^ KPP
PPB ^ PemTug ^ TLanj ^ SalPen
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Keterangan:
Tahap Orientasi
SalPem
: Salam Pembuka
MRS
: Membangun Relasi Sosial
TMS
: Tinjauan Mata Kuliah
Sebelumnya
RKeg
: Rencana Kegiatan
Tahap Diskusi
PKon
: Penjelasan Konsep
PCon
: Pemberian Contoh
PPM
: Pemeriksaan Pemahaman
Mahasiswa
KKon
: Kesimpulan Konsep
PLat
: Pemberian Latihan
Tahap Penutup
PPB
: Penanda Perkuliahan
segera Berakhir
PemTug : Pemberian Tugas
Rang
UmBal

: Rangkuman
: Umpan Balik
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PerTug
Ktug
PKP
PTP

: Pemeriksaan Tugas
: Kesimpulan Tugas
: Penentuan Kegiatan
Perkuliahan
: Pernyataan Tujuan Perkuliahan

PengLat : Pengerjaan Latihan
MonLat : Monitoring Latihan
PemLat : Pemeriksaan Latihan
KPP

: Kesimpulan Pokok
Perkuliahan

TLanj

: Tindak Lanjut

PAP

: Pemeriksaan Administrasi
Perkuliahan
: Salam Penutup

SalPen

Untuk melengkapi deskripsi struktur skematis dari GPBI yang dikaji dalam
penelitian ini, latar (setting) dari masing-masing GPBI akan diuraikan.
GPBI-1 merupakan salah satu kegiatan perkuliahan di Program Studi Sastra
Inggris (S1) di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. GPBI-1 ini terjadi pada salah
satu pertemuaan perkuliahan bahasa Inggris pada mata kuliah Sintaksis Bahasa Inggris
(English Syntax). Perkuliahan ini diampu oleh seorang dosen yang bukan penutur jati
bahasa Inggris, dengan pengalaman mengajar mata kuliah bahasa Inggris di Universitas
tersebut selama 19 tahun. Latar belakang pendidikan dosen tersebut adalah lulusan S1
Sastra Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Inggris, dan sedang menempuh S3 Pendidikan
Bahasa Inggris. Dosen pengampu perkuliahan ini merupakan salah satu dosen senior di
Program Studi tersebut, dengan kualifikasi: memiliki jabatan fungsional dosen Lektor
Kepala, golongan ruang IV/a, telah memiliki sertifikat pendidik pada jabatan fungsional
tersebut, telah menempuh pelatihan pengembangan kompotensi pedagogis dosen
PEKERTI dan Applied Approach (AA), dan aktif dalam mengikuti kegiatan penelitian
dan seminar dalam bidang bahasa Inggris.
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GPBI-2 merupakan salah satu kegiatan perkuliahan di Program Studi Pendidikan
Inggris (S1) di Universitas Negeri Semarang (UNNES). GPBI-2 ini terjadi pada salah
satu pertemuaan perkuliahan bahasa Inggris pada mata kuliah Sintaksis Bahasa Inggris
(English Syntax). Sama seperti GPBI-1, perkuliahan pada GPBI-2 ini diampu oleh
seorang dosen yang bukan penutur jati bahasa Inggris, dengan pengalaman mengajar
mata kuliah bahasa Inggris di Universitas tersebut selama 16 tahun. Latar belakang
pendidikan dosen tersebut adalah lulusan S1 Pendidikan Inggris dan S2 Pendidikan
Bahasa Inggris. Dosen pengampu perkuliahan ini merupakan salah satu dosen di
Program Studi tersebut, dengan kualifikasi: memiliki jabatan fungsional dosen Lektor,
golongan ruang III/d, telah memiliki sertifikat pendidik pada jabatan fungsional
tersebut, telah menempuh pelatihan pengembangan kompotensi pedagogis dosen
PEKERTI dan Applied Approach (AA), dan aktif dalam mengikuti kegiatan penelitian
dan seminar dalam bidang bahasa Inggris.
GPBI-3 merupakan salah satu kegiatan perkuliahan di Program Studi Sastra
Inggris (S1) di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. GPBI-3 ini
terjadi pada salah satu pertemuaan perkuliahan bahasa Inggris pada mata kuliah
Penerjemahan Bahasa Inggris – Bahasa Indonesia (English – Indonesian Translation).
Perkuliahan pada GPBI-3 ini diampu oleh seorang dosen yang bukan penutur jati
bahasa Inggris, dengan pengalaman mengajar mata kuliah bahasa Inggris di Universitas
tersebut selama 21 tahun. Latar belakang pendidikan dosen tersebut adalah lulusan S1
Sastra Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Inggris, dan sedang menempuh S3 Pendidikan
Bahasa Inggris. Dosen pengampu perkuliahan ini merupakan salah satu dosen senior di
Program Studi tersebut, dengan kualifikasi: memiliki jabatan fungsional dosen Lektor
Kepala, golongan ruang IV/a, telah memiliki sertifikat pendidik pada jabatan fungsional
tersebut, telah menempuh pelatihan pengembangan kompotensi pedagogis dosen
PEKERTI dan Applied Approach (AA), dan aktif dalam mengikuti kegiatan penelitian
dan seminar dalam bidang bahasa Inggris.
Pada saat perekaman dan pengamatan berlangsung, ketiga perkuliahan tersebut
membahas materi perkuliahan sesuai dengan mata kuliahnya: jenis-jenis frase (phrases)
bahasa Inggris pada GPBI-1, unsur-unsur klausa (clause elements) bahasa Inggris pada
GPBI-2, dan strategi penerjemahan (translations strategies) pada GPBI-3. Perkuliahan
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dilakukan pada waktu yang berbeda. GPBI-1 terjadi pada sore hari sekitar pukul 18.30
wib, yang diikuti oleh mahasiswa semester 5 berjumlah 20 orang terdiri dari 8
mahasiswa dan 12 mahasiswi. GPBI-2 terjadi pada siang hari sekitar pukul 13.00 wib,
yang diikuti oleh 25 orang terdiri dari 10 mahasiswa dan 15 mahasiswi. GPBI-3
dilaksanakan pada sore hari pukul 18.15 yang diikuti oleh 18 orang terdiri dari 9
mahasiswa dan 11 mahasiswi.
Latar ketiga GPBI yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirangkum melalui
Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Latar GPBI yang Dikaji
No
GPBI
1 GPBI-1

2

GPBI-2

3

GPBI-3

Kualifikasi Dosen Pengampu
a. Bukan penutur jati bahasa
Inggris
b. Pendidikan: S1, S2 bahasa
Inggris, dan sedang kuliah
S3 bahasa Inggris
c. Jabatan fungsional Lektor
Kepala
d. Memiliki sertifikat pendidik
(serdos)
e. Mengikuti PEKERTI dan
AA
a. Bukan penutur jati bahasa
Inggris
b. Pendidikan: S1, S2 bahasa
Inggris
c. Jabatan fungsional Lektor
d. Memiliki sertifikat
pendidik (serdos)
e. Mengikuti PEKERTI dan
AA
a. Bukan penutur jati bahasa
Inggris
b. Pendidikan: S1, S2 bahasa
Inggris, sedang kuliah S3
bahasa Inggris
c. Jabatan fungsional Lektor
Kepala
d. Memiliki sertifikat
pendidik (serdos)
e. Mengikuti PEKERTI dan
AA

Mata Kuliah
Sintaksis
bahasa
Inggris

Waktu
Sore hari
(18.30)

Mahasiswa
20 orang

Sintaksis
bahasa
Inggris

Siang
hari
(13.00)

25 orang

Penerjemahan Sore hari
Bahasa
(18.15)
Inggris –
Bahasa
Indonesia

18 orang
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Secara umum, struktur skematis GPBI yang dikaji dalam penelitian ini dapat
digambarkan seperti Gambar 4.1. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa struktur skematis
GPBI terbentuk dari beberapa unsur. Menurut Christie (2002: 35-36), dalam gambar
struktur skematis, tanda ^ yang bermakna “diikuti oleh” digunakan untuk
merangkaiakan unsur-unsur yang berurutan, tanda ( ) yang bermakna “manasuka” untuk
menandai unsur tidak wajib hadir dalam struktur, tanda  yang bermakna “rekursif”
untuk menandai unsur yang muncul lebih dari satu kali, dan tanda [ ] untuk menandai
batas unsur-unsur yang rekursif.

Gambar 4.1 Struktur Skematis GPBI

Seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1, GPBI dilaksanakan melalui tiga tahap,
yaitu Tahap Orientasi, dilanjutkan dengan Tahap Diskusi, dan diakhiri dengan Tahap
Penutup. Masing-masing tahap dilaksanakan melalui beberapa fase perkuliahan. Tahap
Orientasi dilaksanakan secara berurutan melalui

fase-fase: Salam Pembuka,

Membangun Relasi Sosial, Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan, Tinjauan Mata
Kuliah Sebelumnya, Rencana Kegiatan, Pemeriksaan Tugas, Kesimpulan Tugas,
Penentuan Kegiatan Perkuliahan, dan Pernyataan Tujuan Perkuliahan. Dalam GPBI,
langkah Membangun Relasi Sosial, Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan, dan
Kesimpulan Tugas merupakan unsur yang tidak wajib hadir (optional) dalam GPBI.
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Setelah Tahap Orientasi selesai dilaksanakan, tahapan selanjutnya adalah Tahap
Diskusi yang merupakan tahap utama dalam GPBI. Tahap ini juga dilaksanakan melalui
beberapa fase perkuliahan, yang urutannya sebagai berikut: Penjelasan Konsep,
Pemberian Contoh, Pemeriksaan Pemahaman Mahasiswa, Kesimpulan Konsep,
Pemberian Latihan, Pengerjaan Latihan, Monitoring Latihan, Pemeriksaan Latihan, dan
Kesimpulan Pokok Perkuliahan. Dalam GPBI, langkah perkuliahan Penjelasan Konsep,
Pemberian Contoh, Pemeriksaan Pemahaman Mahasiswa, Kesimpulan Konsep,
Pemberian Latihan, Pengerjaan Latihan, Monitoring Latihan, dan Pemeriksaan Latihan
dapat dilakukan lebih dari satu kali (recursive) tergantung pada banyaknya konsep yang
dipelajari. Fase Monitoring Latihan dan Kesimpulan Pokok Perkuliahan merupakan
unsur manasuka dalam GPBI.
Langkah terakhir dalam GPBI adalah Tahap Penutup. Tahap ini dilaksanakan
melalui beberapa langkah kegiatan perkuliahan yang berurutan: Penanda Perkuliahan
segara Berakhir, Umpan Balik, Rangkuman, Pemberian Tugas, Tindak Lanjut, Salam
Penutup. Dalam Tahap Penutup, fase Umpan Balik dan Rangkuman merupakan unsur
manasuka dalam GPBI.
Sesuai dengan pandangan genre dalam LSF sebagai proses sosial yang dilakukan
secara bertahap dalam mencapai fungsi atau tujuan sosialnya, tahap-tahap perkuliahan
dalam GPBI dilakukan dalam rangka mencapai tujuan sosial tahap-tahap perkuliahan
tersebut. Secara umum tujuan sosial dari Tahap Orientasi adalah mempersiapkan
mahasiswa peserta perkuliahan agar secara mental siap mempelajari pengetahuan,
keterampilan, dan sikap baru dalam GBPI tersebut; tahap diskusi bertujuan membuat
mahasiswa dapat mencapai tujuan perkuliahan; sedangkan tahap penutup bertujuan
untuk meyakinkan bahwa mahasiswa telah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan
sikap baru yang telah dipelajarinya serta dapat menerapkannya dalam kehidupan seharhari.
Perkuliahan pada GPBI-1 diawali dengan tahap orientasi yang memiliki tujuan
sosial untuk menciptakan kesiapan mahasiswa dalam memahami konsep frase dan jenisjenisnya serta melakukan analisis sintaktis secara fungsional dan kategorial terhadap
frase bahasa Inggris. Setelah tahap orientasi, kegiatan perkuliahan dilanjutkan dengan
tahap diskusi, yang memiliki tujuan sosial membentuk pengetahuan dan keterampilan
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mahasiswa tentang pemahaman dan analisis frase bahasa Inggris. Selanjutnya, kegiatan
perkuliahan diakhiri dengan tahap penutup, yang memiliki tujuan sosial meyakinkan
bahwa mahasiswa telah memiliki memiliki pengetahuan tentang frase bahasa Inggris
dan keterampilan menganalisis frase bahasa Inggris secara fungsional dan kategorial.
Pembabakan, tujuan sosial, dan gilir bicara dan klausa yang merealisasikan
GPBI-1, GPBI-2, dan GPBI-3 disajikan pada Tabel 4.4 – 4.6
Tabel 4.4 Pembabakan dan Fungsi Sosial GPBI-1
Tahap
Orientasi

Diskusi

Penutup

Gilir Bicara
dan Klausa
Menciptakan
kesiapan
mahasiswa
dalam GB: 1 – 16
memahami konsep frase bahasa Inggris dan K : 1 – 48
analisisnya.
Membentuk pengetahuan dan keterampilan GB: 16 – 196
mahasiswa tentang pemahaman dan analisis frase K : 49 – 755
bahasa Inggris.
Meyakinkan ketercapaian pengetahuan dan GB: 197 – 204
keterampilan mahasiswa tentang frase bahasa K : 756 – 784
Inggris dan analisisnya.
Tujuan Sosial

Tabel 4.5 Pembabakan dan Fungsi Sosial GPBI-2
Tahap
Orientasi
Diskusi

Penutup

Gilir Bicara
dan Klausa
Menciptakan kesiapan mahasiswa dalam GB: 1 – 13
memahami unsur-unsur klausa bahasa Inggris.
K : 1 – 41
Membentuk pengetahuan dan keterampilan GB: 13 – 462
mahasiswa tentang unsur-unsur klausa bahasa K : 42 – 1050
Inggris.
Meyakinkan ketercapaian pengetahuan dan GB: 462 – 476
keterampilan mahasiswa tentang unsur-unsur K : 1050 – 1105
klausa bahasa Inggris.
Fungsi Sosial

Tabel 4.6 Pembabakan dan Fungsi Sosial GPBI-3
Tahap
Orientasi

Diskusi
Penutup

Gilir Bicara
dan Klausa
Menciptakan kesiapan mahasiswa dalam GB: 1 – 65
memahami strategi penerjemahan bahasa Inggris K : 1 – 150
ke dalam bahasa Indonesia.
Membentuk pengetahuan dan keterampilan GB: 65 – 228
mahasiswa tentang strategi penerjemahan bahasa K : 151 – 701
Inggris ke dalam bahasa Indonesia.
Meyakinkan ketercapaian pengetahuan dan GB: 228 – 231
Fungsi Sosial
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keterampilan mahasiswa tentang strategi K : 702 – 718
penerjemahan bahasa Inggris ke dalam bahasa
Indonesia.
a.

Tahap Orientasi GPBI

Seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1, Tahap Orientasi yang bertujuan
mempersiapkan mahasiswa peserta perkuliahan agar secara mental siap mempelajari
pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru dalam GBPI dilaksanakan secara bertahap
melalui sembilan fase kegiatan perkuliahan, yaitu Salam Pembuka ^ Membangun Relasi
Sosial ^ Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan ^ Tinjauan Mata Kuliah Sebelumnya ^
Rencana Kegiatan ^ Pemeriksaan Tugas ^ Kesimpulan Tugas ^ Penentuan Kegiatan
Perkuliahan ^ Pernyataan Tujuan Perkuliahan.
Sebagai bagian dari sebuah genre, fase-fase kegiatan perkuliahan dalam Tahap
Orientasi pada GPBI masing-masing juga memiliki fungsi sosial yang secara
keseluruhan bertujuan untuk mencapai fungsi sosial dari Tahap Orientasi, yaitu
menciptakan kesiapan mahasiswa dalam memahami konsep yang akan dipelajari pada
GPBI. Fungsi sosial tiap fase kegiatan perkuliahan dalam Tahap Orientasi ditunjukkan
pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Fase Perkuliahan dan Fungsi Sosialnya pada Tahap Orientasi
Tahap
Orientasi

Fase
Salam Pembuka
Membangun Relasi
Sosial
Pemeriksaan
Administrasi
Perkuliahan
Tinjauan Mata
Kuliah Sebelumnya
Rencana Kegiatan
Pemeriksaan Tugas
Kesimpulan Tugas
Penentuan Kegiatan
Perkuliahan
Pernyataan Tujuan
Perkuliahan

Fungsi Sosial
Menyatakan secara verbal pembukaan perkuliahan
Menciptakan hubungan kedekatan sosial antara
dosen dan mahasiswa
Pengecekan kehadiran mahasiswa

Mengingat kembali materi mata kuliah
sebelumnya
Menyatakan relevansi antara materi perkuliahan
sebelumnya dengan perkuliahan selanjutnya
Memeriksa kesiapan pengerjaan tugas mahasiswa
Menyimpulkan materi perkuliahan dari tugas
Menyatakan kegiatan perkuliahan pada pertemuan
tersebut
Menyatakan kompetensi mahasiswa yang
diharapkan dari pertemuan tersebut
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1) Fase Salam Pembuka
Fase perkuliahan pertama dalam Tahap Orientasi adalah Salam Pembuka.
Termasuk sebagai unsur wajib dalam GPBI, fase Salam Pembuka muncul di semua
GPBI yang dikaji dalam penelitian ini. Secara umum, Salam Pembuka bertujuan untuk
menandai telah dimulainya kegiatan perkuliahan dan menarik perhatian mahasiswa pada
perkuliahan. Ketiga dosen GPBI menyatakan hal yang hampir sama tentang tujuan
sosial langkah Salam Pembuka: “Memberitahu mahasiswa bahwa perkuliahan telah
dimulai dan mengajak mereka fokus ke perkuliahan (GPBI-1); Untuk membuka
perhatian mahasiswa bahwa perkuliahan akan segera dimulai (GPBI-2); dan Memberi
indikasi kehadiran dosen dan awal perkulaliahan (GPBI-3).”
Fase Salam Pembuka ini biasanya diawali dengan ujaran sapaan (greeting) oleh
dosen kepada mahasiswa, yang selanjutnya dijawab mahasiswa dengan sapaan juga.
Ujaran yang digunakan dalam fase Salam Pembuka disajikan pada contoh berikut:
(1) GPBI-1
GB
1
2
3

Pnt
D
M
D

Klausa
Good evening everybody
Good evening sir
Let us start our meeting today

(2) GPBI-2
GB
1
2

Pnt Klausa
D Ok. Uhm good afternoon, class.
M Good afternoon.

(3) GPBI-3
GB
1
2

Pnt Klausa
D Okay so good evening everyone!
M Good evening.

Contoh (1 – 3) menunjukkan bagaimana dosen dan mahasiswa memulai kegiatan
perkuliahan. Kegiatan perkuliahan diawali dengan sapaan (greeting) antara dosen dan
mahasiswa sesuai dengan waktu perkuliahan (misalnya good evening, good afternoon),
yang dapat diawali dengan kata-kata kontinuatif (misalnya ok, okay, uhm, all right),
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serta diikuti dengan kata-kata vokatif yang merujuk ke semua mahasiswa atau kelas
(misalnya everybody, everyone, class). Selain dengan sapaan kepada mahasiswa, dosen
juga menekankan perhatian mahasiswa untuk memusatkan perhatian pada kegiatan
perkuliahan, dengan mengucapkan “let us start our meeting today” agar mahasiswa
memindahkan perhatiannya kepada kegiatan di kelas.

2) Fase Membangun Relasi Sosial
Fase kegiatan perkuliahan selanjutnya setelah Salam Pembuka adalah langkah
Membangun Relasi Sosial. Dalam struktur skematik GPBI, fase Membangun Relasi
Sosial merupakan unsur yang tidak wajib hadir tetapi apabila dilakukan langkah ini
dapat mendukung kesiapan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Fase ini
digunakan dalam GPBI-2 dan GPBI-3. Fase ini dilakukan dengan tujuan untuk
membangun kedekatan secara sosial antara dosen dan mahasiswa, agar tercipta suasana
sosial yang positif untuk memasuki kegiatan perkuliahan. Hal ini seperti yang
dinyatakan oleh kedua dosen GPBI tersebut tentang tujuan sosial Membangun Relasi
Sosial: “Untuk menunjukan bahwa tidak ada jarak sosial yang jauh antara dosen dan
mahasiswa yang membuat mahasiswa menjadi tidak nyaman mengikuti perkuliahan
(GPBI-2); Membangun kedekatan dengan mahasiswa agar pembelajaran tidak terkesan
kaku (GPBI-3).”
Ujaran yang digunakan untuk melaksanakan fase Membangun Relasi Sosial
ditunjukkan pada contoh berikut:
(4) GPBI-2
GB
3
NV
4
5
6

Pnt Klausa
D So, how’s your day?
Fine?
M [silent]
D How are you today?
Fine?
M Fine.
D Ok. So, hopefully that today you are still fresh
having my class ya in English class.
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(5) GPBI-3
GB
3
NV
4
NV
5
6
7
8

Pnt
D
M
D
M
D
M
D
M

Klausa
Okay so, why do you look so enthusiastic?
[laughing]
Because of the camera?
[laughing]
Okay so, uhm how are you today?
Fine
So ready for the discussion today?
Ya

Pada contoh (4), fase Membangun Relasi Sosial dilakukan oleh dosen pengampu
dengan cara menanyakan kabar mahasiswa, yang dijawab mahasiswa dengan
pernyataan kabar baik. Selain itu, dosen juga berharap agar mahasiswa masih dalam
keadaan segar untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, meskipun perkuliahan saat itu
dilaksanakan pada siang hari.
Demikian juga pada contoh (5), dosen membangun kedekatan dengan
mahasiswa dengan cara bertanya kepada mahasiswa tentang apa yang membuat
mahasiswa merasa antusias dalam mengikuti kegiatan perkuliahan. Saat itu, dosen juga
menanyakan keadaan mahasiswa, yang dijawab oleh mahasiswa dengan pernyataan
keadaan baik. Dosen berharap bahwa rasa antusias dan keadaan sehat yang dirasakan
oleh mahasiswa tersebut akan membuat mahasiswa siap untuk mengikuti kegiatan
perkuliahaan saat itu.
3) Fase Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan
Fase selanjutnya setelah Membangun Relasi Sosial adalah fase Pemeriksaan
Administrasi Perkuliahan. Materi yang diinteraksikan dengan mahasiswa pada fase ini
masih seputar informasi ringan yang berhubungan dengan perkuliahan, misalnya
kehadiran mahasiswa, suasana kelas, perubahan jadwal. Dalam struktur skematis GPBI,
fase ini termasuk unsur yang tidak wajib hadir (optional). Fase ini digunakan dalam
GPBI-1 dan GPBI-2. Fase Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan dapat dilaksanakan
pada awal perkuliahan sebelum kegiatan utama atau akhir perkuliahan setelah kegiatan
utama.
Fase ini bertujuan untuk

meyakinkan

bahwa

hal-hal

yang bersifat

administratif berkenaan dengan perkuliahan sudah dilaksanakan sebelum memasuki
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kegiatan utama perkuliahan. Menurut kedua dosen GPBI, tujuan sosial fase
Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan adalah sebagai berikut: “Memastikan mahasiswa
benar-benar memenuhi kewajibannya menghadiri perkuliahan (GPBI-1); Untuk
memastikan bahwa semua mahasiswa hadir dan untuk menunjukan sikap profesionalitas
dosen dimana pengajar yang baik adalah yang mengetahui semua identitas mahasiswa
(GPBI-2).”
Bagaimana dosen melaksanakan fase Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan
dapat dilihat pada contoh berikut:
(6) GPBI-1
GB
199
200
201

Pnt Klausa
D … Has everybody signed the attendance of activities?
M Yes.
D Okay

(7) GPBI-2
GB
7

NV

Pnt Klausa
D And then uhm I’m very sorry for this inconvenience
because uhm we used to have big class ya (this day).
Ya this is actually our class ya,
but it seems
that it’s very small.
Ok, before we start our class,
I would like to call your names first. [calling students’ names
and chit-chatting]
M [raising their hand when called]

Pada contoh (6), fase Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan dilakukan untuk
meyakinkan

bahwa

daftar kehadiran

perkuliahan

sudah

ditandatangi

oleh

mahasiswa, melalui pertanyaan “Has everybody signed the attendance of activities?
(Apakah setiap mahasiswa sudah menandatangani daftar kehadiran perkuliahan?”
Fase ini dilaksanakan pada akhir perkuliahan. Dalam perkuliahan ini, sebelum memulai
kegiatan perkuliahan, dosen memberikan buku daftar kehadiran kepada mahasiswa
untuk ditandatangani. Mahasiswa menandatangani kehadirannya sendiri-sendiri secara
bergantian dengan cara mengedarkan daftar yang sudah ditandatanganinya dari satu
mahasiswa

ke

mahasiswa

lainnya. Proses penandatanganan daftar kehadiran ini
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berlangsung selama kegiatan perkuliahan berlangsung. Oleh karena itu, pada akhir
perkuliahan dosen mengingatkan kembali akan daftar kehadiran tersebut. Fase ini
dilakukan untuk meyakinkan bahwa dosen sudah mencatat kegiatan perkuliahan pada
dokumen administrasi perkuliahan, yaitu daftar kehadiran dan jurnal perkuliahan.
Fase Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan yang dilakukan untuk menandai
kehadiran perkuliahan juga digunakan pada GBPI-2, seperti ditunjukkan pada contoh
(7) “Ok, before we start our class, I would like to call your names first “ (Baik, sebelum
kita mulai perkuliahan, saya akan memanggil nama kalian). Selanjutnya dosen
menandai kehadiran mahasiswa.
Selain itu, seperti ditunjukkan pada contoh (7), selain untuk menandai kehadiran
mahasiswa, fase Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan juga dapat dipakai untuk
menyampaikan informasi ringan yang berhubungan dengan perkuliahan, misalnya
menyampaikan perpindahan ke ruang kelas lain yang tidak biasa digunakan, yang
kemungkinan menciptakan suasana kelas yang kurang nyaman seperti biasanya. Tujuan
ini diwujudkan dosen melalui pernyataan “I’m very sorry for this inconvenience
because uhm we used to have big class ya (this day). Ya this is actually our class ya, but
it seems that it’s very small” (Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini karena
biasanya kita memakai ruang kelas besar tetapi kali ini kita memakai ruang kelas kecil).
Informasi seperti ini perlu disampaikan sebelum kegiatan utama perkuliahan dimulai
agar mahasiswa memahami perpindahan ruang kelas seperti ini, sehingga masalahmasalah yang bersifat tidak teknis tidak mengganggu pikiran mahasiswa dalam
memasuki kegiatan utama perkuliahan. Oleh karena itu, fase ini dilaksanakan pada awal
perkuliahan sebelum memasuki kegiatan utama.
4) Fase Tinjauan Mata Kuliah Sebelumnya
Fase selanjutnya setelah Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan adalah fase
Tinjauan Mata Kuliah Sebelumnya. Dalam GPBI yang dikaji dalam penelitian ini, fase
ini merupakan unsur yang wajib hadir. Ketiga GPBI menggunakan fase ini dalam Tahap
Orientasi. Fase Tinjauan Mata Kuliah Sebelumnya dilaksanakan untuk mengingatkan
kembali kepada mahasiswa akan pokok materi yang dipelajari pada pertemuan
sebelumnya. Membangkitkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari mahasiswa
sebelumnya (prior knowledge) diyakini dosen dapat mempercepat pemahaman
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mahasiswa terhadap materi baru yang akan dipelajarinya. Hal ini seperti yang
dinyatakan oleh dosen GPBI-1 tentang alasan melakukan tinjauan materi pada
pertemuan sebelumnya: “Memastikan bahwa mahasiswa sudah paham tentang parts of
speech dan contohnya. Materi itu ada di pertemuan sebelumnya.” Alasan yang hampir
sama juga disampaikan oleh dosen GPBI-2: “Me-review beberapa materi penting di
pertemuan sebelumnya untuk masuk ke materi baru karena materi itu yaitu finite dan
non-finite clause digunakan untuk mengerjakan latihan-latihan di pertemuan sekarang.”
Seperti dosen lainnya, dosen GPBI-3 menyatakan “agar mahasiswa memahami materi
kuliah hari sebelumnya untuk dipelajari lebih lanjut pada pertemuan hari ini.”
Fase Tinjauan Mata Kuliah Sebelumnya pada GPBI ditunjukkan pada contoh
berikut:
(8) GPBI-1
GB
3

Pnt Klausa
D I think
Last week we had studied about the parts of speech in
English languge.
If I'm not mistaken
we have ten word classes
If I'm not mistaken

(9) GPBI-2
GB
9

10
11

(10)

Pnt Klausa
D Ok. So, uhm last week we discussed about…uhm some
materials ya.
The first one is about…
still remember about the material?
M Finite
D Uhm ya about finite and non-finite.

GPBI-3
GB
11
12
13

Pnt
D
M
D

14

M

Klausa
You don’t forget your omega t, right?
No
[asking some students whether they remember omega t] Okay
so, Topan. Topan. Do you have like the other alternative
beside, Topan? `
Do you agree or not?
Uhm Yes.
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D

Okay maybe you can like uhm download the file uhm from
other laptop
and then you can use omega t of yours.

Pada contoh (8), dosen mengingatkan kepada mahasiswa akan pokok materi
pertemuan sebelumnya, yaitu jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris yang berjumlah
sepuluh, melalui pernyataan: “Last week we had studied about the parts of speech in
English language … we have ten word classes” (Minggu yang lalu kita telah
mempelajari materi jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris … ada sepuluh jenis kata).
Pernyataan seperti ini bermaksud sebagai rangsangan kepada mahasiswa untuk
mengaktifkan pengetahuan mereka tentang jenis-jenis kata yang telah dipelajari pada
perkuliahan minggu sebelumnya.
Mengingatkan pokok materi perkuliahan sebelumnya juga dilakukan oleh
dosen GPBI-2, seperti ditunjukkan pada contoh (9): “Ok. so, uhm last week we
discussed about…uhm some materials ya. The first one is about… still remember about
the material?... Uhm ya about finite and non-finite”(Minggu lalu kita membahas
tentang … beberapa materi. Yang pertama tentang …. Masih ingat materinya? Ya,
tentang klausa finit dan bukan-finit). Pemilihan kata-kata minggu lalu, masih ingat,
materi, dan klausa finit dan bukan-finit, pada pernyataan dan pertanyaan dosen tersebut
dimaksudkan agar mahasiswa mengingat kembali materi perkuliahan pertemuan
sebelumnya.
Pada contoh (10), untuk mengingatkan materi pertemuan sebelumnya, dosen
menanyakan kepada mahasiswa tentang software omega t yang sudah dibahas
sebelumnya. Dosen ingin menyakinkan bahwa mahasiswa masih ingat dengan omega t,
karena program aplikasi tersebut akan digunakan pada pembahasan dan latihan materi
pertemuan sekarang, melalui pertanyaan: “You don’t forget your omega t, right? (Kalian
masih ingat omega t, kan?).
5) Fase Rencana Kegiatan
Fase Rencana Kegiatan bertujuan mengaitkan antara materi perkuliahan
sebelumnya dengan perkuliahan selanjutnya. Dalam struktur skematik GPBI, fase ini
termasuk unsur yang wajib hadir (obligatory). Tujuan fase ini dalam GPBI paling tidak
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tampak dari pernyataan dosen GBPI tentang alasan menggunakan fase Rencana
Kegiatan dalam perkuliahannya: “Agar ada kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan
antara pertemuan satu dengan pertemuan sebelumnya (GPBI-1); Target perkuliahan
harus dipahamkan kepada mahasiswa (GPBI-2); Memberikan batasan dan arahan
kepada mahasiswa tentang kegiatan yang akan diajarkan pada pokok bahasan pertemuan
ini (GPBI-3).” Pelaksanaan fase Rencana Kegiatan ditunjukkan pada contoh berikut:
(11)

GPBI-1
GB
3

(12)

GPBI-2
GB
11

(13)

Pnt Klausa
D … and now we would like to develop the words we have
studied in the previous meeting into higher grammatical units
or higher syntactical units into phrases.

Pnt Klausa
D … So actually we still have one exercise to do.
It is about active and passive clauses.
So hopefully that before we go to the next discussions,
you have already completed your exercises, have you?

GPBI-3
GB
11

Pnt Klausa
D And today we also uhm…we are going to use the omega t,
so please prepare omega t – your omega t after our
discussion about the quiz maybe and also translation
strategies.

Seperti ditunjukkan pada contoh (11), dosen memberitahukan keterkaitan antara
materi pertemuan sebelumnya, yaitu jenis-jenis kata (parts of speech), dengan materi
pertemuan selanjutnya, yaitu penggabungan jenis-jenis kata menjadi unit sintaksis yang
lebih tinggi, frase. Dosen mengatakan: “… and now we would like to develop the words
we have studied in the previous meeting into higher grammatical units or higher
syntactical units into phrases (dan sekarang kita akan menggunakan jenis-jenis kata
yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya menjadi unit-unit gramatikal yang
lebih tinggi, yaitu frase).
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Pada contoh (12), dosen menyatakan keterkaitan melalui materi tugas yang
diberikan pada pertemua sebelumnya dengan materi latihan pertemuan selanjutnya: “So
actually we still have one exercise to do. It is about active and passive clauses. So
hopefully that before we go to the next discussions, you have already completed your
exercises, have you? (Sebenarnya kita masih punya satu latihan lagi, yaitu klausa aktif
dan pasif. Saya berharap sebelum kita melanjutkan ke diskusi materi selanjutnya, kalian
sudah mengerjakan latihan tersebut, sudah kan?).
Sementara itu, pada contoh (13), dosen menggunakan fase Rencana Kegiatan
untuk mengaitkan materi pembahasan pertemuan sebelumnya (omega t) dengan latihan
yang akan dikerjakan pada pertemuan selanjutnya yaitu identifikasi kata dan strategi
penerjemahan dengan menggunakan omega t, melalui pernyataan: “And today we also
uhm…we are going to use the omega t so please prepare omega t – your omega t after
our discussion about the quiz maybe and also translation strategies. (Hari ini kita akan
menggunakan omega t. Oleh karena itu siapkan omega t kalian setelah kita membahas
kuis dan strategi penerjemahan).
6) Fase Pemeriksaan Tugas
Fase selanjutnya setelah Rencana Kegiatan adalah Pemeriksaan Tugas. Fase ini
merupakan tindak lajut dari fase-fase sebelumnya, khususnya Tinjauan Mata Kuliah
Sebelumnya dan Rencana Kegiatan. Setelah membangkitkan pengetahuan yang sudah
dimiliki mahasiswa (prior knowledge) yang menjadi fokus langkah Tinjauan Mata
Kuliah Sebelumnya, serta menyatakan keterkaitan antara kegiatan perkuliahan
pertemuan sebelumnya dengan kegiatan perkuliahan selanjutnya yang menjadi fokus
langkah Rencana Kegiatan, dosen selanjutnya mengingatkan akan tugas yang telah
diberikan pada pertemuan sebelumnya. Fase Pemeriksaan Tugas dilaksanakan untuk
memeriksa kesiapan pengerjaan tugas mahasiswa. Hal ini sesuai dengan alasan dosen
menggunakan langkah tersebut dalam perkuliahannya.
Tujuan penggunaan fase Pemeriksaan Tugas dinyatakan oleh dosen GPBI-1
sebagai berikut: “Untuk meyakinkan bahwa tugas-tugas yang telah diberikan pada
pertemuan sebelumnya sudah dikerjakan mahasiswa, karena materi tugas tersebut
berhubungan dengan materi baru yang akan dipelajarinya.” Pernyataan dosen untuk
mencapai tujuan ini dapat ditunjukkan pada contoh (14).
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(14) GPBI-1
GB Pnt Klausa
3
D I think
based on your readings you have understanding about the
difference between the phrases in English.
And how many phrases do we have ... based on your readings
especially based on chapter three?
4
M Five
5
D Five
What are they?
6
M Noun phrase
7
D Noun phrase
8
M Adjective phrase
9
D Adjective phrase
10
M Adverb phrase
11
D Adverb phrase
12
M Verb phrase
13
D Verb phrase
14
M And prepositional phrase
Dialog antara dosen dan mahasiswa pada contoh (14) menunjukkan bagaimana
dosen memeriksa tugas yang diberikan kepada mahasiswa pada pertemuan sebelumnya,
yaitu mempelajari materi Bab III di buku ajar yang menjelaskan frase bahasa Inggris.
Pemeriksaan ditekankan pada inti tugas yaitu jenis-jenis frase bahasa Inggris. Dialog
tersebut paling tidak menggambarkan bahwa tugas membaca sudah dilakukan oleh
mahasiswa, yang dibuktikan dengan penyebutan lima jenis frase bahasa Inggris oleh
sebagian besar mahasiswa.
Alasan

yang hampir sama juga dinyatakan oleh dosen GPBI-2 tentang

penggunaan fase ini: “mengetahui seberapa jauh mahasiswa sudah mengerjakan tugas
yang harus dikerjakan di rumah.” Pernyataan dosen untuk mencapai tujuan fase ini
dapat ditunjukkan melalui contoh (15).
(15) GPBI-2
GB
13

Pnt Klausa
D So last week uhm before I ended up the class,
I asked you to do some exercises at home
So hopefully that everyone has already completed your
assignment.

Pemeriksaan tugas dilakukan dosen pada contoh (15) dengan mengingatkan
bahwa pada pertemuan sebelumnya mahasiswa diberi beberapa latihan analisis kalimat
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aktif dan pasif untuk dikerjakan di rumah. Selanjutnya latihan yang sudah dikerjakan
oleh mahasisiwa tersebut dibahas untuk melihat apakah mahasiswa sudah mengerjakan
secara benar.
Sementara itu, menurut dosen GPBI-3, fase Pemeriksaan Tugas bertujuan:
“Untuk me-review apakah tugas yang dikerjakan mahasiswa telah sesuai dengan
harapannya.” Sama seperti dosen GPBI-1 dalam memeriksa tugas mahasiswa, dosen
GPBI-3 juga memeriksa tugas/kuis yang mahasiswa sebelum masuk ke pembahasan
materi baru, seperti ditunjukkan pada contoh (16), khususnya pernyataan: “we’ll have
review about the quiz that we had last week. And the quiz was about selecting which
formal word uhm…which are suitable to Indonesian academic text. And also you have
to translate some English texts into Indonesian one. (Kita akan memeriksa kuis pada
pertemuan minggu lalu, yaitu memilih kata baku yang cocok untuk teks akademik
bahasa Indonesia, serta menerjemahkan beberapa teks ke dalam bahasa Indonesia.)
(16)

GPBI-3
GB
15

Pnt Klausa
D Okay so uhm…we will review about the…
we’ll have review about the quiz that we had last week.
And the quiz was about selecting which formal word
uhm…which are suitable to Indonesian academic text.
And also you have to translate some English texts into
Indonesian one.
Okay so let’s start the quiz review.
I hope
you don’t forget about the quiz.

7) Fase Kesimpulan Tugas
Fase Kesimpulan Tugas merupakan tindak lanjut dari Pemeriksaan Tugas. Fase
Kesimpulan Tugas merupakan unsur yang tidak wajib hadir dalam struktur skematis
GPBI. Dalam tiga GPBI yang dikaji dalam penelitian ini, hanya GPBI-1 yang
menggunakan fase ini. Fase ini dimaksudkan untuk menyimpulkan materi perkuliahan
yang didapatkan melalui tugas yang dikerjakan mahasiswa. Tujuan ini seperti yang
dinyatakan oleh dosen GPBI-1 dalam tujuan penggunaan fase Kesimpulan Tugas:
“Menujukkan kepada mahasiswa hal-hal penting apa yang diperoleh setelah
mengerjakan tugas.”
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Penggunaan fase Kesimpulan Tugas ditunjukkan pada contoh (17) berikut:
(17)

GPBI-1
GB Pnt Klausa
13
D … So when we combine english words into phrases,
the possibilities of the phrase that we can make or that we
can produce will be one of the five phrases.
It can be a noun phrase, adjective phrase, adverb phrase,
verb phrase, and prepositional phrase.

Pada contoh (17), setelah membahas tugas yang dikerjakan mahasiswa, dosen
mengakhiri pembahasan tersebut dengan sebuah kesimpulan: “Dalam bahasa Inggris,
apabila kita menggabungkan kata, maka kata-kata tersebut akan menghasilkan salah
satu frase, yaitu frase nomina, frase adjektiva, frase adverbia, frase verba, atau frase
preposisi.”
8)

Fase Penentuan Kegiatan Perkuliahan

Fase selanjutnya setelah Pemeriksaan Tugas adalah Penentuan Kegiatan
Perkuliahan. Setelah dosen merasa yakin bahwa pengetahuan dan perilaku awal
mahasiswa sudah siap untuk memasuki pembelajaran materi baru, dosen perlu
menyatakan kegiatan perkuliahan apa yang akan dilakukan pada pertemuan saat ini.
Oleh karena itu, kegiatan perkuliahan perlu disampaikan kepada mahasiswa agar
mereka mengetahui arah perkuliahan yang akan diikuti. Dalam struktur skematik GPBI,
fase Penentuan Kegiatan Perkuliahan termasuk unsur yang wajib hadir dalam GPBI.
Ketiga GPBI yang dikaji dalam penelitian ini menggunakan fase ini.
Dalam GPBI-1, fase Penentuan Kegiatan Perkuliahan dilakukan dengan tujuan
memberitahu kepada mahasiswa tentang kegiatan perkuliahan yang akan dilalui
mahasiswa pada pertemuan saat ini. Hal ini seperti dinyatakan oleh dosen GPBI-1
tentang alasan penggunaan fase Penentuan kegiatan perkuliahan: “Sebelum pembahasan
materi baru perkuliahan, mahasiswa perlu diberitahu materi dan kegiatan perkuliahan
apa saja yang akan mereka lakukan pada pertemuan ini.”
Contoh penggunaan fase Penentuan Kegiatan Perkuliahan pada GPBI-1
ditunjukkan melalui contoh (18).
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GPBI-1
GB
16

Pnt Klausa
D So in this meeting we would like to distinguish first the
characteristics of the five phrases.
And after that we will focus on the most frequently occuring
phrase in our daily activities,
that is the noun phrase.
So in this meeting I would like to we would like to specially
study what is a noun phrase, ...
and then how do we know that a phrase is really a noun
phrase ...
by discussing some explanations and examples given by the
book,
and after that I would like to give you some examples about
the noun phrases,
and to know whether you have understood about the noun
phrase,
I will give you some exercises ... to be identified based on the
types of the phrases.

Seperti ditunjukkan pada contoh (18), dosen GBPI-1 menyatakan kegiatan
perkuliahan pertemuan saat itu yang meliputi pembahasan frase nomina sebagai frase
yang paling sering digunakan, dilanjutkan dengan pemberian contoh frase nomina, dan
diakhiri dengan pengerjaan latihan tentang analisis frase nomina untuk mengetahui
pemahaman mahasiswa tentang frase nomina.
Dalam GPBI-2, dosen juga menggunakan fase Penentuan Kegiatan Perkuliahan
untuk menyatakan kegiatan perkuliahan yang akan diikuti mahasiswa dalam pertemuan
perkuliahan tersebut, seperti ditunjukkan pada contoh (19).
(19)

GPBI-2
GB
13

Pnt Klausa
D Uhm it is about active and passive clauses ya.
The first practice is identify the following clauses based on
their clause elements ya.
So the first exercise is only identifying the – the – the clauses
based on the clause elements ya.
So number 1 until number 8, they are still in the focus of
active clauses ya.
And then in the practice 2, change the clauses in practice 1
into passive
then you analyze based on their clause elements ya.
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Seperti ditunjukkan pada contoh (19), dosen menggunakan fase Penentuan
Kegiatan Perkuliahan dengan menyatakan kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa
pada pertemuan tersebut. Pada kegiatan utama perkuliahan, mahasiswa akan
mengerjakan beberapa latihan tentang klausa aktif dan klausa pasif, dan pengenalan
unsur-unsur klausa pada sebuah klausa.
Demikian juga pada GPBI-3, fase Penentuan Kegiatan Perkuliahan dilaksanakan
dosen dengan mengatakan: “… I want to show you about the justification why this one
is formal, why this one is informal. And also uhm basically the one that I want to show
you later on is about the word formation. Okay.” (Saya akan menjelaskan alasan
mengapa sebuah kata itu formal, dan mengapa informal. Selain itu, saya juga akan
menjelaskan tentang pembentukan kata.) Pernyataan tersebut menggambarkan materi
yang akan dipelajari dalam kegiatan perkuliahan tersebut.
9) Fase Pernyataan Tujuan Perkuliahan
Fase terakhir dalam tahap Orientasi adalah Pernyataan Tujuan Perkuliahan.
Fase ini bertujuan untuk menyatakan kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh
mahasiswa setelah mengikuti suatu perkuliahan. Pernyataan tujuan perkuliahan secara
eksplisit di awal perkuliahan memberi harapan yang jelas kepada mahasiswa apa yang
akan diperolah dari perkuliahan pertemuan tersebut, khususnya pengetahuan dan
keterampilan yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam mempelajari bahasa Inggris.
Tujuan yang ingin dicapai melalui fase Pernyataan Tujuan Perkuliahan pada GPBI-1
dinyatakan oleh dosen sebagai berikut: “Pernyataan tentang tujuan yang akan dicapai
melalui perkuliahan pertemuan ini, yaitu mahasiswa dapat menganalisis frase nomina
secara fungsional maupun kategorial.” Sementara itu, menurut dosen GPBI-2, tujuan
penggunaan fase Pernyataan Tujuan Perkuliahan adalah “Memberitahu mahasiswa
bahwa setelah perkuliahan ini, mereka dapat mengidentifikasi unsur-unsur dalam
kalimat aktif dan kalimat pasif.” Tidak jauh berbeda, dosen GPBI-3 menyatakan:
“Menunjukkan tujuan yang akan dicapai pada akhir perkuliahan: memilih kata dengan
bentuk yang tepat dalam penerjemahan.”
Penggunaan fase Pernyataan Tujuan Perkuliahan pada GPBI ditunjukkan pada
contoh (20 – 22).
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GPBI-1
GB
16

(21)

GPBI-2
GB
13

(22)

Pnt Klausa
D Okay, so that is the objectives of our meeting today.
So at the end of the meeting, you are expected to be able to
analyse the structure of a noun phrase ... from different
points of view ... from functional perspective or point of view
and categorial point of view.

Pnt Klausa
D So hopefully that by changing the active ones into the
passive, you can also identify the clause elements,
you will find something uhm interesting ya
how clause element will change into another clause element
ya.

GPBI-3
GB Pnt Klausa
65
D So through this discussion you must be able to choose correct
word formation in translating a text

b. Tahap Diskusi GPBI
Seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1, Tahap Diskusi, yang merupakan tahap
utama dalam GPBI, bertujuan membentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap baru
mahasiswa melalui kegiatan perkuliahan. Dalam GBPI tahap Diskusi dilaksanakan
secara bertahap melalui sembilan fase kegiatan perkuliahan, yaitu Penjelasan Konsep ^
Pemberian Contoh ^ Pemeriksaan Pemahaman Mahasiswa ^ Kesimpulan Konsep ^
Pemberian Latihan ^ Pengerjaan Latihan ^ Monitoring Latihan ^ Pemeriksaan Latihan ^
Kesimpulan Pokok Perkuliahan.
Sebagai bagian dari sebuah genre, fase - fase kegiatan perkuliahan dalam Tahap
Diskusi pada GPBI masing-masing juga memiliki tujuan sosial yang secara keseluruhan
bertujuan untuk mencapai tujuan sosial Tahap Diskusi, yaitu membentuk pengetahuan,
keterampilan dan sikap baru mahasiswa melalui kegiatan perkuliahan. Tujuan soaial
tiap langkah kegiatan perkuliahan dalam Tahap Diskusi ditunjukkan pada Tabel 4.8.
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Tabel 4.8 Fase Perkuliahan dan Tujuan Sosialnya pada Tahap Diskusi
Tahap
Diskusi

Fase
Penjelasan konsep
Pemberian contoh
Pemeriksaan
pemahaman
mahasiswa
Kesimpulan konsep
Pemberian latihan
Pengerjaan latihan
Monitoring latihan
Pemeriksaan latihan
Kesimpulan pokok
perkuliahan

Tujuan Sosial
Menjelaskan konsep/teori yang dipelajari
Memberi contoh tentang konsep yang dipelajari
Memeriksa pemahaman mahasiswa tentang
konsep yang dipelajari
Menyimpulkan konsep yang dipelajari
Memberi latihan untuk pemahaman konsep
yang dipelajari
Mengerjakan latihan tentang konsep yang
dipelajari
Mengamati pengerjaan latihan
Memeriksa hasil pengerjaan latihan
Menyimpulkan pokok-pokok materi
perkuliahan

1) Fase Penjelasan Konsep
Fase pertama dalam Tahap Diskusi adalah Penjelasan Konsep. Dalam struktur
skematik GPBI, fase ini merupakan unsur yang bersifat wajib hadir (obligatory) dan
dapat muncul lebih dari satu kali (recursive). Dalam perkuliahan, penjelasan suatu
konsep diperlukan terutama untuk konsep yang baru pertama kali dikenal mahasiswa,
sehingga mahasiswa dapat memahami secara benar pengertian dari konsep tersebut.
Karena dalam satu pertemuan perkuliahan ada beberapa konsep baru yang dipelajari,
kemunculan fase Penjelasan Konsep dapat muncul lebih dari satu kali.
Fase Penjelasan Konsep berupa penjelasan atau uraian konsep atau teori baru
yang dipelajari mahasiswa. Secara umum, dalam GPBI fase ini bertujuan membuat
mahasiswa memahami konsep, teori, atau prosedur yang dipelajari pada kegiatan
perkuliahan. Berkenaan dengan tujuan penggunaan fase Penjelasan Konsep dalam
GPBI, dosen GPBI-1 menyatakan: “Memperkenalkan dan menjelaskan kepada
mahasiswa tentang analisis frase dari sisi fungsi dan kategori.” Dosen GPBI-2 juga
menyatakan hal yang sama, “Memahamkan mahasiswa tentang konsep baru yang
dipelajari, misalnya mobile position of adverbials.”
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Contoh penggunaan fase Penjelasan Konsep pada GPBI ditunjukkan pada
contoh (23 – 24).
(23)

GPBI-1
GB
16

…
50

51
52

Pnt Klausa
D …
So every phrase can be analysed
can be described from two angles or from two perspectives.
The first one is the role or the function,
that is why it is called the functional point of view.
And the second one is the category,
that is why it is called the categorial point of view, of a
phrase analysis.
…
D Okay, so once again a noun phrase is a phrase with a noun
as its most important or most dominant constituent of the
phrase.
Do you know what is meant by the most important
constituent?
When something is considered to be the most important or
the most dominant,
can it be deleted?
M No.
D No.
So it should be existing at the time
because it is the most the most dominant element.
Why it becomes the most important or the most dominant
element?
Because without this noun a noun phrase cannot be occuring.
So what makes the phrase is a noun pharse is the existence of
a noun as the most important word or the most important
constitutent of the phrase.

Seperti ditunjukkan pada contoh (23), pada gilir bicara ke-16, dosen
menjalankan fase Penjelasan Konsep untuk menjelaskan kepada mahasiswa tentang
analisis frase dalam bahasa Inggris. Konsep baru yang dijelaskan pada langkah tersebut
adalah bahwa dalam mata kuliah sintaksis bahasa Inggris, sebuah frase akan dianalisis
sekaligus dari dua perspektif, yaitu fungsional dan kategorial. Konsep fungsional dan
kategorial dalam satu langkah analisis sintaksis ini merupakan hal baru bagi mahasiswa,
karena selama ini mereka hanya mengenali konstituen unit gramatikal secara kategorial
atau bentuknya saja. Oleh karena itu, penjelasan konsep fungsional dan kategorial ini
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dimaksudkan agar mahasiswa memahami konsep tersebut dan menerapkannya dalam
analisis frase.
Pada gilir bicara selanjutnya (gilir bicara ke-50 – 52), dosen GPBI-1 juga
menggunakan lagi fase Penjelasan Konsep untuk menjelaskan konsep baru lainnya.
Konsep baru yang dijelaskan pada fase ini adalah definisi tentang frase nomina, yaitu
sebuah frase yang konstituen utamanya adalah nomina. Melalui interaksi dengan
mahasiswa, dosen juga menjelaskan pengertian unsur utama sebuah frase. Penjelasan ini
dimaksudkan agar mahasiswa memahami bahwa dalam frase nomina, keberadaan
nomina sebagai konstituen utama tidak dapat dihilangkan.
Dalam GPBI-1, dosen menggunakan fase Penjelasan Konsep sebanyak tujuh
kali, untuk menjelaskan beberapa konsep, yaitu analisis fungsional dan kategorial, frase
nomina, frase adjektiva, frase adverbia, frase verba, dan frase preposisi.
(24)

GPBI-2
GB
35

…
61

…
63

64
65

Pnt Klausa
D …
So you should analyze
whether the clause has object ya
because only a clause which has object can be changed into
ehm passive ya.
…
D We start from the object.
Object consists of two main objects, namely direct object ya,
we symbolize with capital “O” and small “d” as the most
usual kind of object ya.
And the second one is indirect object, capital “O” and small
“i” that occur within predicator and direct objects.
…
D If you find two objects in a clause ya.
If you find two objects in a clause,
the first must be direct
and the second one must be
M Indirect
D Indirect ya.
Uhm indirect object is normally optional ya
and they can be replaced by adverbial elements or
prepositional phrase introduced by “to” or” for” after direct
object.
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Seperti ditunjukkan pada contoh (24), pada gilir bicara ke-53, dosen GPBI-2
menggunakan fase Penjelasan Konsep untuk menjelaskan konsep pengubahan sebuah
klausa menjadi klausa pasif. Hanya kalimat yang memiliki unsur objek lah yang dapat
diubah menjadi klausa pasif. Selanjutnya pada gilir bicara ke-61, diberikan juga
penjelasan tentang dua jenis objek dan kodenya dalam klausa. Konsep baru lainnya
yang dijelaskan kepada mahasiswa adalah perbedaan antara objek langsung dan objek
tak langsung. Beberapa konsep tersebut perlu dijelaskan kepada mahasiswa sebagai
teori dasar dalam mengindentifikasi unsur-unsur klausa, yang menjadi pokok bahasan
perkuliahan pada pertemuan tersebut. Dalam GPBI-2, dosen menggunakan fase
Penjelasan Konsep sebanyak 18 kali untuk menjelaskan beberapa konsep, seperti
kalimat aktif, kalimat pasif, unsur-unsur klausa yang meliputi subjek, predikat, objek
langsung, objek tak langsung, dan keterangan.

2) Fase Pemberian Contoh
Fase selanjutnya setelah Penjelasan Konsep adalah Pemberian Contoh yang
merupakan unsur wajib hadir (obligatory) dan rekursif (recursive) dalam GPBI. Ketiga
GPBI yang dikaji menggunakan fase ini dalam kegiatan perkuliahan. Fase ini berupa
pemberian contoh yang dapat merepresentasikan secara nyata dan praktis dari konsep
baru yang dijelaskan pada langkah Penjelasan Konsep. Contoh yang diberikan dapat
berupa benda, kegiatan, atau deskripsi nyata. Pemberian contoh ini dimaksudkan untuk
membuat mahasiswa lebih memahami realitas konsep yang dipelajari dalam kehidupan
sehari-hari. Tujuan sosial dari fase Pemberian Contoh menurut ketiga dosen GPBI
adalah sebagai berikut: “Memberi contoh nyata penerapan konsep/teori dalam
kehidupan nyata (GPBI-1); Memberi input kepada peningkatan pemahaman materi
lewat contoh nyata (GPBI-2); Memberikan contoh-contoh penerapan teori secara mikro
agar mahasiswa mampu memahami teori yang dipelajari (GPBI-3).”
Fase Pemberian Contoh biasanya ditandai dengan penanda wacana for example
(misalnya) di awal klausa. Penggunaan fase Pemberian Contoh pada GPBI ditunjukkan
melalui contoh berikut:
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GPBI-2
GB

Pnt

65

D

No
Kls
188
189
190

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Klausa
…
Uhm indirect object is normally optional ya
and they can be replaced by adverbial elements or
prepositional phrase introduced by “to” or” for” after
direct object.
For example, “Tom showed me his etching.”
“Tom” functioning as subject,
“showed” as predicator,
and “me” as indirect object.
And the direct object is “his etching” ya. “Tom showed
his etching” ya
and then you will find another object, “me” ya.
So, “me” functioning as indirect object.
So you can see from the position ya,
so indirect object is put between predicator and direct
object.
The second one “Tom showed his etching to me” ya
so it is another version ya.
So, indirect object can be changed into adverbials ya
but preceded by “to” ya. “Tom showed his etching to
me” ya
and then the clause element is subject, predicator, and
then direct object
and the last is adverbial ya
because “me” is preceded by “to” ya.

Seperti ditunjukkan pada contoh (25), pada gilir bicara ke-64, melalui klausa
nomer 188 – 190, dosen menjelaskan konsep tentang objek tidak langsung yang dapat
diubah menjadi frase preposisi dengan preposisi to atau for. Untuk mempermudah
pemahaman akan konsp ini, maka dosen selanjutnya memberi contoh melalui klausa
yang memiliki unsur objek langsung dan objek tidak langsung. Contoh ini disampaikan
melalui klausa 191 – 206 yang diawali dengan frase for example (misalnya) pada klausa
191. Pada fase Pemberian Contoh ini, dosen memberikan contoh klausa Tom showed me
his etching, yang terdiri dari subjek Tom, predikat showed, objek tidak langsung me, dan
objek langsung his etching. Dalam klausa ini, objek tidak langsung berada di antara
predikat dan objek langsung. Dengan variasi kalimat klausa lain Tom showed his
etching to me, posisi objek tidak langsung berada di belakang objek langsung.
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Perubahan posisi seperti ini membuat objek tidak langsung me didahului dengan
preposisi to, sehingga merubah fungsinya yang semula objek tidak langsung (me)
menjadi keterangan (to me). Dengan demikian terjadi perubahan susunan unsur klausa
dari subjek-predikat-objek tidak langsung-objek langsung (S-P-iO-dO) menjadi subjekpredikat-objek langsung-keterangan (S-P-dO-A).
Contoh lain penggunaan fase Pemberian Contoh ditunjukkan pada contoh (26).
(26)

GPBI-1
GB

Pnt

52

D

53
54
55
56

M
D
M
D

No
Kls
180

181
182
183
184
185
186
187
188
189

57
58

Ss
T

190
191
192
193
194
195

Klausa
So what makes the phrase is a noun pharse is the
existence of a noun as the most important word or the
most important constitutent of the phrase.
For example, “the students”
How many words are there?
Two
Two the word “the” and the word ...
“Students”.
“Students”.
Okay
when you compare the importance of the words in the
combination,
so we are talking about in the phrase, between “the” and
“students”.
Which one is the most important?
“Students”.
“Students”.
Because in this case “students” cannot be deleted.
On the other hand, the word “the” can be deleted.
So it means that the word “the” here is the less important
or the less dominant word.

Seperti ditunjukkan pada contoh (26), pada gilir bicara ke-53 melalui klausa ke180, dosen menjelaskan konsep frase nomina yang ditandai dengan adanya kata nomina
sebagai konstituen yang paling utama dalam frase tersebut. Selanjutnya pada gilir bicara
selanjutnya, melalui klausa nomer 181 – 195, dosen memberikan contoh sebuah frase
nomina (the students) untuk diidentifikasi konstituen-kosntituen yang membentuknya.
Dalam pemberian contoh tersebut ditunjukkan bahwa frase the students memiliki dua
konstituen, yaitu the dan students apabila kedua konstituen tersebut dibandingkan, maka
students merupakan konstituen yang paling dominan, karena students tidak dapat
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dihilangkan sementara the dapat. Karena frase nomina tersebut konstituen utamanya
adalah nomina (students), maka frase the students merupakan frase nomina.
Cara pelaksanaan fase Pemberian Contoh pada GPBI-2 dan GPBI-1 tersebut
sedikit berbeda. Pada GPBI-2, pemberian contoh dilakukan oleh dosen secara
monologis melalui uraian, sementara itu pada GPBI-1 dosen memberikan contoh secara
dialogis dengan melakukan tanya-jawab dengan mahasiswa untuk membuat mahasiswa
memperhatikan uraian contoh yang diberikan, sekaligus untuk melihat pemahaman
mahasiswa terhadap konsep yang dipelajari.
3) Fase Pemeriksaan Pemahaman Mahasiswa
Fase selanjutnya setelah Pemberian Contoh adalah Pemeriksaan Pemahaman
Mahasiswa. Fase Pemeriksaan Pemahaman Mahasiswa termasuk unsur yang wajib
hadir (obligatory) dan rekursif (recursive) dalam GPBI. Ketiga GPBI yang dikaji
menggunakan fase ini dalam kegiatan perkuliahan. Fase Pemeriksaan Pemahaman
Mahasiswa bertujuan untuk memeriksa pemahaman mahasiswa tentang konsep yang
dipelajari, setelah melalui langkah penjelasan konsep dan pemberian contoh. Hal ini
seperti yang dinyatakan oleh ketiga dosen GPBI tentang tujuan sosial dari fase
Pemeriksaan Pemahaman Mahasiswa, yaitu “Mengetahui apakah mahasiswa sudah
memahami konsep/teori yang dibahas (GPBI-1); Untuk memastikan pemahaman
mahasiswa terhadap materi yang dipelajari (GPBI-2); Mengecek apakah mahasiswa
sudah memahami materi yang disampaikan (GPBI-3).”
Pelaksanaan fase Pemeriksaan Pemahaman Mahasiswa dalam GPBI ditunjukkan
pada contoh berikut.
(27)

GPBI-1

GB
145

Pnt
D

146
147
148
149
150
151

M
D
M
D
M
D

No Kls Klausa
466
Any questions about the differences the characteristics of
the five phrases in English?
467
“At one o'clock”, it is a prepositional phrase?
468
“At”, what is it?.
469
Preposition.
470
“One o'clock”?
471
Noun phrase.
472
So it is a prepositional phrase.
473
So every preposition that will be followed by noun or
noun phrase it will be prepositional phrase.
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Seperti ditunjukkan pada contoh (27), dosen memeriksa pemahaman mahasiswa
tentang frase setelah konsep tersebut dijelaskan dan diberi contoh. Pemeriksaan
dilakukan melalui tanya-jawab dengan mahasiswa tentang materi yang telah dipelajari.
Kebetulan ada seorang mahasiswa yang masih kurang paham tentang konsep frase
preposisi. Melalui fase ini, dosen dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman
mahasiswa terhadap konsep/teori yang sudah dipelajari. Apabila ternyata konsep yang
dipelajari belum dipahamami mahasiswa, maka perlu dilakukan penjelasan konsep
tersebut dengan cara yang lebih mudah dipahami mahasiswa.
(28)

GPBI-2
GB

Pnt

65

D

66
67

M
D

68
69
70
71

M
D
M
D

72
73

M
D

74
75

M
D

No
Kls
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

Klausa
Next, “Milly built her brother a sandcastle.”
“Milly” functioning as subject,
“built” functioning as predicator,
and “her brother” as indirect object
and “sandcastle” as direct object ya.
And then “Milly built a sandcastle for her brother” ya
“her brother” uhm is changed into adverbial preceded by
“for”.
Clear about object?
Yes.
Yes.
So actually how many objects?
Two
The first one is
Direct object
Direct object
and the second one is
Indirect object
Indirect object.
And then which object mostly occur in clause?
Which object mostly occur in clause?
Direct or indirect?
Direct
Direct. Good.

Seperti ditunjukkan pada contoh (28), setelah memberikan contoh pemindahan
posisi objek tak langsung dan objek langsung melalui klausa nomer 207 – 213, dosen
GPBI-2 selanjutnya menanyakan kepada mahasiswa apakah konsep tentang objek
dalam kalimat sudah dipahami, melalui klausa nomer 214 : “Clear about object?”
(Bagaimana, sudah paham tentang objek?). Untuk meyakinkan bahwa mahasiswa
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benar-benar paham tentang objek yang dimaksud, dosen bertanya kepada mahasiswa
tentang jumlah objek dan jenisnya yang ada dalam klausa contoh dan objek yang paling
sering muncul dalam klausa. Jawaban yang diberikan mahasiswa atas pertanyaan dosen
menunjukkan bahwa mahasiswa telah memahami konsep objek dalam klausa.
4) Fase Kesimpulan Konsep
Fase Kesimpulan Konsep dilaksanakan setelah Pemberian Contoh atau
Pemeriksaan Pemahaman Mahasiswa. Fase ini bertujuan untuk menyimpulkan konsep
yang sudah dipelajari setelah melalui penjelasan, pemberian contoh, dan pemeriksaan
pemahaman. Melalui fase ini, dosen ingin menandaskan terakhir kali tentang inti
konsep/teori yang sudah dipelajari sebelum berpindah ke pembahasan konsep/teori baru
lainnya. Fase Kesimpulan Konsep digunakan dalam ketiga GPBI yang dikaji. Tujuan
sosial fase ini menurut ketiga dosen adalah “Menyimpulkan pengertian konsep agar
mahasiswa lebih paham (GPBI-1); Membuat kesimpulan bersama dalam kelas tentang
teori yang dibahasa (GPBI-2); dan Menyimpulkan keselarasan antara materi yang telah
disampaikan dengan hasil cross-check pemahaman mahasiswa. Jika ada yang kurang
jelas maka dosen memberikan penekanan penjelasan atau penjelasan lebih lanjut (GPBI3).”
Pelaksanaan fase Kesimpulan Konsep dalam GPBI yang dikaji ditunjukkan pada
contoh berikut.
(29)

GPBI-1
GB

Pnt

57

D

No
Kls
…
194
195
196
197
198
199
200
201

Klausa
…
On the other hand, the word the can be deleted.
So it means that the word the here is the less important or
the less dominant word.
See the difference between the most important and the
less important word?
Or sometimes, the most important word is usually called
the head of the phrase.
Okay, the head of the phrase.
So in the phrase “the students” the head is the word
students.
Because students is a noun,
so it is called a noun phrase.
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Contoh (29) menunjukkan penggunaan fase Kesimpulan Konsep setelah
Pemberian Contoh dan Pemeriksaan Pemahaman Mahasiswa. Pada Klausa nomer 194 –
195, dosen memberikan contoh frase nomina yang memiliki konstituen utama dan
konstituen penjelas. Selanjutnya melalui klausa 195, dia menanyakan kepada
mahasiswa apakah mereka sudah memahami konsep konstituen dalam frase nomina.
Untuk menekankan hal utama dalam konsep konstituen dalam frase nomina, kemudian
dia menandaskan, melalui klausa 197 – 201, bahwa konstituen utama dalam frase
nomina sering disebut dengan istilah head of the phrase. Oleh karena itu, frase yang
konstituen utamanya adalah nomina disebut frase nomina.
(30)

GPBI-2
GB

Pnt

No
Kls

302

D

723
724

725
726

Klausa
…
And then “find”, “pull”, “work”, “run”, “dream”, “eat”,
“look”, “behave”.
And then now we go to subject, predicator, indirect
object, like “serve”, “tell” and then subject, predicator,
indirect object, direct object like “sell”, “give”, “tell”,
“send”, “buy”, “make”.
So the conclusion is if you create clauses using different
verbs,
so the construction of the clause will be different one
another.

Pada contoh (30) ditunjukkan Kesimpulan Konsep yang dilakukan setelah
langkah Pemberian Contoh. Pada klausa 723 – 724, dosen memberikan contoh
penyusunan klausa dengan menggunakan beberapa verba yang berbeda-beda. Setelah
itu dosen menyimpulkan bahwa penyusunan klausa dengan menggunakan verba yang
berbeda-beda akan menghasilkan konstruksi klausa yang berbeda-beda pula.
(31)

GPBI-3
GB

Pnt

No
Kls

93

T

235
236
237
238

Klausa
…
“k”, “kuat” for example. The word “kuat”,
we have prefix “meng-“
so “menguat”.
The “k” will be dropped. Okay.
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239
240
241
242

So remember
if you find “k”, “t”, “s”, “p” letters,
if they meet – meet a prefix
so they must be dropped.

Pada contoh (31), klausa 235 – 238 digunakan untuk memberikan contoh
pembentukan kata yang diawali oleh huruf “k”. Apabila kata tersebut mendapatkan
awalan “meng-“, maka bunyi “k” akan luluh. Selanjutnya pada klausa 239 – 242, dosen
membuat kesimpulan tentang konsep pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu
kata-kata yang diawali oleh huruf “k”, “t”, “s”, “p”, akan luluh apabila mereka
mendapatkan awalan (prefix).

5) Fase Pemberian Latihan
Fase Pemberian Latihan merupakan tindak lanjut dari fase-fase sebelumnya,
khususnya

Penjelasan

Konsep,

Pemberian

Contoh,

Pemeriksaan

Pemahaman

Mahasiswa. Dalam struktur skematik GPBI, fase ini merupakan unsur yang wajib hadir
(obligatory). Fase Pemberian Latihan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui
apakah mahasiswa dapat memecahkan masalah nyata yang berhubungan dengan
konsep/teori yang sudah dipelajari. Tujuan sosial fase Pemberian Latihan dinyatakan
oleh ketiga dosen GPBI sebagai berikut: “memberi masalah untuk dipecahkan
mahasiswa (GPBI-1); untuk mengetahui bahwa setiap mahasiswa memahami materi
yang telah diajarkan (GPBI-2); dan mengecek apakah mahasiswa sudah memahami
materi yang disampaikan setelah dosen menyimpulkan konsep materi (GPBI-3).”
Pada fase Pemberian Latihan, dosen memberi masalah atau kasus nyata yang
dapat dipecahkan dengan menerapkan konsep/teori yang telah dipelajari sebelumnya.
Pemecahan masalah melalui latihan ini diharapkan dapat mempercepat pemahaman
mahasiswa terhadap konsep/teori yang sedang dipelajari pada perkuliahan pertemuan
tersebut. Contoh pemberian latihan yang dilaksanakan pada GPBI ditunjukkan pada
conroh berikut.
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GPBI-1
GB

Pnt

151

D

No
Kls
471
472
473
474

Klausa
So it is a prepositional phrase.
So every preposition that will be followed by noun or
noun phrase will be prepositional phrase.
Okay, now try to make your own PrepP,
and then I will have you to say the PrepP that you have
made.

Contoh (32) menunjukkan penggunaan fase Pemberian Latihan melalui klausa
473 dan 474. Setelah menjelaskan dan memberi contoh konsep frase preposisi (PrepP)
pada gilir bicara dan klausa-klausa sebelumnya, dosen meminta mahasiswa untuk
membuat sendiri frase preposisi yang dapat digunakan dalam pemakaian bahasa Inggris
sehari-hari, melalui klausa: “Baiklah, sekarang coba kalian membuat frase preposisi
sendiri. Setelah itu, saya akan meminta untuk mengatakan frase preposisi yang telah
kalian buat sendiri.” Melalui pemberian latihan ini, dosen ingin mengetahui apakah
frase yang dibuat mahasiswa sesuai dengan konsep/teori preposisi yang telah
dipelajarinya.
Fase Pemberian Latihan juga digunakan dosen pada GPBI-2, seperti ditunjukkan
pada contoh (33) berikut.
(33)

GPBI-2
GB

Pnt

115

D

No
Kls
363
364
365
366
367
368
369
370

116
117

M
D

371
372
373
374

Klausa
Ok so next I would like to give you exercise. [distributing
papers to students]
You said
that you are very clear with our discussion,
so we will try to give you exercise.
I think
we need to work in pairs only, not in group
because I think
that this class is too small for us to have in pairs – uhm in
group,
so I would like you to work in pairs [pairing the students]
but firstly as usual, please try to do by yourselves.
Yes.
[directing the students] What you have to do now is only
do the exercise, Exercise 1.

library.uns.ac.id

120
digilib.uns.ac.id

Identify the clause structures of these pairs, number 1
until number 4 ya only for exercise 1.
So you will try to give the – the identification of – each
example, for example number 1, number 2, number 3,
and number 4,
and then later you will find the difference ya between the
sentences in number 1 until number 4.

375

376
377

Seperti ditunjukkan pada contoh (33), klausa 363 pada gilir bicara 116, “Ok so
next I would like to give you exercise” (Baiklah, selanjutnya saya akan memberi
latihan), menandai awal dari langkah Pemberian Latihan. Pada langkah Pemberian
Latihan ini, dosen memberikan latihan berupa identifikasi unsur-unsur kalimat melalui
lembar latihan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam latihan ini mahasiswa secara
berpasangan (in pairs) mengidentifikasi struktur kalimat 1 sampai dengan kalimat 4
yang ada pada Latihan 1.
6)

Fase Pengerjaan Latihan

Fase Pengerjaan Latihan merupakan tindak lanjut dari fase Pemberian Latihan.
Setelah latihan dan petunjuk pengerjaannya diberikan, kegiatan selanjutnya adalah
mahasiswa mengerjakan latihan sesuai petunjuk yang diberikan oleh dosen. Tujuan
sosial fase ini adalah membuat mahasiswa mengerjakan latihan tentang konsep yang
dipelajari. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh ketiga dosen GPBI tentang penggunaan
langkah Pengerjaan Latihan, yaitu “mengerjakan latihan yang diberikan oleh dosen
(GPBI-1), untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa melakukan aktifitas untuk
menunjukkan capaian pemahaman individu (GPBI-2), dan melatih unsur kognitif,
afektif, dan psikomotorik mahasiswa dalam latihan yang sedang berjalan (GPBI-3).”
Pelaksanaan fase Pengerjaan Latihan ditunjukkan pada contoh berikut.
(34)

GPBI-1
GB

Pnt

151

D

NV

M

No
Kls
474
475

Klausa
Okay, now try to make your own prepP,
and then I will have you to say the PrepP that you have
made.
[students doing the exercise]
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Contoh (34) menunjukkan bahwa setelah dosen memberikan perintah pengerjaan
latihan (klausa 474 dan 475), selanjutnya mahasiswa mengerjakan latihan tersebut, yaitu
masing-masing mahasiswa membuat contoh frase preposisi. Pengerjaan latihan ini
berlangsung selama lima menit.
Contoh lainnya ditunjukkan pada contoh (35).
(35)

GPBI-2
GB

Pnt

117

D

No
Kls
374
375
376

377
NV

M

Klausa
What you have to do now is only do the exercise,
Exercise 1.
Identify the clause structures of these pairs, number 1
until number 4, only for exercise 1.
So you will try to give the – the identification of each
example ya, for example number 1, number 2, number 3,
and number 4 ya,
and then later you will find the difference ya between the
sentences in number 1 until number 4.
[working in pairs and discussing]

Contoh (35) menunjukkan bahwa setelah dosen memberikan petunjuk
pengerjaan latihan (klausa 374 – 377), selanjutnya mahasiswa mengerjakan latihan
tersebut

secara

berpasangan.

Pada

pengerjaan

latihan

tersebut,

mahasiswa

mengidentifikasi unsur-unsur klausa 1, 2, 3, dan 4 yang ada di Latihan 1. Pengerjaan
latihan berlangsung selama 10 menit.
Pelaksanaan fase Pengerjaan Latihan pada GPBI-3 ditunjukkan pada contoh (36)
berikut.
(36)

GPBI-3
GB
139

Pnt

No
Kls
523
524
525
…
555
…

Klausa
So what we will do right now is the project – the
translation projects
so please activate your omega t.
You can work with friends
…
I will just give you 15 minutes to translate the first
paragraph only.
…
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583
…
NV

M

So I need you to apply any strategies – any Mona
Baker’s strategies into your translation.
…
[Discussing the task in a group]

Pada contoh (36), dosen memberikan latihan dalam bentuk proyek
penerjemahan dengan menggunakan omega t. Dalam latihan ini, mahasiswa secara
berkelompok menerjemahkan teks yang sudah dipilihnya dari bahasa Inggris ke dalam
bahasa Indonesia, dengan menggunakan konsep strategi penerjemahan menurut Mona
Baker. Selanjutnya dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa selama 15 menit
untuk menyelesaikan kegiatan penerjemahan tersebut.
7)

Fase Monitoring Latihan

Fase Monitoring Latihan dilaksanakan pada saat mahasiswa mengerjakan latihan
yang diberikan oleh dosen. Fase ini bertujuan untuk mengamati pengerjaan latihan oleh
mahasiswa. Melalui fase ini pula, dosen ingin meyakinkan bahwa tugas yang dikerjakan
mahasiswa selama latihan sesuai petunjuk pengerjaan latihan. Dalam struktur skematik
GPBI, fase Monitoring Latihan merupakan unsur yang tidak wajib hadir. Apabila hadir
dalam GPBI, langkah Monitoring Latihan muncul setelah langkah Pengerjaan Latihan,
sedangkan pada GPBI yang tidak ada unsur Monitoring Latihan, setelah memberikan
latihan, dosen langsung meminta mahasiswa mengerjakan latihan yang dimaksud tanpa
ada monitoring/pengawasan pengerjaan latihan tersebut.
Pada penelitian ini, fase Monitoring Latihan hanya digunakan pada GPBI-2 dan
GPBI-3. Pada kedua GPBI tersebut, fase Monitoring Latihan bertujuan untuk
memastikan mahasiswa mengerjakan latihan yang diberikan (GPBI-2) dan mengecek
unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa dalam latihan yang sedang berjalan
(GPBI-3). Fase Monitoring Latihan ditandai dengan aktivitas dosen berkeliling kelas di
antara mahasiswa atau kelompok untuk mengawasi jalannya pengerjaan latihan. Kadang
kala dosen mengucapkan sesuatu untuk mengingatkan apa yang harus dilakukan
mahasiswa dalam pengerjaan latihan.
Pelaksanaan fase Monitoring Latihan pada GPBI ditunjukkan pada contoh
berikut.
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GPBI-3
GB

Pnt

NV
178

M
D

No
Kls
586
587
588

NV

M

Klausa
[continuing discussing the task in a group]
[going around the class and checking their work]
okay time is up.
Okay you have finished the translation,
so please submit it here one by one.
[giving the flash disk to the group]
[copying the file in a flash disk]

Pada contoh (37), ketika mahasiswa mengerjakan latihan, dosen berputar
mengelilingi kelompok mahasiswa yang sedang mengerjakan latihan sambil memberi
informasi berkenaan dengan pengerjaan latihan, misalnya waktu pengerjaan sudah habis
dan hasil latihan segera dikumpulkan. Dosen meminta kepada masing-masing kelompok
untuk mengumpulkan hasil latihan ke dalam flash disk dosen.
Pada GPBI-2, fase Monitoring Latihan dilaksanakan dosen melalui pemberian
lebih banyak petunjuk kepada mahasiswa tentang pengerjaan tugas, seperti ditunjukkan
pada contoh (38).
(38)

GPBI-2

GB
NV
119

Pnt No
Kls
M
D
379
380
381
382

NV
120
NV
121

M
D
M
D

NV M
122 D

383
384
385
386
387

388
389

Klausa
[working in pairs and discussing]
10 minutes. … only exercise 1. [checking the students’
work in pairs]
Not only object ya, but also complement.
So you can see the difference ya…
whether a particular part of a clause is classified as
object or as complement.
[working in pairs and discussing]
5 minutes
[working in pairs and discussing]
Finished, guys?
Three minutes.
You should know about the reason ya
why you classify particular phrase into clause element
category ya, not only by passive.
[working in pairs and discussing]
Ok so I think
it’s enough.
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390
391
392
393

394
395
396

Please try to give your work with your partner.
Ibnu, please try to give your work with your partner.
Sari, Ana, please try to analyze your partner’s work
whether it is the same like what you have done, for
example.
[mentioning and asking some students to check their
partner’s work]
This exercise is very interesting
because if you are not able to identify about the
structure,
so the meaning will be very biased.

Seperti ditunjukkan pada contoh (38), fase Monitoring Latihan dilaksanakan
oleh dosen dengan memberi petunjuk kepada mahasiswa mengenai waktu yang harus
digunakan untuk mengerjakan latihan. Selain itu, dosen juga mengingatkan mahasiswa
untuk lebih memperhatikan unsur-unsur klausa yang harus diidentifikasi, khususnya
perbedaan antara objek dan pelengkap. Setelah waktu pengerjaan latihan habis, dosen
meminta mahasiswa untuk saling memberikan hasil latihannya kepada pasangannya
dalam kelompok untuk saling memeriksa.
8)

Fase Pemeriksaan Latihan

Fase Pemeriksaan Latihan dilaksanakan setelah latihan selesai dikerjakan
mahasiswa. Dalam GPBI yang dikaji, fase ini merupakan unsur yang wajib hadir. Fase
ini dilaksanakan pada ketiga GPBI yang dikaji. Secara umum tujuan sosial langkah ini
adalah memeriksa hasil pengerjaan latihan yang dikerjakan oleh mahasiswa. Tujuan
sosial langkah ini pada masing-masing GPBI yang dikaji adalah memeriksa apakah
latihan yang dikerjakan mahasiswa sudah benar (GPBI-1), memastikan pekerjaan
mahasiswwa sesuai harapan dari latihan yang diberikan (GPBI-2), dan mengecek atau
mengevaluasi seberapa baik pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan,
sekaligus menjadi feedback bagi dosen apakah cara dosen menerangkan materi sudah
tepat atau belum (GPBI-3).
Pemeriksaan latihan dilaksanakan melalui tanya jawab antara dosen dan
mahasiswa tentang masalah yang harus dipecahkan pada latihan. Untuk menarik
perhatian mahasiswa dan memastikan mereka telah mengerjakan latihan tersebut, dosen
tidak menujukkan jawaban dari latihan tersebut sekaligus, tetapi menanyakan secara
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langsung kepada mahasiswa tentang apa jawaban mereka terhadap latihan tersebut.
Melalui tanya jawab seperti ini, mahasiswa diharapkan mengerti apakah jawaban
mereka terhadap latihan tersebut sudah sesuai. Fase Pemeriksaan Latihan ditunjukkan
pada contoh berikut.
(39)

GPBI-1

GB

Pnt

153
154
155

D
Aldi
D

156
NV
157
158
159
160

Wida
D
M
D
M
D

161
162

Hashim
D

163
164

Abu
D

165
166

Sisca
D

No
Kls
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
489
490
491
492
493
494
495
497
498
499

Klausa
Aldi, what is your PrepP?
On the surface.
On the surface, right
Wida?
On the spot.
[pointing to a student]
Behind the enemy
[pointing to a student]
Between the wall.
Between the walls, between two walls, right.
Hashim, what is your PrepP?
At the corner
At the corner, right.
Abu?
Under the blanket, behind the friends.
Right.
Try to make reasonable prepositional phrases, yach.
Sisca?
On the floor.
On the floor.
Okay.
Any questions about the prepositional phrase? …
[no questions from students]

Seperti ditunjukkan pada contoh (39), latihan yang diberikan kepada setiap
mahasiswa adalah membuat contoh frase preposisi dalam bahasa Inggris. Setelah dirasa
waktu pembuatan contoh itu cukup bagi setiap mahasiswa, dosen selanjutnya
melakukan pemeriksaan terhadap contoh frase yang dibuat mahasiswa tersebut. Dalam
memeriksa hasil pengerjaan latihan ini, dosen meminta kepada beberapa mahasiswa
untuk mengucapkan contoh frase preposisi yang dibuatnya. Contoh-contoh tersebut
selanjutnya dibahas untuk menunjukkan kepada mahasiswa bahwa contoh-contoh
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tersebut sudah benar atau belum. Dalam fase Pemeriksaan Latihan ini, dosen meminta
kepada tujuh mahasiswa untuk menunjukkan contoh frase preposisi yang sudah
dibuatnya. Dari contoh-contoh yang dibuat oleh mahasiswa, yaitu frase preposisi on the
surface, on the spot, behind the enemy, between the walls, at the corner, under the
blanket, behind the friends, dan on the floor, dosen dapat mengerti bahwa konsep frase
preposisi sudah dipahami oleh mahasiswa.
Fase Pemeriksaan Latihan juga digunakan pada GPBI-2, seperti ditunjukkan
pada contoh (40).
(40)

GPBI-2

GB

Pnt

125

D

No
Kls
400
401
402
403
404
405
406
407

126
127

M
D

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

M
D
M
D
M
D
M
D
M
D
M
D
M
D

408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426

Klausa
Ok guys, look at number 1 first,
identify the structure – clause structure of these
pairs.
It seems
that the two sentences are similar,
but they are actually different,
it is very biased
and it will uhm make misunderstanding about the
meaning of the clause, for example number 1.
Number 1, the first clause “The porter called me a
taxi.”
Please, how many phrase or phrases here?
4
4
The first one is
“The porter”
The second one
“called”
Third
“me”
The last
“a taxi”
“The porter” functioning as
Subject
“called”
Predicator
“me”
Object
Object.
You know 2 objects, right?
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142
143
144
145

M
D
M
D

146
147

M
D

427
428
429
430
431
432
433

Yes
“me” as
Indirect object
Indirect object,
and “a taxi”
Direct object
That’s the answer ya.

Seperti ditunjukkan pada contoh (40), dalam memeriksa jawaban latihan yang
dikerjakan mahasiswa, dosen melakukan tanya-jawab dengan mahasiswa tentang
struktur dan elemen klausa, misalnya klausa The porter called me a taxi. Dalam
memeriksa hasil latihan mahasiswa, pertama dosen menanyakan jumlah elemen klausa
yang ada pada klausa tersebut, yang dijawab mahasiswa dengan “empat elemen, yaitu
the porter, called, me, dan a taxi. Selanjutnya dosen menanyakan fungsi dari keempat
elemen tersebut, yang dijawab mahasiswa dengan “the porter subjek, called predikat,
me objek tidak langsung, dan taxi objek langsung.” Dari pemeriksaan ini, dosen
mengerti bahwa jawaban mahasiswa untuk klausa tersebut adalah benar. Tanya-jawab
selanjutnya dilakukan untuk memeriksa klausa lainnya dalam latihan tersebut.
9)

Fase Kesimpulan Pokok Perkuliahan

Fase terakhir dalam tahap Diskusi adalah Kesimpulan Pokok Perkuliahan.
Dalam struktur skematik GPBI, fase ini merupakan unsur yang tidak wajib hadir. Dalam
GPBI yang dikaji, hanya GPBI-1 dan GPBI-3 yang menggunakan fase ini. Secara
umum tujuan sosial fase ini adalah menyimpulkan pokok-pokok materi perkuliahan
yang dibahas pada pertemuan tersebut. Tujuan sosial langkap Kesimpulan Pokok
Perkuliahan pada GPBI-1 dan GPBI-3 adalah menyimpulkan materi perkuliahan hari ini
(GPBI-1) dan menyatakan inti materi perkuliahan (GPBI-3).
Contoh pelaksanaan fase Kesimpulan Pokok Perkuliahan ditunjukkan pada
contoh (41) dan (42).
(41)

GPBI-1

GB

Pnt

199

D

No
Kls
757

Klausa
So this is the way how to analyse the structure of a
noun phrase from functional and categorial
perspectives.
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Pada contoh (41), melalui gilir bicara 199 dan klausa 757, dosen menyimpulkan
pokok materi perkuliahan pertemuan tersebut, yaitu analisis struktur frase nomina dari
perspektif fungsional dan kategorial. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari
penjelasan konsep, pemberian contoh, pemberian latihan, pengerjaan latihan,
monitoring latihan, dan pemeriksaan latihan tentang frase nomina.
Fase Kesimpulan Pokok Perkuliahan juga digunakan pada GPBI-3, seperti
ditunjukkan pada contoh (41).
(42)

GPBI-3
GB

Pnt

228

D

No
Kls
…
699
700

Klausa
…
Okay so those are some translation strategies in
translating text.
We have translation by more general word, cultural
substitution, paraphrase of related words, ommision,
and illustration.

Contoh (42) menunjukkan bagaimana dosen mengakhiri tahap diskusi pada
perkuliahan. Melalui klausa 699 dan 700 dosen menyimpulkan materi perkuliahan
pertemuan tersebut, yaitu strategi penerjemahan yang dapat digunakan dalam
menerjemahkan teks yang meliputi strategi penerjemahan dengan menggunakan kata
umum, penggantian budaya, parafrase dengan menggunakan kata-kata yang
berhubungan, penghilangan, dan ilustrasi.
c.

Tahap Penutup GPBI

Seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1, Tahap Penutup, yang merupakan tahap
terakhir dalam GPBI, bertujuan untuk meyakinkan bahwa mahasiswa telah memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang telah dipelajarinya serta dapat
menerapkannya dalam kehidupan sehar-hari. Dalam GPBI, Tahap Penutup dilaksanakan
secara bertahap melalui enam fase kegiatan perkuliahan, yaitu Penanda Perkuliahan
segera Berakhir ^ Umpan Balik ^ Rangkuman ^ Pemberian Tugas ^ Tindak Lanjut ^
Salam Penutup.
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Sebagai bagian dari sebuah genre, masing-masing fase perkuliahan tersebut juga
memiliki tujuan sosial, yang secara keseluruhan bertujuan untuk mencapai tujuan sosial
tahap Penutup. Tujuan sosial tiap fase kegiatan perkuliahan dalam tahap Diskusi
ditunjukkan pada Tabel 4.9.
Tabel 4.9 Fase Perkuliahan dan Tujuan Sosialnya pada Tahap Penutup
Tahap
Penutup

Fase
Penanda perkuliahan
segera berakhir
Umpan balik
Rangkuman
Pemberian tugas
Tindak lanjut
Salam penutup

Tujuan Sosial
Memberitahu mahasiswa bahwa perkuliahan
akan segera berakhir
Memberitahu mahasiswa tentang pencapaian
tujuan perkuliahan
Mengingatkan kembali materi apa saja yang
dipelajari dalam perkuliahan
Memberi mahasiswa tugas yang harus
dikerjakan setelah perkuliahan
Memberi petunjuk agar mahasiswa belajar
lebih lanjut tentang materi perkuliahan
Memberitahu akhir perkuliahan

1) Fase Penanda Perkuliahan Segera Berakhir
Fase pertama dalam tahap Penutup adalah Penanda Perkuliahan Segera Berakhir.
Dalam struktur skematik GPBI, fase ini merupakan unsur yang wajib hadir. Ketiga
GPBI yang dikaji dalam penelitian ini menggunakan langkah ini di awal tahap Penutup.
Dalam langkah ini, dosen memberitahu mahasiswa secara eksplisit bahwa kegiatan
perkuliahan akan segera berakhir. Secara umum, tujuan sosial fase ini adalah
memberitahukan kepada mahasiswa bahwa perkuliahan segera berakhir.
Pelaksanaan fase Penanda Perkuliahan Segera Berakhir pada GPBI ditunjukkan
pada contoh berikut.
(43)

GPBI-1

GB

Pnt

199
200
201

D
M
D

No
Kls
758
759
760
…

Klausa
Any further question before we close this meeting?
No.
To close this meeting,
…

library.uns.ac.id

130
digilib.uns.ac.id

Seperti ditunjukkan pada contoh (43), dosen memberitahukan kepada mahasiswa
bahwa perkuliahan akan segera berakhir, melalui klausa 758 “Any further question
before we close this meeting? (Apakah ada pertanyaan lebih lanjut (tentang frase
nomina) sebelum saya akhiri perkuliahan ini?), yang dijawab oleh mahasiswa bahwa
tidak ada pertanyaan lagi. Klausa “… sebelum saya akhiri perkuliahan ini” pada klausa
199 dan “Untuk mengakhiri perkuliahan ini” pada klausa 201 merupakan tanda bahwa
dosen akan segera mengakhiri perkuliahan ini.
Berbeda dengan cara memberi tanda akan berakhirnya perkuliahan seperti pada
GPBI-1,

dosen

GPBI-2

tidak

menggunakan

klausa

close

the

meeting

(menutup/mengakhiri perkuliahan), tetapi menggunakan klausa lain, yaitu So I think
that’s all for today (Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini) (GB 462, klausa 1051).
Klausa 1051 tersebut secara implisit menyatakan bahwa dosen sudah menyajikan materi
perkuliahan pada pertemuan tersebut dan segera akan mengakhiri perkuliahan tersebut.
Cara yang berbeda memberi tanda akan berakhirnya perkuliahan juga
ditunjukkan oleh dosen GPBI-3, seperti ditunjukkan pada contoh (44).
(44)

GPBI-3

GB

Pnt

228

D

229
230

M
D

No
Kls
…
700

701
702
703
704
705
…

Klausa
…
We have translation by more general word, cultural
substitution, paraphrase of related words, ommision,
and illustration.
Any questions about strategies?
Any questions so far?
No question?
No
Okay for next week please get ready with your
omega t ya
…

Seperti ditunjukkan pada contoh (44), setelah menyimpulkan pokok bahasan
perkuliahan tersebut pada klausa 700, selanjutnya dosen memberi kesempatan kepada
mahasiswa apabila masih ada pertanyaan tentang materi perkuliahan yaitu strategi
penerjemahan, melalui klausa any questions about strategies, any questions so far?
(apakah masih ada pertanyaan tentang strategi penerjemahan?), yang dijawab
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mahasiswa dengan “tidak ada”. Pertanyaan dosen dan jawaban mahasiswa ini
merupakan pertanda secara implisit bahwa dosen akan segera mengakhiri perkuliahan
tersebut. Hal ini diperjelas dengan klausa selanjutnya (205) yang menyatakan apa yang
harus dilakukan mahasiswa untuk pertemuan selanjutnya.
2) Fase Umpan Balik
Dalam struktur skematik GPBI, fase Umpan Balik merupakan unsur yang tidak
wajib hadir. Pada GPBI yang dikaji dalam penelitian ini, langkah ini hanya digunakan
dalam GPBI-2, dengan tujuan agar mahasiswa mengetahui posisinya terhadap
pencapaian tujuan perkuliahan. Penggunaan fase Umpan Balik pada GPBI-2
ditunjukkan pada contoh (45).
(45)

GPBI-2
GB

Pnt

462

D

463
464
465
466

M
D
M
D

No
Kls
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064

Klausa
but before that I would like to ask you
so number 1 until number 5 all correct,
raise your hand. Raise your hand.
All corrects. [counting]
4 corrects? [mentioning one of the students]
Which one is incorrect?
“extremely cautious”
You write this one as?
Adverbial
Adverbial.
Ok. 3? Good.
Next, 2?
So most students can make 4 numbers for exercises.

Seperti ditunjukkan pada contoh (45), dosen melakukan langkah Umpan Balik
terhadap latihan yang sudah dikerjakan mahasiswa, agar mahasiswa mengetahui
seberapa jauh mereka sudah mengerjakan dengan benar latihan yang diberikan dosen.
Latihan yang yang dikerjakan mahasiswa merupakan tolok ukur kemampuan mahasiswa
dalam memahami konsep klausa dan unsur-unsurnya.
Setelah pemeriksaan latihan yang dikerjakan mahasiswa, dosen menanyakan
kepada mahasiswa untuk mengetahui berapa banyak yang dapat mengerjakan lima
klausa dengan benar. Pertanyaan yang sama juga untuk mahasiswa yang dapat
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mengerjakan empat dan tiga klausa dengan benar. Dari jawaban yang diberikan
mahasiswa, dosen dapat mengetahui bahwa sebagian besar mahasiswa dapat
mengerjakan empat klausa dengan benar dari lima klausa yang diberikan pada latihan.
Melalui umpan balik, dosen juga dapat mengingatkan kesalahan yang dilakukan
mahasiswa dalam mengidentifikasi unsur klausa, misalnya extremely cautious yang
diidentifikasi mahasiswa sebagai adverbial (keterangan), yang seharusnya complement
(pelengkap).
3)

Fase Rangkuman

Sama seperti fase Umpan Balik, langkah Rangkuman dalam GPBI merupakan
unsur yang tidak wajib hadir. Dari ketiga GPBI yang dikaji dalam penelitian ini, hanya
GPBI-2 yang menggunakan fase ini dalam kegiatan perkuliahan. Fase ini bertujuan
untuk mengingatkan kembali kepada mahasiswa tentang materi yang sudah dipelajari
dalam perkuliahan. Penggunaan fase Rangkuman dalam GPBI-2 ditunjukkan pada
contoh (46).
(46)

GPBI-2
GB

Pnt

465

D

467
468
469
470

M
D
M
D

471
472

M
D

473
474

M
D

No Klausa
Kls
1065 So before I close this class,
1066 today we have learned about the first one is object,
right?
1067 How many object?
1068 2
1069 The first one is
1070 Direct object, indirect object
1071 Not only object.
1072 There is also complement.
1073 Complement consists of subject complement and
1074 Object complement
1075 Object complement.
1076 And some other material ya.
1077 So, do you think
1078 that the material is getting difficult?
1079 Yes.
1080 Oh. Good.

Seperti ditunjukkan pada contoh (46), dosen melakukan fase Rangkuman
terhadap materi perkuliahan setelah memberikan Umpan Balik. Rangkuman dilakukan
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bersama dengan mahasiswa melalui tanya jawab sekaligus untuk mengetahui
pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan. Pertama, dosen menyatakan
bahwa dalam perkuliahan sudah dibahas tentang objek. Selanjutnya, melalui tanyajawab dengan mahasiswa, dinyatakan bahwa ada dua jenis objek, yaitu objek langsung
dan objek tidak langsung, serta dua jenis pelengkap, yaitu pelengkap subjek dan
pelengkap objek.
4)

Fase Pemberian Tugas

Fase selanjutnya setelah Rangkuman adalah Pemberian Tugas. Dalam struktur
skematik GPBI, fase Pemberian Tugas merupakan unsur yang wajib hadir. Ketiga GPBI
yang dikaji dalam penelitian ini menggunakan langkah Pemberian Tugas dalam
kegiatan perkuliahannya. Tujuan sosial fase Pemberian Tugas ini adalah untuk memberi
mahasiswa tugas yang harus dikerjakan setelah perkuliahan. Penggunaan langkah ini
dalam GPBI ditunjukkan pada contoh berikut.
(47)

GPBI-1
GB

Pnt

201

D

No
Kls
761
762
763
765
766
767
768
769
770

Klausa
I would like to remind you on what we have to prepare
for the next discussion in the next meeting.
For the next discussion please read
or discuss adjective phrase, and then adverb phrase,
verb phrase, and prepP.
So we still have four other phrases.
You have to read from chapter 3.
Every time you read a type of phrase for example
adjective phrase,
you have to see the function in chapter 3 and chapter 6
to get the category of the function in adjective phrase
until you finish the discussion of PrepP.

Seperti ditunjukkan pada contoh (47), dosen memberikan tugas yang harus
dilakukan mahasiswa setelah kegiatan perkuliahan, yaitu mempelajari Bab 3 dan Bab 6
yang ada di buku ajar. Bab 3 dan Bab 6 berisi materi tentang frase adjektiva, frase
adverbia, frase verba, dan frase preposisi. Tugas mempelajari dua bab tersebut sebelum
mengikuti perkuliahan pertemuan selanjutnya dimaksudkan agar mahasiswa memiliki
pengetahuan dasar tentang materi perkuliahan selanjutnya.
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Fase Pemberian Tugas juga digunakan pada GPBI-2, seperti ditunjukkan pada
contoh (48) berikut.
(48)

GPBI-2
GB

Pnt

474

D

No Klausa
Kls
1081 And then next week please try to read by yourselves
first on unit 6.
1082 It is about coordination and subordination.
1083 So that’s the last materials for this semester.
1084 So we – we will only have uhm…6 units.
1085 So next week will be the last unit or class
1086 we will not discuss unit 7, 8 but until unit 6.

Pada contoh (48), dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk
mempelajari materi

coordination and subordination (kalimat majemuk setara dan

kalimat majemuk bertingkat) yang ada di Bab 6 terlebih dahulu sebelum mengikuti
perkuliahan selanjutnya. Materi tersebut merupakan materi perkuliahan terakhir untuk
semester tersebut.
Fase Pemberian Tugas juga ditunjukkan pada GPBI-3, seperti contoh berikut.
(49)

GPBI-3
GB

Pnt

230

T

No
Kls
705
706
707
708

Klausa
Okay for next week please get ready with your omega t
ya
and then find any English text
and translate your text using omega t
we will discuss them in the next meeting

Seperti ditunjukkan pada contoh (49), dosen memberi tugas kepada mahasiswa
untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dalam tugas tersebut mahasiswa diminta
untuk mempersiapkan program omega t, mencari sebuah teks bahasa Inggris, dan
menerjemahkan teks tersebut dengan menggunakan program omega t.
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5)

Fase Tindak Lanjut

Fase selanjutnya setelah Pemberian Tugas adalah Tindak Lanjut. Dalam struktur
skematik GPBI, fase ini merupakan unsur yang wajib hadir. Ketiga GPBI yang dikaji
dalam penelitian ini menggunakan fase ini dalam kegiatan perkuliahannya. Secara
umum, fase Tindak Lanjut bertujuan untuk memberi petunjuk agar mahasiswa belajar
lebih lanjut tentang materi perkuliahan. Tujuan fase Tindak Lanjut pada masing-masing
GPBI adalah memberi petunjuk mahasiswa agar belajar lebih lanjut (GPBI-1), agar
mahasiswa belajar lebih lanjut setelah perkuliahan (GPBI-2), dan memberi arahan dan
panduan tentang apa yang harus dikerjakan mahasiswa setelah mengikuti pertemuan ini
dan memberi informasi sekilas tentang materi pertemuan selanjutnya (GPBI-3).
Penggunaan fase Tindak Lanjut dapat ditunjukkan pada contoh berikut.
(50)

GPBI-1
GB

Pnt

201

D

No
Kls
771
772

773
774
775
776
777
778
779
780
781
782

Klausa
I hope
that today's discussion especially the theory and
examples of how to segment the structure of a noun
phrase is clear
I hope
you make your own examples and your own exercises at
home.
Try to get some noun phrases
and then try to segment yourself
to show the tree diagram.
Try to find the complex ones not only the short but the
longer ones.
If you are able
if you are careful to analyse the longer and complex noun
phrases,
so it means that you are vey challenging,
you are interested in challenging the problems especially
how to analyse the structure of noun phrase.

Seperti ditunjukkan pada contoh (50), dosen melaksanakan fase Tindak Lanjut
terhadap materi perkuliahan pertemuan tersebut, yaitu konsep frase nomina dan
segmentasi strukturnya. Agar mahasiswa lebih memahami materi perkuliahan tersebut,
dosen menyarankan kepada mahasiswa untuk lebih berani mencari contoh frase nomina
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lainnya, yang strukturnya lebih kompleks lebih bagus. Selanjutnya frase nomina
tersebut dianalisis struktur fungsi dan kategorinya melalui diagram pohon.
Tindak Lanjut juga digunakan pada GPBI-2, seperti ditunjukkan pada contoh
(51).
(51)

GPBI-2
GB

Pnt

474

D

No
Kls
1087
1088
1089
1090
1091

1092
1093
1094
1095
1096

Klausa
So I think
that syntax is very essential for you
because the next coming two semesters you are doing
final project, right?
And then it relates with how you construct very identic
composition,
so hopefully that you will be able to produce very identic
composition ya knowing ya about the – the elements of
your sentences
because in writing final project you will produce many
paragraphs ya,
paragraph is constructed by its low level sentences.
Sentences is constructed by its low level clauses, and
also clauses by its low level phrases ya.
You should be very careful with this.
So that’s why you learn about this.

Seperti ditunjukkan pada contoh (51), dosen memberikan tindak lanjut dalam
bentuk informasi tentang manfaat mempelajari struktur klausa bagi perkuliahan
semester selanjutnya, khususnya penulisan skripsi mahasiswa. Ditegaskan dalam tindak
lanjut tersebut bahwa skripsi akan ditulis dalam bentuk paragraf-paragraf. Setiap
paragraf tersusun dari kalimat, yang selanjutnya juga tersusun dari klausa, yang
selanjutnya tersusun dari frase. Mahasiswa diminta untuk lebih teliti dalam
menggunakannya.
6)

Fase Salam Penutup

Salam Penutup merupakan fase terakhir dalam Tahap Penutup. Langkah ini
merupakan unsur yang wajib hadir dalam GPBI. Ketiga GPBI yang dikaji dalam
penelitian ini menggunakan fase ini dalam kegiatan perkuliahan. Secara umum, langkah
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Salam Penutup bertujuan untuk memberitahu bahwa perkuliahan telah berakhir.
Langkah Salam Penutup ditunjukkan pada contoh berikut.
(52)

GPBI-1
GB

Pnt

203

D

204

M

(53)

(54)

No
Kls
786
787
788
789
790
791

Klausa

No
Kls
1098
1099
1100
1101

Klausa

Klausa

so I think
that's all for this meeting
and thank you for your attention,
and see you next time.
Bye bye.
See you.

GPBI-2
GB

Pnt

474

D

475

M

I think that’s all for today.
Have a nice day
and see you next time.
See you.

GPBI-3
GB

Pnt

230

D

No
Kls
712

M

713
714
715

231

Okay so thank you very much for your participation
today.
and I’ll see you next week again.
Bye
Bye sir

Seperti ditunjukkan pada contoh (52 – 54), langkah Salam Penutup menandai
akhir kegiatan perkuliahan. Ungkapan yang dipakai dalam langkah tersebut meliputi
penanda akhir perkuliahan (that’s all for this meeting, that’s all for today), ucapan
terima kasih (thank you for your attention, thank you for your participation), dan salam
perpisahan (see you, see you next time, bye).
2.
a.

Realisasi Leksikogramatika Makna Metafungsional pada GBPI
Realisasi Leksikogramatika Makna Eksperiensial pada GBPI

Seperti dinyatakan pada Bab Kajian Teori, khususnya tentang klausa sebagai
representasi pengalaman, klausa-klausa yang dipilih dan digunakan oleh dosen dan
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mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan merupakan realisasi dari makna eksperiensial
yang mengambarkan pokok materi perkuliahan (field). Makna eksperiensial yang
merupakan realisasi dari pokok materi perkuliahan tersebut tergambarkan melalui jenisjenis proses dan partisipan serta sirkumstansi yang digunakan dalam keseluruhan klausa
pada GPBI yang dikaji.
Sebaran jenis-jenis proses pada GPBI yang dikaji dalam penelitian ini disajikan
pada Tabel 4.10.
Tabel 4.10 Sebaran Jenis Proses pada GPBI
Genre
No

Proses

GBPI-1

GPBI-2

GPBI-3

N

%

N

%

N

%

1

Material

153

20,6

178

16,5

173

26

2

Relasional: Atributif

259

34,9

236

21,9

360

54,1

3

Relasional: Identifikatif

170

22,9

531

49,2

18

2,7

4

Mental: Kognitif

52

7,0

46

4,3

62

9,3

5

Mental: Perseptif

6

0,8

7

0,6

7

1,1

6

Mental: Afektif

4

0,5

0

0

0

0

7

Verbal

60

8,1

23

2,1

12

1,8

8

Perilaku

6

0,8

9

0,8

10

1,5

9

Eksistensial

32

4,3

50

4,6

23

3,5

742

100

1080

100

665

100

Jumlah

Sebaran jenis proses yang dipakai dalam GPBI yang dikaji menunjukkan bahwa
semua jenis proses dalam sistem Transitivitas digunakan dalam kegiatan perkuliahan
tersebut, kecuali proses mental afektif. Selain itu, terlihat juga bahwa kegiatan
perkuliahan tersebut lebih didominasi oleh penggunaan proses relasional, proses
material, dan proses mental. Penggunaan masing-masing jenis proses dan partisipan
beserta sirkumstansi yang terlibat digambarkan pada bagian berikut.
1) Proses Relasional
Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.10, proses relasional paling mendominasi
penggunaannya dalam klausa yang digunakan dalam setiap GPBI yang dikaji. GPBI-1
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menggunakan klausa relasional sebanyak 429 klausa (57,8%), GPBI-2 sebanyak 767
klausa (71,1%), dan GPBI-3 sebanyak 391 (58,8%). Masing-masing proses relasional
tersebut terbagi kedalam proses relasional atributif dan proses relasional indentifikatif.
Dalam GBPI-1 dari 429 proses relasional terdiri dari 259 proses relasional atributif dan
170 proses relasional indentifikatif. Sementara itu, dalam GPBI-2 terdapat 767 proses
relasional yang terdiri dari 236 proses relasional atributif dan 531 proses relasional
indentifikatif, sedangkan dalam GPBI-3 digunakan 391 proses relasional yang terdiri
dari 369 proses relasional atributif dan 23 proses relasional identifikatif.
Menurut Wiratno (2018: 96), proses relasional atributif adalah proses yang
digunakan untuk mengungkapkan keterkaitan antara partisipan yang disebut
Penyandang (Carrier) dan unsur pelengkapnya yang disebut Sandangan (Attribute).
Lebih lanjut diungkapkan bahwa Sandangan merupakan sebutan yang diberikan kepada
Penyandang, yang menunjukkan keadaan, ciri, dan sifat yang dimiliki oleh Penyandang
itu. Sementara itu, proses relasional identifikatif digunakan untuk menyatakan
Pengidentifikasi (Value) terhadap sesuatu yang Diidentifikasi (Token).
Proses relasional atributif yang digunakan dalam GPBI ditunjukkan pada contoh
berikut.
(55)

GPBI-1
GB

Pnt

18

D

No
Kls
67

Okay, for
example

(56)

Klausa
Okay, for example, I have a sentence like this: The students in
this class are studying English everyday.

I

have

Penyandang

Proses: Relasional
Atributif

a sentence like this: The students
in this class are studying English
everyday
Sandangan

GPBI-2
GB

Pnt

107

D

No
Kls
335

Klausa
But vocative is different from conjunction and interjection.
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But

(57)

vocative

is

Penyandang

Proses: Relasional
Atributif

different

from conjunction and
interjection

Sandangan

Sirkumstansi

GPBI-3
GB

Pnt

27

T

Okay

No
Kls
49

Klausa
Okay, all the correct answers from task 1 are in the left side.

all the correct answers from
task 1
Penyandang

are
Proses: Relasional
Atributif

in the left side
Sandangan

Pada GPBI-1, proses relasional atributif yang digunakan sebanyak 259 (34,9%).
Proses tersebut digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan pokok
materi perkuliahan pertemuan tersebut yaitu frase dalam bahasa Inggris, khususnya
frase nomina. Partisipan Penyandang pada proses relasional atributif tersebut ditempati
oleh hal-hal yang dideskripsikan untuk pemahaman tentang frase bahasa Inggris, seperti
“the type of this phrase …” (Klausa 95), “this sentence …” (Klausa 113), “the word
everyday …” (Klausa 139), “the combination of the word very and beautiful …”
(Klausa 266), “a noun phrase …” (Klausa 580), “the sequence of a noun phrase …”
(Klausa 642), “the words the english book in the library …” (Klausa 665), dan “today's
discussion especially the theory and examples of how to segment the structure of a noun
phrase …” (Klausa 772).
Pada GPBI-2, proses relasional atributif yang digunakan sebanyak 236 (21,9%).
Proses relasional atributif tersebut digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang
berkaitan dengan pokok materi perkuliahan pertemuan tersebut yaitu unsur-unsur klausa
dalam bahasa Inggris. Partisipan Penyandang pada proses relasional atributif tersebut
ditempati oleh hal-hal yang dideskripsikan untuk pemahaman tentang unsur-unsur
klausa bahasa Inggris, baik klausa aktif maupun klausa pasif, seperti “indirect object
…” (Klausa 186), “complement …” (Klausa 231), “a clause …” (Klausa 251), “a great
boxer …” (Klausa 254), “vocative …” (Klausa 335), “this exercise …” (Klausa 391),
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“the two sentences …” (Klausa 397), “the second example …” (Klausa 431), “object
complement and adverbial …” (Klausa 693), dan “subject and predicator …” (Klausa
703).
Pada GPBI-3, proses relasional atributif yang digunakan sebanyak 373 (56,1%).
Proses relasional atributif tersebut digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang
berkaitan dengan pokok materi perkuliahan pertemuan tersebut yaitu strategi
penerjemahan teks bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Partisipan Penyandang
pada proses relasional atributif tersebut ditempati oleh hal-hal yang dideskripsikan
untuk pemahaman tentang strategi penerjemahan teks bahasa Inggris ke dalam bahasa
Indonesia, seperti “this rule …” (Klausa 167), “some combining forms …” (Klausa
204), “the first rule that we want to know …” (Klausa 209), “the word k,t,s,p in
Indonesian …” (Klausa 232), “the translation …” (Klausa 365), “cultural substitution
…” (Klausa 481), “paraphrase of related word …“ (Klausa 659), dan “illustration …”
(Klausa 697).
Dari keseluruhan klausa relasional atributif pada ketiga GPBI yang dikaji dalam
penelitian ini, yang menjadi partisipan Penyandang adalah hal-hal yang berkenaan
dengan pokok materi perkuliahan, sedangkan Sandangannya adalah ciri, sifat, dan
keadaan yang terkait dengan pokok materi perkuliahan tersebut. Selain itu, proses
relasional atributif direalisasikan oleh finit saja (is, are), gabungan finit dan verba (will
be, can be, should be), atau verba penuh (have, belong to, become, mean, seem, look,
get). Sementara itu, sirkumstansi yang menyertai proses dan partisipan tersebut
cenderung keterangan yang berkenaan dengan relasi antara Penyandang dan Sandangan,
seperti in this sentence, according to the type of phrase, from my definiton, in the next
page, in the next discussion, in practice 1, into another clause element, between
predicator and direct object, in the context of textbook, from last week’s quiz, in the
target language.
Proses relasional identifikatif yang digunakan dalam GPBI ditunjukkan pada
contoh berikut.
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GPBI-1
GB

Pnt

18

D

Okay

No
Kls
59

Klausa
Okay, the most important one in studying phrases is that you
have to be able to identify the type of a phrase

the most important one
in studying phrases
Token

(59)

is

that you have to be able to
identify the type of a
phrase

Proses: Relasional
Identifikatif

Nilai

GPBI-2
GB

Pnt

21

T

No
Kls
65

Klausa
because the object in the active clause will be the subject.

Because the object in the active clause
Token

(60)

will be

the subject

Proses: Relasional
Identifikatif

Nilai

GPBI-3
GB

Pnt

71

T

No
Kls
192

Klausa
Confix is the combination between prefix and also suffix.

Confix

is

Token

Proses: Relasional
Identifikatif

the combination between prefix and
also suffix
Nilai

Pada contoh (58), Token the most important one in studying phrases (hal
terpenting dalam belajar frase) diidentifikasikan sebagai Nilai that you have to be able
to identify the type of a phrase (bahwa kamu harus dapat mengenali jenis sebuah frase).
Dalam klausa relasional identifikatif, posisi Token dan Nilai dapat dibalik tanpa
merubah makna klausa. Klausa “Hal terpenting dalam belajar frase adalah bahwa kamu
harus dapat mengenali jenis sebuah frase” dapat dibalik menjadi “Bahwa kamu harus
dapat mengenali jenis sebuah frase merupakan hal terpenting dalam belajar frase”.
Demikian juga pada contoh (59), Token The object in the active clause (Objek klausa
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aktif) diidentitaskan sebagai Nilai the subject (subjek klausa pasif). Apabila klausa
tersebut dibalik menjadi “Subjek klausa pasif adalah objek klausa aktif”, maknanya
toidak berubah. Selanjutnya, klausa pada contoh (60) menyatakan definisi atau
identifikasi dari Token Confix (Konfiks) dengan Nilai the combination between prefix
and suffix (kombinasi awalan dan akhiran). Apabila klausa tersebut dibalik menjadi
“Kombinasi awalan dan akhiran adalah konfiks”, maknanya tidak mengalami
perubahan.
Pada GPBI-1, proses relasional identifikatif yang digunakan sebanyak 170
(22,9%). Proses relasional identifikatif tersebut digunakan untuk membuat definisi atau
menyatakan identitas sesuatu yang berkaitan dengan pokok materi perkuliahan
pertemuan tersebut yaitu frase dalam bahasa Inggris, khususnya frase nomina.
Partisipan yang menjadi Token adalah sesuatu yang diidentifikasikan dalam
pembahasan materi pokok perkuliahan tersebut, seperti “the first perspective” (Klausa
51), “the second perspective” (Klausa 52), “your text” (Klausa 63), “the type of the
phrase” (Klausa 136), “a noun phrase” (Klausa 170), “the head” (Klausa 199), “the
word students” (Klausa 213), “the class of the word student” (Klausa 217), “adjective
phrase” (Klausa 253), “the most important word” (Klausa 264), dan “the most important
contituent in this phrase” (Klausa 268).
Pada GPBI-2, proses relasional identifikatif yang digunakan sebanyak 531
(49,2%). Proses relasional identifikatif tersebut digunakan untuk membuat definisi atau
menyatakan identitas sesuatu yang berkaitan dengan pokok materi perkuliahan
pertemuan tersebut yaitu unsur-unsur klausa dalam bahasa Inggris. Partisipan yang
menjadi Token adalah sesuatu yang diidentifikasikan dalam pembahasan materi pokok
perkuliahan tersebut, seperti “the first practice” (Klausa 33), “the object of in the acive
clause” (Klausa 65), “the passive one” (Klausa 68), “the subject” (Klausa 76), “the first
object” (Klausa 176), “the second object” (Klausa 177), “the direct object” (Klausa
192), “the clause element” (Klausa 201), “the main and obligatory element of clause”
(Klausa 692), dan “the construction of the clause “ (Klausa 735).
Pada GPBI-3, proses relasional identifikatif yang digunakan sebanyak 18
(2,7%). Proses relasional identifikatif tersebut digunakan untuk membuat definisi atau
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menyatakan identitas sesuatu yang berkaitan dengan pokok materi perkuliahan
pertemuan tersebut yaitu strategi penerjemahan teks bahasa Inggris. Partisipan yang
menjadi Token adalah sesuatu yang diidentifikasikan dalam pembahasan materi pokok
perkuliahan tersebut, seperti “the first task” (Klausa 29), “confix” (Klausa 192), “this
sentence” (Klausa 219), “the result” (Klausa 321), dan “cultural substitution” (Klausa
643).
Dari keseluruhan klausa relasional identifikatif pada ketiga GPBI yang dikaji
dalam penelitian ini, yang menjadi partisipan Token adalah hal-hal yang didefiniskan
tentang pokok materi perkuliahan, sedangkan Nilainya adalah identitas dari yang
diidentifikasikan tersebut. Selain itu, proses relasional identifikatif direalisasikan oleh
finit saja (is, are), gabungan finit dan verba (will be, can be, should be, must be), atau
verba penuh (mean, become, represent, symbolize). Sementara itu, sirkumstansi yang
menyertai proses dan partisipan tersebut cenderung keterangan yang berkenaan dengan
relasi antara Token dan Value, seperti in the phrase the students, from these five words,
from these three categories of verb, on page 112, in the active clause.
2) Proses Material
Proses material adalah proses yang menunjukkan perbuatan atau peristiwa fisik
(concrete and tangible actions). Proses tersebut direalisasikan melalui verba yang
menggambarkan aktivitas fisik, yang melibatkan partisipan Aktor sebagai pelaku proses
dan partisipan lain Sasaran sebagai pihak yang dikenai oleh proses tersebut.
Proses material yang digunakan dalam GPBI ditunjukkan pada contoh berikut.
(61)

GPBI-1
GB

Pnt

3

D

Las week
Sirkumstansi

No
Kls
5

Klausa
Last week we had studied the parts of speech in English
languge.

We

had studied

Aktor

Proses: Material

the parts of speech in English
languge
Sasaran
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Klausa tersebut menggambarkan tindakan yang terjadi pada minggu lalu, yaitu
“belajar” yang dilakukan oleh Aktor “kita (dosen dan mahasiswa)” terhadap Sasaran
“jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris”.
(62)

GPBI-2
GB

Pnt

61

D

Because

No
Kls
169

Klausa
because sometimes you will find many words in clause
constructions.

sometimes

you

will find

many words

sirkumstansi

Aktor

Proses:
Material

Sasaran

in clause
constructions
Sirkumstansi

Klausa tersebut merupakan informasi yang diberikan oleh dosen kepada
mahasiswa, yang menggambarkan proses “akan menemui” yang dilakukan oleh Aktor
“kamu (mahasiswa)” terhadap Sasaran “banyak kata” dalam Sirkumstansi “dalam
konstruksi klausa”.
(63)

GPBI-3
GB

Pnt

65

D

So

No
Kls
151

Klausa
So through this discussion you must be able to choose correct
word formation in translating a text.

through this
discussion

you

must be able to
choose

correct word
formation

in translating a
text

sirkumstansi

Aktor

Proses: Material

Sasaran

Sirkumstansi

Klausa tersebut menggambarkan suatu proses “dapat memilih” yang dilakukan
oleh Aktor “kamu (mahasiswa)” terhadap Sasaran “pembentukan kata yang tepat”
dalam Sirkumstansi tempat “melalui pembahasan kali ini” dan “dalam menerjemahkan
teks”. Klausa ini menggambarkan tujuan yang diharapkan melalui perkuliahan tersebut.
Pada GPBI-1, dari 153 proses material yang digunakan (20,6%), 128 proses
(83,7%) di antaranya digunakan pada klausa aktif, dan sisanya 25 proses (16,3%)
digunakan pada klausa pasif. Semua proses material pada klausa aktif menunjukkan
aktivitas fisik yang sebagian besar disertai partisipan yang berupa Aktor manusia, yaitu
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“I (dosen)”, “you (mahasiswa)”, dan “we (kita/dosen dan mahasiswa)” dan Sasaran
bukan manusia, yaitu benda yang menjadi pokok pembahasan perkuliahan, seperti
“parts of speech”, “the words”, “English words”, “the differences among the five
phrases”, “the characteristics of the five phrases”.
Beberapa contoh proses material dalam klausa aktif yang digunakan pada GPBI1 disajikan pada Tabel 4.11.
Tabel 4.11 Proses Material dalam Klausa Aktif pada GPBI-1
No
Klausa
5
8

we
We

29

We

40

I

45

I

61
161
234
398
566

You
You
You
I
Determiner
function
Adibrata

752

Aktor

Proses: Material
had studied
would like to
develop
would like to
highlight
we would like to
study
will give

Sasaran
the parts of speech in English languge.
the words we have studied in the previous
meeting
the differences among the five phrases
what a noun phrase is

will be using
didn't read
may change
make
distinguishes

some exercises to be identified based on the types
of the phrases.
some of the whole five types of phrases
chapter three
the construction of the sentence of the definition
a sentence like this, she came here.
noun phrase and the other two phrases

will try to finish

this problem

Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.11, secara umum, proses material dalam klausa
aktif pada GPBI-1 digunakan untuk mendeskripsikan pihak yang terlibat langsung
dalam kegiatan perkuliahan tersebut, yaitu dosen dan mahasiswa serta materi yang
dibahas dalam perkuliahan tersebut.
Sementara itu, dari 26 proses material pada klausa pasif, 6 klausa di antaranya
disertai Aktor, dan 20 klausa yang lain tidak disertai Aktor. Enam Aktor yang menyertai
klausa pasif tersebut semuanya bukan manusia tetapi sesuatu yang berkenaan dengan
bahasa, seperti “by another word” (Klausa 285 dan 341), “by the clause …” (Klausa
348), “by two elements” (Klausa 353), “by the word …” (Klausa 364), dan “by the
name of the phrase” (Klausa 368).
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Beberapa contoh proses material dalam klausa pasif yang digunakan pada GPBI1 ditunjukkan pada Tabel 4.12.
Tabel 4.12 Proses Material dalam Klausa Pasif pada GPBI-1
No
Klausa
50
172
194
285
321
341
348

Every phrase
Something
The word the
The adjective
Clever
The adjective
The word cold

can be described
is considered
can be deleted
is modified
cannot be deleted
is modified
is modified

353

The word cold

is modified

364
368

It
A noun phrase,
adjective phrase
and adverb phrase
Any verb that you
have in sentence
The elements of
phrase

is modified
are determined

Tanpa Aktor
Tanpa Aktor
Tanpa Aktor
by another word
Tanpa Aktor
by another word
by the clause that my fingers
were num
by two elements, by the word so
and by the clause that my
fingers were num
by the word very another adverb
by the name of the phrase

can be classified

Tanpa Aktor

will be analysed

Tanpa Aktor

397
508

Sasaran

Proses: Material

Aktor

Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.12, secara umum, proses material dalam klausa
pasif pada GPBI-1 digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkenaan dengan
materi yang dibahas dalam perkuliahan tersebut, seperti jenis kata, jenis frase, elemen
frase, contoh kata, contoh frase.
Proses material yang digunakan pada GPBI-1, baik dalam klausa aktif maupun
klausa pasif, beberapa di antaranya juga disertai dengan Sirkumstansi yang diletakkan di
awal klausa, di tengah klausa, atau di akhir klausa. Penggunaan Sirkumtansi (Tempat,
Cara, Waktu, Alasan) dapat melengkapi representasi tindakan atau kejadian yang
tergambarkan pada klausa tersebut.
Beberapa proses material yang disertai dengan Sirkumstamsi dapat ditunjukkan
pada contoh berikut.
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GPBI-1/Klausa 5
Las week

we

had studied

Sirkumstansi:
Waktu

Aktor

Proses: Material

(65)

Sasaran

GPBI-1/Klausa 169

Because

(66)

sometimes

you

will find

many words

in clause
constructions

Sirkumstansi:
Frekuensi

Aktor

Proses:
Material

Sasaran

Sirkumstansi:
Tempat

GPBI-1/Klausa 151

So

(67)

through this
discussion

you

must be able to
choose

correct word
formation

in translating a
text

Sirkumstansi:
Tempat

Aktor

Proses: Material

Sasaran

Sirkumstansi:
Tempat

GPBI-1/Klausa 658

So

(68)

the parts of speech in English
languge

When

we

draw

the construction

Aktor

Proses:
Material

Sasaran

in the form of
tree diagram
Sirkumstansi:
Tempat

GPBI-1/Klausa 50
Every phrase

can be described

from two angles or from two perspectives

Sasaran

Proses: Material

Sirkumstansi: Tempat

3) Proses Mental
Proses mental adalah proses yang menggambarkan kognisi, afeksi, dan persepsi.
Proses mental berbeda sekali dengan proses material, karena proses material berkenaan
dengan tindakan fisik (process of doing) sementara proses mental berkenaan dengan
tindakan mental yang tidak dapat dikenali secara fisik (process of sensing). Proses
mental melibatkan dua partisipan: Pengindera (Senser) yaitu orang atau benda yang
memiliki kognisi, afeksi, dan persepsi, dan Fenomenon (Phenomenon) yaitu unsur yang
menjadi kognisi, afeksi, dan perspesi itu sendiri (Wiratno, 2018: 94).
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Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.10, proses mental merupakan proses yang juga
mendominasi penggunaannya dalan GPBI, setelah proses relasional dan proses material.
GPBI-1 menggunakan klausa mental sebanyak 72 klausa (8,3%), GPBI-2 sebanyak 53
klausa (4,9%), dan GPBI-3 sebanyak 69 klausa (10,4%). Masing-masing klausa mental
tersebut terbagi ke dalam tiga jenis proses mental: kognitif, afektif, dan perseptif. Dalam
GPBI-1 terdapat 52 proses mental kognitif, 6 proses mental perseptif, dan 4 proses
mental afektif; GPBI-2 terdapat 46 proses mental kognitif, 7 proses mental perseptif,
dan tidak ada proses mental afektif; dan GPBI-3 terdapat 62 proses mental kognitif, 7
proses mental perspetif, dan tidak ada proses mental afektif.
Proses mental kognitif merupakan proses mental yang lebih didominasi oleh
penggunaan pikiran (cognition), seperti berpikir, memahami, mengetahui, mengingat,
lupa, memperhatikan. Proses mental kognitif lebih mendominasi penggunaannya dalam
proses mental di semua GPBI yang dikaji. Beberapa contoh proses mental kognitif yang
digunakan pada GPBI-2 ditunjukkan pada contoh berikut.
(69)

(70)

(71)

GPBI-2/Klausa 53
You

still

Remember

Pengindera

Sirkumstansi

Proses:
Mental Kognitif

GPBI-2/Klausa 53
You

don’t have to memorize

Pengindera

Proses: Mental Kognitif

how to change a particular text into
passive or something else
Fenomenon

GPBI-2/Klausa 341
So

(72)

about active and passive
materials
Fenomenon

you

can know

Pengindera

Proses: Mental
Kognitif

the difference between
subject and vocative
Fenomenon

GPBI-2/Klausa 838
So

you
Pengindera

know
Proses: Mental
Kognitif

the meaning of finite
Fenomenon
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GPBI-2/Klausa 383
You
Pengindera

should know
Proses: Mental Kognitif

the reason
Fenomenon

Klausa mental kognitif pada contoh (69 – 73) di atas menggambarkan proses
mental kognitif mengingat, menghapalkan, dan mengetahui yang dilakukan oleh
Pengindera Kamu terhadap Fenomenon tertentu. Dari 46 klausa mental kognitif yang
digunakan pada GPBI-2, dapat diketahui bahwa yang bertindak sebagai Pengindera
adalah orang (I, we, you) yang merujuk kepada dosen dan mahasiswa yang terlibat
dalam kegiatan perkuliahan. Sementara itu, Fenomenon dalam proses mental kognitif
tersebut adalah benda atau hal-hal yang berkenaan dengan pokok materi perkuliahan
yaitu struktur klausa dan unsur-unsurnya, seperti active and passive materials, how to
change a particular text into passive, the difference between subject and vocative, the
position of adverbial, symbol of clause, clause element, the difference about the
meaning and the position, the meaning of finite.
Sementara itu, proses mental perseptif adalah proses mental yang didominasi
oleh penggunaan panca indera (five senses), seperti proses melihat, mendengarkan,
menyaksikan, memperhatikan. Dalam GPBI-2 terdapat 7 klausa yang meenggunakan
proses mental perseptif, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.13.
Tabel 4.13 Proses Mental Perseptif pada GPBI-2
No
Klausa
116

Pengindera
you

Proses: Mental
Perseptif
can see

152

you

can see

195
285

you
I

can see
look at

342

You

can see

601

You

will see

Fenomenon
this one

Sirkumstansi
from the independent
one “Children should
wash hands”
in your previous
materials.
from the position

the meaning of
peripheral
the examples “John,
submit the work.”

Hampir sama seperti yang terjadi pada klausa mental kognitif, dari 7 klausa
mental perseptif yang digunakan pada GPBI-2, dapat diketahui bahwa yang bertindak
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sebagai Pengindera adalah orang (I, we, you) yang merujuk kepada dosen dan
mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan perkuliahan. Sementara itu, Fenomenon dalam
proses mental kognitif tersebut adalah benda atau hal-hal yang dipelajari dalam
perkuliahan tersebut, seperti this one (clause), the meaning of peripheral, the examples
of clause.
Proses mental yang lain adalah proses mental afektif. Proses mental jenis ini
lebih didominasi oleh perasaan (feeling), seperti menginginkan, merasa, berharap,
menyukai, membenci. Proses mental afektif hanya digunakan pada GPBI-1, sebanyak 4
klausa. Contoh penggunaan klausa mental afektif ditunjukkan pada Tabel 4.14.
Tabel 4.14 Proses Mental Afektif pada GPBI-1
No
Klausa
141

Pengindera
I

Proses:
Mental Afektif
hope

618
771

I
I

hope
hope

773

I

hope

Fenomenon
that you are able to distinguish the
characteristics of phrases
you have to create your own examples
that today's discussion especially the theory and
examples of how to segment the structure of a
noun phrase is clear
you make your own examples and your own
exercises at home

Dalam klausa mental afektif seperti pada Tabel 4.14, hanya ada satu proses
mental afektif yang digunakan hope (berharap) dengan Pengindera yang sama yaitu I
(dosen) dan Fenomenon yang berbeda-beda tentang kemampuan mahasiswa pada
perkuliahan tersebut. Proses mental afektif ini menggambarkan harapan dosen terhadap
mahasiswa sebagai peserta perkuliahan tentang struktur klausa dan unsur-unsurnya.
4) Proses Verbal
Menurut Wiratno (2018: 101), proses verbal adalah proses yang digunakan
untuk mewartakan atau memberitahukan sesuatu. Partisipan yang terlibat pada proses
verbal adalah Pewarta (Sayer) yaitu orang atau benda yang mewartakan, dan
Diwartakan (Verbiage) yaitu berita yang diwartakan. Proses verbal digunaka di ketiga
GPBI yang dikaji dalam penelitian ini. Ada 60 proses verbal (8.1%) pada GPBI-1, 23
(2,1%) pada GPBI-2, dan 12 (1,8%) pada GPBI-3.
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Pewarta pada klausa verbal yang digunakan pada GPBI dapat berupa orang atau
benda yang dianggap seperti orang sehingga dapat mewartakan sesuatu. Misalnya, pada
GPBI-1, dari 40 klausa yang menggunakan proses verbal, terdapat 37 proses verbal
dengan Pewarta orang dan 23 proses verbal dengan Pewarta benda bukan orang. Berikut
adalah beberapa contoh klausa verbal dengan Pewarta orang dan klausa verbal dengan
Pewarta bukan orang.
Tabel 4.15 Proses Verbal dengan Pewarta Orang pada GPBI-1
No
Klausa
227
228

Pewarta:
Orang
I
I

Proses:
Verbal
told
told

281

We

282

We

284

You

551

We

528

We

541

I

708

I

are taking
about
are talking
about
are talking
about
are talking
about
are talking
about
would like
to tell
Will tell

Penerima

you

Diwartakan

Sirkumstansi

the class
about the definition of a
noun phrase
a kind of boy
a boy who is smart
adjective
what is meant by function
and category
the category of a
constituent in a phrase

first

you

first

you

for the clarity of
this example

Tabel 4.16 Proses Verbal dengan Pewarta Bukan Orang pada GPBI-1
No
Klausa
214

Sirkumstansi

215

287

553
554

Like my
example,
very
beautiful
Dealing with
the book

Pewarta:
Bukan Orang
The phrase the five
words
The combination of
the words the,
students, in, this,
class
the word very

Proses:
Verbal
talks about

modifies

the word
beautiful

chapter three

talks about

function

All pages in chapter
three

Penerima

student

talks about

presents

Diwartakan

the type of
student

you

the function
in the five
phrases
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Seperti ditunjukkan pada contoh-contoh klausa verbal pada Tabel 4.15 dan 4.16,
proses verbal dengan Pewarta orang cenderung mewartakan aktivitas yang dilakukan
oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan, sedangkan proses verbal dengan
Pewarta bukan orang cenderung mewartakan isi perkuliahan.
5) Proses Perilaku
Proses perilaku adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan tindakan
fisik dan psikologis. Proses perilaku memiliki ciri sebagai proses material sekaligus
proses mental. Partisipan wajib dalam proses perilaku adalah Pemerilaku (Behaver)
(Wiratno, 2018: 104). Proses perilaku digunakan dalam ketiga GPBI yang dikaji,
meskipun dengan jumlah yang tidak banyak. Ada 6 proses perilaku digunakan pada
GPBI-1, 9 proses perilaku pada GPBI-2, dan 10 proses perilaku pada GPBI-3. Beberapa
klausa dengan proses perilaku ditunjukkan pada contoh berikut.
(74)

(75)

(76)

GPBI-1/Klausa 603
We

can distinguish

Pemerilaku

Proses: Perilaku

GPBI-2/356
We

have learned

Pemerilaku

Proses: Perilaku

about object, and then complement, and also
peripheral elements consisting of conjunction,
interjection, and also vocative
Sasaran

GPBI-2/66
Please

(77)

three functions: head,
determiner, and modifier
Fenomenon

(you)
Pemerilaku

take a look at
Proses: Perilaku

number 1
Sasaran

GPBI-3/Klausa 351
You
Pemerilaku

can consult
Proses: Perilaku

to dictionaries
Sirkumstansi

Klausa perilaku pada contoh tersebut semuanya melibatkan partisipan
Pemerilaku berupa orang you (mahasiswa) dan we (dosen dan mahasiswa). Proses
perilaku yang digunakan pada contoh (74) dan (77) distinguish (membedakan) dan
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consult (bertanya) merupakan perpaduan antara tindakan fisik dengan proses material
dan tindakan dengan menggunakan kata-kata dengan proses verbal. Sementara itu,
proses perilaku pada contoh (75) dan (76) learned (mempelajari) dan take a look at
(memandangi) merupakan perpaduan antara tindakan fisik dengan proses material dan
tindakan mental kognitif dan tindakan mental perseptif.
6) Proses Eksistensial
Proses eksistensial merupakan proses yang menujukkan keberadaan sesuatu.
Partisipan pada proses ini adalah Eksisten (Existent) yaitu sesuatu yang kebradaannya
dinyatakan tersebut. Klausa eksistensial dalam bahasa Inggris biasanya diawali dengan
kata there (ada). Proses eksistensial digunakan di semua GPBI yang dikaji. Pada GPBI1 terdapat 32 klausa eksistensial, GPBI-2 terdapat 50 klausa, dan GPBI-3 terdapat 23
klausa. Klausa eksistensial pada GPBI tersebut dinyatakan dalam klausa deklaratif atau
klausa interogatif. Klausa eksistensial deklaratif digunakan untuk menyatakan
keberadaan sesuatu, sedangkan klausa eksistensial interogatif digunakan untuk
menanyakan keberadaan sesuatu. Partisipan Eksisten pada klausa-klausa tersebut berupa
benda yang ada hubungannya dengan materi perkuliahan.
Berikut adalah contoh proses eksistensial yang dinyatakan dalam klausa
deklaratif.
(78)

GPBI-2 / Klausa 228
There

(79)

also
Sirkumstansi

two kinds of complement
Eksisten

GPBI-3 / Klausa 263
There

(80)

are
Proses: Eksistensial

are
Proses: Eksistensial

some combining words
Eksisten

GPBI-3 / Klausa 441
There

are
Proses: Eksistensial

some strategies
Eksisten

library.uns.ac.id

(81)

155
digilib.uns.ac.id

GPBI-3 / Klausa 480
There

is
Proses: Eksistensial

(82)

no “supreme attorney” or
“attorney supreme”
Eksisten

GPBI-3 / Klausa 638
There

is
Proses: Eksistensial

a term “negro”
Eksisten

Seperti ditunjukkan pada contoh (78 – 82), klausa eksistensial deklaratif tersebut
digunakan untuk menyatakan keberadaan suatu konsep yang akan dibahas lebih lanjut
pada penggunaan klausa-klausa selanjutnya, seperti combining words (gabungan kata),
two kinds of complement (dua jenis pelengkap), some strategies (beberapa strategi
penerjemahan), supreme attorney (jaksa agung), a term negro (istilah negro).
Sementara itu, klausa eksistensial interogatif digunakan untuk menanyakan
keberadaan sesuatu yang berkenaan dengan materi perkuliahan, misalnya:
(83)

GPBI-1 / Klausa 109

Is
Proses: Eksistensial

(84)

there

are
Proses: Eksistensial

there?
Eksisten

GPBI-1 / Klausa 206
How many words
Eksisten

(86)

in this sentence?
Sirkunstansi

GPBI-1 / Klausa 182
How many words
Eksisten

(85)

adjective phrase
Eksisten

are
Proses: Eksistensial

there
Eksisten

in this phrase?
Sirkumstansi

GPBI-2 / Klausa 834

Is
Proses: Eksistensial

there

any finite verb
Eksisten

here ?
Sirkumstansi
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GPBI-3 / Klausa 121
Is

there

any of you who only has 1 correct
answer ?
Eksisten

there

any translation by a more general
word ?
Eksisten

Proses: Eksistensial

(88)

GPBI-3 / Klausa 602
Is

Proses: Eksistensial

b. Realisasi Leksikogramatika Makna Interpersonal pada GPBI
Selain menyatakan makna eksperiensial, klausa-klausa yang digunakan oleh
dosen dan mahasiswa pada kegiatan perkuliahan juga menyatakan makna interpersonal,
yaitu makna yang menggambarkan hubungan sosial (tenor) antara dosen dan mahasiswa
dalam kegiatan perkuliahan tersebut. Salah satu sistem leksikogramatika yang
merealisasikan makna interpersonal adalah sistem MOOD, yaitu jenis-jenis klausa yang
dipilih oleh penutur dalam berinteraksi dengan penutur lainnya. Penelitian yang
mengkaji GPBI ini hanya menggambarkan sistem MOOD dalam melihat realisasi
leksikogramatika pada makna interpersonal.
Sistem MOOD mengelompokkan klausa bahasa Inggris ke dalam tiga jenis
klausa dalam interaksi, yaitu klausa indikatif yang dapat berbentuk klausa deklaratif
atau klausa interogatif, dan klausa imperatif. Dalam interaksi, klausa indikatif
digunakan untuk negosiasi informasi (proposition), sedangkan klausa imperatif
digunakan untuk negosiasi barang atau layanan (proposal). Klausa interogatif dapat
berbentuk polaritas dengan jawaban ya atau tidak, atau dengan menggunakan kata tanya
wh-. Semua jenis klausa tersebut – deklaratif, interogatif atau imperatif – dapat
dinyatakan dengan unsur klausa secara lengkap (full) atau dinyatakan dengan
melakukan elipsis untuk beberapa unsur klausa (elliptical). Sebaran penggunaan jenisjenis klausa pada GPBI yang dikaji dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.17.
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Tabel 4.17 Sebaran Jenis MOOD pada GPBI
Genre

GBPI-1

GPBI-2

GPBI-3

N

N

No

Jenis MOOD

N

1

Klausa Minor

35

2

Proposisi: Deklaratif: Lengkap

367

49,4

346

32,0

362

54,6

3

Proposisi: Deklaratif: Elipsis

106

27,7

556

51,5

183

27,6

4

Proposisi: Interogatif Polaritas:

36

4,8

16

1,5

49

7,4

29

3,9

37

3,4

24

3,6

58

7,8

20

1,9

18

2,7

14

1,9

78

7,2

9

1,4

%

%

2

%

4

Lengkap
5

Proposisi: Interogatif Polaritas:
Elipsis

6

Proposisi: Interogatif Kata Tanya
Wh-: Lengkap

7

Proposisi: Interogatif Kata Tanya
Wh-: Elipsis

8

Proposal: Imperatif: Lengkap

27

3,6

25

2,3

17

2,6

9

Proposal: Imperatif: Elipsis

6

0,8

2

0,2

1

0,2

743

100

1080

100

663

100

Jumlah

Dari Tabel 4.17 dapat dinyatakan bahwa ada dua jenis klausa secara umum yang
digunakan pada GPBI, yaitu klausa minor dan klausa mayor. Klausa minor dan klausa
mayor keduanya dapat menggambarkan makna interpersonal yang direalisasikan pada
GPBI. Namun, analisis leksikogramatika pada penelitian ini hanya menekankan pada
klausa mayor, karena klausa minor berkekurangan unsur Mood-nya (Subjek atau
Finit/Predikator) yang mengakibatkan klausa minor tidak dapat ditentukan jenis
klausanya berdasarkan pada sistem MOOD.
Sebaran jenis klausa yang dipakai pada GPBI yang dikaji menunjukkan bahwa
semua jenis klausa dalam sistem MOOD digunakan dalam kegiatan perkuliahan
tersebut dengan jumlah yang berbeda. Selain itu, terlihat juga bahwa penggunaan klausa
dalam kegiatan perkuliahan tersebut didominasi oleh klausa deklaratif. Pada GPBI-1,
klausa deklaratif digunakan sebanyak 573 klausa (77,1%); GPBI-2 sebanyak 902 klausa
(83,5%); dan GPBI-3 sebanyak 545 klausa (82,2%). Klausa interogatif juga banyak
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digunakan pada GPBI dengan sebanyak 137 klausa (18,4%) pada GBPI-1, 151 klausa
(13,9%) pada GPBI-2, dan 100 klausa (15,2%) pada GPBI-3. Klausa imperatif lebih
sedikit digunakan pada ketiga GPBI dengan 33 klausa (4,4%) pada GPBI-1, 27 klausa
(2,5%) pada GPBI-2, dan 18 klausa (2,8%) pada GPBI-3. Penggunaan masing-masing
jenis klausa pada GPBI diuraikan pada bagian selanjutnya.
1) Klausa Minor
Klausa minor adalah klausa yang tidak dapat dilakukan analisis Mood di
dalamnya, karena tidak dapat ditentukan unsur Subjek dan Finit/Predikatornya. Menurut
Eggins (2004: 166, klausa minor biasanya pendek, tetapi pendeknya klausa tersebut
bukan hasil dari proses elipsis. Ada tiga jenis klausa minor yang biasa dipakai dalam
interaksi, khususnya dalam percakapan, yaitu:
1. Klausa minor yang memiliki bentuk leksikal (lexicalized minor clause), seperti kata
right/exactly (bagus).
2. Klausa minor dalam bentuk ungkapan khusus (formulaic expressions), seperti hi
(hai), thanks (terima kasih), good morning (selamat pagi), bye (sampai jumpa).
3. Klausa minor yang tidak memiliki bentuk leksikal (non-lexicalized items), seperti
hmm, ahh, ohh, uhhuh.
Pada GPBI-1 lebih banyak digunakan klausa minor dibandingkan dengan GPBI2 dan GPBI-3. Pada GPBI-1 terdapat 35 klausa minor digunakan oleh dosen dan
mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan, sedangkan GPBI-2 dan GPBI-3 masing-masing
hanya menggunakan 2 klausa minor dan 4 klausa minor. Dalam GPBI, klausa minor
lebih banyak digunakan oleh dosen daripada mahasiswa. Klausa minor tersebut
biasanya digunakan oleh dosen untuk menyapa mahasiswa pada awal pertemuan
(greeting) dan akhir pertemuan untuk salam perpisahan (leave-taking). Selain itu, klausa
minor juga digunakan sebagai pengisi kesenyapan (filler) dalam menjelaskan materi
perkuliahan kepada mahasiswa, atau sebagai umpan balik (feedback).
Beberapa contoh klausa minor yang digunakan pada GPBI ditunjukkan pada
Tabel 4.18.
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Tabel 4.18 Contoh Klausa Minor pada GPBI
GPBI

GPBI-1

GPBI-2

GPBI-3

Penutur
Dosen
Mahasiswa
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Dosen
Mahasiswa
Dosen
Mahasiswa
Dosen
Mahasiswa
Dosen
Mahasiswa

No
Klausa
1
2
106
203
204
497
790
791
1
2
1
2
714
715

Klausa Minor
Good evening everybody
Good evening sir.
Come on!
Okay?
Okay.
Okay.
Bye bye.
See you.
Ok. Uhm good afternoon, class.
Good afternoon.
Okay so good evening everyone!
Good evening.
Bye
Bye sir

2) Klausa Deklaratif
Klausa deklaratif adalah klausa yang susunan unsur Subjek mendahului Finit
(Subjek^Finit). Dalam kegiatan perkuliahan, klausa deklaratif digunakan oleh dosen dan
mahasiswa untuk menyampaikan informasi berkenaan dengan materi perkuliahan atau
kegiatan pembelajaran materi perkuliahan tersebut. Dalam realisasinya, klausa
deklaratif yang digunakan dalam GPBI dapat berbentuk klausa deklaratif lengkap atau
klausa deklaratif dengan elipsis. Klausa deklaratif lengkap, yang semua unsur klausanya
muncul dalam klausa tersebut, biasanya digunakan untuk menyampaikan penjelasan
materi atau kegiatan perkuliahan yang merupakan informasi awal (initiating move).
Sementara itu, klausa deklaratif elipsis, yang beberpa unsur klausanya sengaja tidak
dimunculkan, biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi yang merupakan
jawaban arau respon dari informasi sebelumnya (responding move).
Dari jumlah penggunaan klausa deklaratif dalam kegiatan perkuliahan, dosen
lebih banyak menggunakan klausa deklaratif dibandingkan mahasiswa. Misalnya, dalam
GPBI-1, selama perkuliahan, dosen menggunakan 482 klausa deklaratif (84,1%),
sedangkan mahasiswa hanya menggunakan 86 klausa deklaratif (15,9%). Sementara itu,
pada GPBI-2, dosen menggunakan sebanyak 688 klausa deklaratif (76,3%), sedangkan
mahasiswa hanya menggunakan 214 klausa deklaratif (23,7%). Hal ini menunjukkan
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fakta bahwa dosen lebih dominan dalam menyampaikan informasi berkenaan dengan
kegiatan perkuliahan.
Contoh klausa deklaratif lengkap yang digunakan dalam kegiatan perkuliahan
dapat ditunjukkan pada contoh berikut.
(89)

GPBI-1 / Klausa 26 / Dosen

The possibilities of the phrase
[[that we can make or that we can
produce]]
Subjek
Mood

(90)

be

Finit

Predikator

one of the five
phrases.
Pelengkap
Residu

GPBI-1 / Klausa 27 / Dosen

It

can

Subjek
Finit
Mood

(91)

will

be
Predikator

a noun phrase, adjective phrase, adverb
phrase, verb phrase, or prepositional phrase.
Komplemen
Residu

GPBI-1 / Klausa 214 / Dosen

Because

the phrase
the five words
Subjek
Mood

talks about
Finit

Predikator

students
Komplemen
Residu

Klausa pada contoh (89 – 91) merupakan klausa deklaratif lengkap yang semua
unsur klausanya (Subjek^Finit^Predikator^Komplemen) muncul dalam klausa tersebut.
Pada GPBI-1, klausa deklaratif yang digunakan pada kegiatan perkuliahan tersebut
berjumlah 367 (49,9%), yang semuanya digunakan oleh dosen. Tidak ada satu pun
klausa deklaratif lengkap yang digunakan oleh mahasiswa. Klausa deklaratif yang
digunakan oleh mahasiswa semuanya berjenis deklaratif dengan elipsis.
Klausa deklaratif elipsis yang digunakan pada GPBI yang dikaji dalam
penelitian sebagian besar digunakan untuk merespon pertanyaan yang diungkapkan
dalam klausa interogatif. Contoh klausa deklaratif dengan elipsis yang digunakan dalam
kegiatan perkuliahan dapat ditunjukkan pada contoh berikut.
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GPBI-1 / Klausa 13 / Mahasiswa

Five
Komplemen
Residu

Klausa 13 pada contoh di atas merupakan klausa deklaratif yang diucapkan oleh
mahasiswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen, “How many phrases
do we have based on your readings especially based on chapter three?” (Ada berapa
jenis frase yang kita miliki berdasarkan apa yang kalian sudah baca di Bab 3?). Dalam
menjawab pertanyaan tersebut mahasiswa cukup mengatakan informasi yang
ditanyakan oleh pertanyaan tersebut, yaitu jumlahnya. Maka, mahasiswa mengatakan
“Five (lima)”. Klausa deklaratif elipsis ini apabila direalisasikan dengan klausa
deklaratif lengkap akan memiliki unsur-unsur klausa sebagai berikut (unsur-unsur yang
disembunyikan ditandai dengan tanda kurung ganda (…)):
(We)

(have)

Subjek
Finit
Mood

five
(phrases)

(based on our readings
especially based on chapter
three)
Predikator Komplemen
Keterangan
Residu

Klausa deklaratif elipsis juga digunakan oleh mahasiswa untuk melengkapi
klausa deklaratif yang digunakan oleh dosen untuk memberi informasi tentang materi
yang dipelajari. Dalam menggunakan klausa deklaratif, dosen sengaja tidak mengatakan
salah satu bagian klausa deklaratif tersebut dengan harapan mahasiswa mengatakan
bagian yang tidak dikatakan oleh dosen tersebut. Secara pedagogis, cara seperti ini
dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan.
Contoh klausa deklaratif elipsis yang seperti ditunjukkan pada contoh (93) berikut.
(93)

GPBI-1 / Klausa 31 / Mahasiswa

Prepositional phrase
Komplemen
Residu

Klausa 31 pada contoh (93) merupakan respon mahasiswa terhadap klausa
deklaratif yang digunakan dosen pada klausa sebelumnya (klausa 30), yaitu “Ok, so
once again, we have noun phrases, and then adjective phrases ... adverb phrases ... verb
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phrases and … (Jadi sekali lagi kita punya frase nomina, frase adjektiva, frase adverbia,
frase verba, dan …)”. Klausa yang diucapkan oleh mahasiswa tersebut apabila
diungkapkan secara lengkap akan membuat klausa deklaratif yang digunakan oleh
dosen menjadi lengkap, yaitu (Ok, so once again, we have noun phrases,and then
adjective phrases, adverb phrases, verb phrases, and) prepositional phrase.
3) Klausa Interogatif
Klausa interogatif merupakan klausa yang ditandai dengan unsur Finit
mendahului unsur Subjek (Finit^Subjek). Klausa interogatif digunakan untuk meminta
informasi atau pertanyaan. Pertanyaan dapat diungkapkan melalui klausa interogatif
polaritas yang menuntut jawaban ya/tidak, atau melalui klausa interogatif dengan
menggunakan kata tanya wh- untuk menanyakan informasi salah satu unsur klausa.
Sama seperti realisasi klausa deklaratif, klausa interogatif juga dapat diungkapkan
melalui unsur klausa lengkap atau melalui elipsis. Penggunaan klausa interogatif
ditunjukkan pada contoh berikut.
(94)

GPBI-1 / Klausa 102 / Dosen
Do
Finit

(95)

you
Subjek
Mood

adjective phrase?
Pelengkap
Residu

GPBI-1 / Klausa 72 / Dosen
Do
Finit

(96)

find
Predikator

you

think

Subjek
Mood

Predikator

[[that the sentence has a noun
phrase]]?
Pelengkap
Residu

GPBI-1 / Klausa 102 / Dosen
What

is

Komplemen

Finit

the type of this
phrase
Subjek
Mood
Residu

according to the five types
of phrases?
Keterangan
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GPBI-1 / Klausa 147 / Dosen
How

do

you

Keterangan

Finit

Subjek
Mood

think
Predikator

[[that the sentence has a noun
phrase]]?
Komplemen

Residu

Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.17, dalam bertanya kepada mahasiswa tentang
materi perkuliahan, dosen lebih banyak menggunakan klausa interogatif dengan kata
tanya wh- (52,5%) dibandingkan dengan klausa interogatif polaritas (47,5%). Melalui
penggunaan klausa interogatif dengan kata tanya wh-, dosen ingin mengetahui lebih
banyak bagian-bagian materi perkuliahan yang sudah dipahami atau belum dipahami
oleh mahasiswa. Informasi seperti ini tidak dapat diperoleh melalui pertanyaan yang
disampaikan melalui pertanyaan polaritas dengan jawaban hanya ya/tidak tanpa
informasi lebih lanjut.
4) Klausa Imperatif
Klausa imperatif merupakan klausa yang dipakai untuk membuat perintah atau
meminta barang atau jasa. Klausa imperatif ditandai dengan tidak adanya unsur Subjek
dan Finit dalam klausa, tetapi hanya Predikator dan Komplemen atau Keterangan.
Contoh klausa imperatif yang digunakan pada GPBI ditunjukkan pada Tabel 4.19.
Tabel 4.19 Klausa Imperatif yang Digunakan pada GPBI
No
1

No
Klausa
308

Predikator
Find

2

312

make

3

358

Pay

4

384

Pay

5

676

Remember

5

762

Read

Pelengkap

Keterangan

an adjective, for
example clever.
another word
in front of the word
clever
attention
to the words very
beautifully.
attention
to the combination of
the words will, have,
and attended.

Jenis
Imperatif
lengkap
Imperatif
lengkap
Imperatif
lengkap
Imperatif
lengkap
Imperatif
elipsis
Imperatif
elipsis
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Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.17 dan Tabel 4.19, dosen lebih banyak
menggunakan klausa imperatif lengkap daripada klausa imperatif elipsis. Hal ini
dimaksudkan untuk memperjelas perintah yang diberikan dosen kepada mahasiswa.
Perintah yang disampaikan dengan menggunakan klausa imperatif lengkap lebih jelas
isi perintahnya, karena unsur Predikator^Pelengkap^Keterangan memperjelas proses
yang perlu dilaksanakan oleh pihak yang dimaksudkan oleh perintah tersebut
(addressee). Tingkat kejelasan perintah akan berkurang apabila perintah hanya
diungkapkan dengan menggunakan Predikator saja tanpa dilengkapi Pelengkap dan
Keterangan.
c. Realisasi Leksikogramatika Makna Tekstual pada GPBI
Makna tekstual yang direalisasikan pada GPBI yang dikaji dalam penelitian
difokuskan pada pengorganisasian informasi atau pesan pada klausa-klausa yang
digunakan selama kegiatan perkuliahan oleh dosen dan mahasiswa. Dalam klausa,
informasi atau pesan yang dianggap lebih penting ditempatkan di bagian depan klausa.
Bagian informasi yang dianggap lebih penting ini disebut Tema. Sementara itu,
informasi yang mengikuti bagian Tema tersebut disebut Rema. Dengan demikian,
sebuah klausa memiliki bagian Tema dan bagian Rema. Analisis realisasi makna
tekstual pada GPBI ini hanya menekankan pada jenis-jenis Tema yang digunakan pada
klausa-klausa yang membentuk kegiatan perkuliahan. Jenis-jenis Tema yang ada pada
GPBI ditunjukkan pada Tabel 4.20.
Dari Tabel 4.20, dapat dinyatakan bahwa ada tiga jenis Tema yang digunakan
pada GPBI, yaitu Tema Topikal, Tema Interpersonal, dan Tema Tekstual. Selanjutnya,
Tema Topikal dapat dikelompokkan lagi menjadi dua jenis, yaitu Tema Topikal
Takbermarkah dan Tema Topikal Bermarkah. Sementara itu, Tema Interpersonal dapat
dikelompokkan lagi berdasarkan kata yang digunakannya menjadi lima, yaitu Tema
Interpersonal dengan Finit, Tema Interpersonal dengan kata tanya wh-, Tema
Interpersonal dengan polaritas, Tema Interpersonal dengan kata sapaan (vocative), dan
Tema Interpersonal dengan keterangan modalitas. Akhirnya, Tema Tekstual juga dapat
dikelompokkan lagi menjadi, Tema Tekstual berbentuk konjungsi/struktural, Tema
Tekstual berbentuk kontinuatif, dan Tema Tekstual berbentuk keterangan komentar.
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Selain itu, juga diketahui bahwa ada beberapa klausa yang digunakan dosen dan
mahasiswa yang tidak menggunakan bagian Tema, tetapi bagian Rema saja.
Tabel 4.20 Sebaran Jenis Tema pada GPBI
Genre
No

Jenis Tema

GBPI-1

GPBI-2

GPBI-3

N

%

N

%

N

%

1

Topikal: Takbermarkah

400

42,3

386

36,4

378

45,3

2

Topikal: Bermarkah

118

12,5

98

9,3

96

11,5

3

Interpersonal: Finit

46

4,9

78

7,4

49

5,9

4

Interpersonal: Kata Tanya Wh-

63

6,7

76

7,2

54

6,5

5

Interpersonal: Polaritas

24

2,5

35

3,3

19

2,3

6

Interpersonal: Sapaan

14

1,5

11

1,0

9

1,1

7

Interpersonal: Keterangan Mood

6

0,6

10

0,9

3

0,4

8

Tekstual: Struktural

229

24,2

297

28,0

189

22,6

9

Tekstual: Kontinuatif

46

4,9

68

6,4

38

4,6

10

Rema saja

182
Jumlah

1128

198
100

1059

179
100

835

100

1) Tema Topikal Takbermarkah
Tema Topikal Takbermarkah merupakan Tema Topikal yang sekaligus sebagai
Subjek klausa. Pada klausa dengan Tema Topikal Takbermarkah, bagian yang menjadi
pokok persoalan klausa adalah Subjek itu sendiri. Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.20,
terdapat 400 klausa (42,3%) yang bagian Temanya sekaligus merupakan Subjek klausa.
Tema Topikal Takbermarkah menjadi jenis Tema yang paling banyak digunakan pada
GPBI. Hal ini menunjukkan bahwa dosen dan mahasiswa lebih terbiasa dengan
penempatan Subjek klausa sebagai pesan yang menjadi pokok pembicaraan klausa.
Penggunaan klausa dengan Tema Topikal Takbermarkah ditunjukkan pada contoh
berikut.
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GPBI-1 / Klausa 7 / Dosen
We
Subject
Tema Topikal
Takbermarkah

(99)

have
Predikator

Finit

ten word classes
Pelengkap

Rema

GPBI-1 / Klausa 27 / Dosen
It

can

be

Subject
Tema Topikal
Takbermarkah

Finit

Predikator

a noun phrase, adjective phrase,
adverb phrase, verb phrase, and
prepositional phrase.
Pelengkap
Rema

(100) GPBI-1 / Klausa 29 / Dosen
We
Subject
Tema Topikal
Takbermarkah

would
like to
Finit

highlight

first

Predikator

Keterangan

the differences among the
five phrases.
Pelengkap

Rema

(101) GPBI-3 / Klausa 170 / Dosen
You
Subject
Tema Topikal
Takbermarkah

have
Finit

learned
Predikator

it
Pelengkap

in morphology.
Keterangan

Rema

(102) GPBI-2 / Klausa 26 / Dosen
you
Subject

have
Finit

already
completed your exercises
Keterangan Predikator
Pelengkap
Mood

Tema Topikal
Takbermarkah

Rema

(103) GPBI-1 / Klausa 26 / Dosen
The possibilities of the phrase
[[that we can make or that we can
produce]]
Subjek
Tema Topikal Takbermarkah

will

Finit

be

Predikator
Rema

one of the five
phrases.
Pelengkap
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(104) GPBI-1 / Klausa 50 / Dosen
Every phrase
Subjek
Tema Topikal
Takbermarkah

can
Finit

be analyzed
Predikator

from two perspectives
Pelengkap
Rema

(105) GPBI-3 / Klausa 481 / Dosen
Culture substitution

is

basically

Subjek
Tema Topikal
Takbermarkah

Finit

Keterangan

something [[that is acceptable
in the target language culture]]
Pelengkap
Rema

Seperti ditunjukkan pada klausa yang ada di contoh (98-105), bagian-bagian
klausa, yaitu “we”, “it”, “you”, “The possibilities of the phrase that we can make or
that we can produce”, “every phrase”, dan “culture substitution”, merupakan Subjek
klausa yang sekaligus sebagai bagian yang menjadi pokok pembicaraan klausa (Tema
Topikal Takbermarkah).
Secara umum, pada klausa dengan Tema Topikal Takbermarkah yang digunakan
pada GPBI, yang menjadi

Subjek klausa adalah orang atau benda. Subjek orang

merujuk kepada dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan perkuliahan,
sedangkan Subjek benda merujuk kepada konsep yang menjadi pokok materi
perkuliahan itu sendiri, seperti jenis-jenis frase, unsur-usnur klausa, dan strategi
penerjemahan.
2) Tema Topikal Bermarkah
Berbeda dengan Tema Topikal Takbermarkah yang sekaligus berfungsi sebagai
Subjek klausa, Tema Topikal Bermarkah berfungsi sebagai selain Subjek. Apabila
sebuah klausa diawali dengan konstituen selain Subjek, maka konstituen tersebut
dianggap lebih penting dan menjadi pokok pembahasan klausa. Konstituen klausa selain
Subjek yang dapat berfungsi sebagai Tema Topikal adalah Keterangan atau Pelengkap.
Penggunaan Tema Topikal Bermarkah pada GPBI ditunjukkan pada contoh berikut.
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(106) GPBI-1 / Klausa 5 / Dosen
Last week

we

Had

Keterangan
Tema Topikal
Bermarkah

Subjek

Finit

studied
about
Predik ator

the parts of speech in
English languge
Pelengkap

Rema

Klausa ini tidak diawali dengan Subjek “we” tetapi Keterangan “last week”
(minggu lalu). Keberadaan informasi tentang “last week” ini dianggap lebih penting
sebagai titik keberangkatan untuk penyampaian informasi pada klausa tersebut. Klausa
ini digunakan pada tahap perkuliahan Tinjauan Mata Kuliah Sebelumnya. Salah satu
informasi yang disampaikan adalah kegiatan perkuliahan pada pertemuan sebelumnya.
Penggunaan kata “last week” di awal klausa dimaksudkan sebagai rangsangan kepada
mahasiswa untuk mengingatkan kembali tentang materi yang sudah dibahas pada
pertemuan sebelumnya.
(107) GPBI-1 / Klausa 8 / Dosen
Now

we

would
like to

develop

Keterangan
Tema
Topikal
Bermarkah

Subjek

Finit

Predikator

the words [[we
have studied in
the previous
meeting]]
Pelengkap

into higher
grammatical
units or higher
syntactical units
into phrases.
Keterangan

Rema

Klausa pada contoh (107) juga menggunakan Temak Topikal Bermarkah,
dengan menempatkan Keterangan Waktu now (sekarang) sebagai titik keberangkatan
penyampaian pesan klausa tersebut. Klausa ini merupakan lanjutan dari klausa yang
ditunjukkan pada contoh (106) yang menekankan waktu lampau last week sebagai awal
penyampaian informasi

tentang kegiatan perkuliahan pertemuan

sebelumnya.

Selanjutnya dosen ingin menyampaikan informasi tentang kegiatan perkuliahan yang
akan dilakukan pertemuan sekarang. Oleh karena itu, klausa tersebut juga diawali
dengan Keterangan Waktu now (sekarang), yang membuat Tema klausa tersebut
menjadi Bermarkah.
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Contoh klausa dengan Tema Topikal Bermarkah yang digunakan pada GPBI
ditunjukkan pada Tabel 4.21.
Tabel 4.21 Contoh Klausa dengan Tema Topikal Bermarkah pada GPBI
No
Klausa
11

GPBI

GPBI-1

38

Tema Topikal
Bermarkah
based on your
readings
After that

40

In this meeting

47

At the end of
the meeting
In this
sentence
in this case
Last night
Maybe
Last week
Actually
In this case
Today
Maybe
In this case
For next week

66

GPBI-2

GPBI-3

153
161
163
17
23
615
11
18
110
705

Rema
you have understanding about the difference
between the phrases in English.
we will focus on the most frequently occuring
phrase in our daily activities,
I would like to specially study what a noun phrase
is.
you are expected …
the occurence or the existence of the phrases will be
present.
you are defining a noun phrase
you didn't read chapter three.
you read another book.
we discussed about some materials.
we still have one exercise to do.
his secretary has a problem of doing all activities,
we are going to use the omega t
you can like download the file from other laptop
it is a sentence
please get ready with your omega t

Contoh klausa pada Tabel 4.21 lebih jauh menunjukkan bahwa klausa dengan
Tema Topikal Bermarkah yang digunakan dosen dimaksudkan untuk melakukan
pembatasan waktu dan tempat terhadap informasi yang disampaikan pada klausa
tersebut. Misalnya, pada klausa 40 (GBPI-1), Tema Topikal “in this meeting”
memberikan batasan waktu terhadap pembahasan materi frase nomina. Demikian juga
klausa 47 (GPBI-1) juga membatasi dengan keterangan waktu “at the end of the
meeting” terhadap harapan dosen kepada mahasiswa pada akhir perkuliahan tersebut.
3) Tema Interpersonal
Tema Interpersonal adalah Tema klausa yang menyatakan hubungan sosial
penutur terhadap mitra tutur atau menggambarkan penilaian penutur terhadap apa yang
dituturkan. Tema Interpersonal dapat diungkapkan dalam klausa dengan menggunakan
Finit, kata tanya wh-, kata sapaan, atau keterangan Mood. Dari Tabel 4.20 tentang
sebaran jenis Tema yang digunakan pada GPBI terlihat bahwa Tema Interpersonal
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sering digunakan dosen selama kegiatan perkuliahan. Misalnya, pada GPBI-1, Tema
Interpersonal digunakan sebanyak 152 kali dengan beragam penanda Tema
Interpersonal yang meliputi Finit, kata tanya wh-, kata sapaan, dan keterangan Mood.
i.

Tema Interpersonal: Finit

Klausa yang menggunakan Tema Interpersonal:Finit ditandai dengan pemakaian
Finit di awal klausa. Dalam GPBI, sebagian besar Tema Interpersonal digunakan pada
klausa interogatif polaritas atau klausa interogatif dengan kata tanya wh-. Penggunaan
Finit sebagai Tema Interpersonal dalam klausa interogatif polaritas menggambarkan
bahwa dosen mengharapkan respon dari mahasiswa dalam bentuk konfirmasi
“ya/tidak”. Penggunaan Tema Interpersonal:Finit dapat ditunjukkan pada contoh
berikut.
(108) GPBI-1
GB

Pnt

No
Kls

Klausa

20
21

D
M

72
73

Do you think that the sentence has a noun phrase?
Yes.

Klausa 72 merupakan klausa yang diucapkan dosen kepada mahasiswa dalam
bentuk klausa interogatif polaritas yang diawali dengan penggunaan Finit “do”.
Penggunaan Finit “do” ini menandakan bahwa dosen mengharapkan konfirmasi
“ya/tidak” dari mahasiswa tentang ide yang ditanyakan: apakah kalimat yang
didiskusikan tersebut memiliki frase nomina. Hal ini ditandai dengan klausa selanjutnya
“Yes” (klausa no 73) yang diucapkan oleh mahasiswa, yang menyatakan bahwa klausa
tersebut memiliki sebuah klausa nomina. Dalam analisis Tema-Rema, klausa 72 dapat
digambarkan sebagai berikut:
Do
Finit
Interpersonal
Tema

you

think

Subjek
Topikal

Predikator

that the sentence has a noun
phrase?
Pelengkap
Rema

Penggunaan klausa lainnya dengan Tema Interpersonal:Finit pada GPBI dapat
ditunjukkan pada Tabel 4.22.

library.uns.ac.id

171
digilib.uns.ac.id

Tabel 4.22 Contoh Klausa dengan Tema Interpersonal:Finit pada GPBI
GPBI

GPBI-1

GPBI-2

GPBI-3

Tema
Topikal

91
101
107
109
173
224

Tema
Interpersonal:Finit
Do
Do
Do
Is
Can
Can

238

Do

you

257
86

Do
Is

you
it

310

Can

you

353
16
106
173

Is
Do
Do

it
you
you
you

181

Do

No
Klausa

you
you
you
there
it
you

Do

ii.

you

Rema
think that it is a noun phrase?
find adjective phrase?
find adjective phrase in this sentence?
adjective phrase in this sentence?
be deleted?
understand the chracteristics of a noun
phrase?
think the meaning is the same as my
explanation?
think that the word beautiful is adjective?
correct?
mention some other examples of
interjections?
clear, guys?
agree or not?
still remember?
remember confix and infix, and also the
combining forms.
have any examples of infix in
Indonesian?

Tema Interpersonal: Kata Tanya Wh-

Seperti Tema Interpersonal:Finit, Tema Interpersonal:Kata Tanya Wh- juga
digunakan dalam klausa interogatif. Yang membedakan keduanya adalah penggunaan
kata tanya wh- di awal kalimat pada klausa dengan Tema Interpersonal:Kata Tanya
Wh-. Dalam GPBI, penggunaan Tema Interpersonal:Kata Tanya Wh- menandakan
bahwa penutur – sebagian besar adalah dosen – mengharapkan jawaban dari hal yang
ditanyakan. Klausa dengan Tema Interpersonal:Kata Tanya Wh- tidak mengharapkan
jawaban “ya/tidak”. Contoh Tema Interpersonal:Kata Tanya Wh- dapat ditunjukkan
pada contoh berikut.
(109) GPBI-1 / Klausa 249 / Dosen
Who

will

try to make

Kata tanya/Subjek
Interpersonal/Topikal
Tema

Finit

Predikator

the definition of adjective
phrase?
Pelengkap
Rema
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(110) GPBI-1 / Klausa 278 / Dosen
What
Kata tanya/
Komplemen
Interpersonal/Topikal
Tema

are
Finit

we
Subjek

talking about
Predikator

Rema

(111) GPBI-1 / Klausa 278 / Dosen
how many phrases

do

we

Have

Kata tanya/
Komplemen
Interpersonal/Topikal
Tema

Finit

Subjek

Predikator

based on your
readings
especially based
on chapter three?
Keterangan

Rema

iii. Tema Interpersonal: Polaritas
Tema Interpersonal dapat juga diungkapkan dengan menggunakan keterangan
polaritas “ya atau ”tidak”. Dalam GPBI, Tema Interpersonal seperti ini dipakai pada
klausa deklaratif elipsis yang merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan yang
diungkapkan dalam klausa interogatif lengkap atau elipsis. Pada GPBI-1 terdapat 24
klausa yang menggunakan Tema Interpersonal:Polaritas: 15 klausa digunakan oleh
mahasiswa dan sisanya 9 klausa digunakan oleh dosen. Tema Interpersonal yang
berbentuk polaritas positif (yes) digunakan sebanyak 16 kali dan yang berbentuk negatif
(no) sebanyak 8 kali.
Dalam interaksi perkuliahan, Tema Interpersonal Polaritas “yes” digunakan
untuk dua tujuan (move), yaitu merespon positif sebuah pertanyaan atau membenarkan
sebuah pernyataan. Contoh klausa dengan Tema Interpersonal polaritas positif sebagai
respon pertanyaan ditunjukkan pada contoh berikut.
(112) GPBI-1
GB

Pnt

No
Kls

Klausa

20
21

D
M

72
73

Do you think that the sentence has a noun phrase?
Yes.
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Klausa 21 dapat digambarkan melalui susunan Mood dan Tema sebagai
berikut:
Yes.
Keterangan: Polaritas
Mood
Intersonal
Tema

Sementara itu, contoh klausa dengan Tema Interpersonal polaritas positif
sebagai pembenaran terhadap sebuah pernyataan (acknowledgement) ditunjukkan pada
contoh berikut.
(113) GPBI-1
GB

Pnt

No
Kls

Klausa

71
72
73

D
M
D

257
259
260

Do you think that the word beautiful is adjective?
Yes.
Yes.

Klausa 259 “Yes.”, yang diucapkan oleh mahasiswa, merupakan jawaban positif
terhadap pertanyaan pada klausa 257 yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya, jawaban
positif mahasiswa tersebut dibenarkan oleh dosen melalui klausa 260. Kedua klausa
“Yes” tersebut apabila dinyatakan secara lengkap akan berbentuk seperti ini:
GB

Pnt

71

D

No
Kls
257

72
73

M
D

259
260

Klausa
Do you think that the word beautiful is
adjective?
Yes. (The word beautiful is adjective)
Yes. (The word beautiful is adjective)

Fungsi
Pertanyaan
Jawaban
Pembenaran

iv. Tema Interpersonal: Sapaan
Sapaan (vocative) dapat dijadikan sebagai Tema Interpersonal sebuah klausa,
biasanya berbentuk klausa interogatif atau klausa imperatif, untuk menunjukkan mitra
tutur (addressee) mana yang harus menjawab pertanyaan atau melakukan perintah.
Dalam GPBI yang dikaji dalam penelitian ini, sapaan merujuk kepada mahasiswa,
sedangkan yang menggunakan sapaan adalah dosen. Contoh klausa yang memiliki
Tema Interpersonal:Sapaan ditunjukkan pada Tabel 4.23.
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Tabel 4.23 Contoh Klausa dengan Tema Interpersonal:Sapaan pada GPBI
GB

Pntr

14

D

No
Kls
34

Klausa

46
65

D
D

148
225

69

D

250

Anggoro er Abu,!, based on the definition of noun phrase so what
is adjective phrase?

75
79
83
135

D
D
D
D

271
289
297
435

Randi! [asking the S to make an example].
Fransisca !
Wida, an example, adjective phrase !
Mbak [pointing to a female student], make a PrepP any
prepositional phrase.

153
154
161
164
167
197

D
D
D
D
D
D

477
479
486
489
493
752

Aldi, what is your PrepP?
Wida?
Hashim, what is your PrepP?
Abu?
Sisca?
Adibrata will you try to finish this problem?

Adibrata [pointing to a student named so], according to you what
is the chracteristics of a noun phrase?
Bagas [asking a S named so for an answer]
Okay, Adibrata, can you repeat the definition of a noun phrase?

v.

Tema Interpersonal: Keterangan Mood

Tema Interpersonal berbentuk Keterangan Mood menyatakan penilaian penutur
terhadap apa yang disampaikan melalui sebuah klausa. Kata yang merealisasikan Tema
Interpersonal ini adalah adverbia yang menyatakan kemungkinan atau frekuensi, seperti
maybe, sometimes, usually. Dalam GPBI, klausa yang menggunakan Tema
Interpersonal berbentuk Keterangan Mood semuanya digunakan oleh dosen dalam
menyampaikan materi perkuliahan. Contoh klausa dengan Tema Interpersonal
berbentuk Keterangan Mood ditunjukkan pada contoh berikut.
(114) GPBI-1 / Klausa 163 / Dosen
Maybe
Keterangan Mood
Interpersonal
Tema

you
Subjek
Topikal

read
Finit

Predikator

another
book
Pelengkap

Rema

Klausa ini diucapkan dosen ketika memberikan penilaiannya terhadap salah satu
tugas yang diberikan kepada mahasiswa pada pertemuan sebelumnya, yaitu membaca
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beberapa halaman yang ada di buku ajar. Berdasar penilaian dosen, terlihat bahwa
banyak mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas tersebut, tetapi justru membaca buku
lainnya yang tidak beerhubungan dengan tugas tersebut. Klausa tersebut diungkapkan
dengan menggunakan keterangan Mood kemungkinan maybe (mungkin). Contoh klausa
lainnya ditunjukkan pada contoh selanjutnya.
(115) GPBI-1 / Klausa 197 / Dosen
Sometimes

Keterangan Mood
Interpersonal
Tema

the most
important
word
Subjek
Topikal

is

called

the head of
the phrase

Finit

Predikator

Pelengkap

Rema

(116) GPBI-1 / Klausa 663 / Dosen
Usually
Keterangan Mood
Interpersonal
Tema

it

is

read

Subjek
Topikal

Finit

Predikator

from top to
down
Keterangan

Rema

Dalam GPBI juga digunakan Tema Interpersonal yang menggunakan
Keterangan Komentar untuk menyatakan sikap penutur, seperti ditunjukkan pada
contoh berikut.
(117) GPBI-1 / Klausa 604 / Dosen
Specifically
Keterangan Komentar
Interpersonal
Tema

We
Subjek
Topikal

can
Finit

distinguish
Predikator

four
Pelengkap

Rema

4) Tema Tekstual
Dalam GPBI, Tema Tekstual digunakan untuk menandai keterkaitan klausa
dengan

konteksnya.

Tema

Tekstual

diungkapkan

dengan

menggunakan

konjugsi/struktural untuk menandai keterkaitan dengan klausa sebelumnya, dan
kontinuatif untuk menandai akan adanya move baru. Dalam GPBI-1, Tema Tekstual
Struktural digunakan sebanyak 229 kali (24,2%) jauh lebih banyak daripada Tema
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Tekstual Kontinuatif yang hanya digunakan sebanyak 46 kali (4,9)%. Contoh Tema
Tekstual Struktural dan Kontinuatif ditunjukkan pada contoh berikut.
(118) GPBI-1 / Klausa 6 / Dosen
If
Struktural
Tekstual
Tema

‘m not
Finit

I
Subjek
Topikal

mistaken
Predikator
Rema

(119) GPBI-1 / Klausa 38 / Dosen
And

after that

we

Keterangan Subjek
Struktural
Topikal
Tekstual
Tema

will

focus

Finit

Predikator

on the most frequently
occuring phrase in our
daily activities
Keterangan

Rema

(120) GPBI-1 / Klausa 55 / Dosen
Okey

now

Kontinuatif Keterangan
Topikal
Tekstual
Tema

let’s start
Predikator

our discussion about the
other phrases
Pelengkap

first
Keterangan

Rema

(121) GPBI-1 / Klausa 55 / Dosen
Okey

now

Kontinuatif Keterangan
Topikal
Tekstual
Tema

let’s start
Predikator
Rema

our discussion about the
other phrases
Pelengkap

first
Keterangan

(122) GPBI-1 / Klausa 55 / Dosen
Okay,
Kontinuatif
Tekstual

is
Finit
Interpersonal
Tema

it
Subjek
Topikal

right?
Pelengkap
Rema

(123) GPBI-1 / Klausa 55 / Dosen
And

how many
phrases

do

we

have

based on your
readings
especially based
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Kata Tanya/
Komplemen
Topikal
Tekstual
Tema

Finit

Struktural

Subjek

Predikator

on chapter three?
Keterangan

Rema

(124) GPBI-1 / Klausa 55 / Dosen
And

then

how

do

we

know

Struk
Teks

Kont
Teks
Tema

Ket
Top

Finit

Subjek

Pred

that a phrase is really a noun
phrase?
Pelengkap
Rema

5) Klausa dengan Rema Saja
Selain pola Tema-Rema yang digunakan pada klausa-klausa seperti dibahas pada
contoh-contoh di atas, dalam GPBI juga ditemukan beberapa klausa yang diungkapkan
tanpa menggunakan Tema, tetapi hanya Rema. Klausa yang hanya menggunakan Rema
umumnya berbentuk klausa deklaratif elipsis. Dalam konteks interaksi perkuliahan,
klausa seperti ini digunakan untuk merespon klausa yang diucapkan oleh penutur lain
pada gilir bicara sebelumnya. Ada 182 Klausa yang memiliki struktur Rema saja, yang
digunakan pada GPBI. Dosen menggunakan 107 klausa (59%), sedangkan mahasiswa
menggunakan 75 klausa (41%). Klausa yang hanya memiliki Rema saja sering dipakai
pada interaksi lisan dalam bentuk percakapan. Interaksi antara dosen dan mahasiswa
dalam kegiatan perkuliahan termasuk ragam bahasa lisan yang berbentuk dialog atau
percakapan. Interaksi seperti ini banyak ditandai dengan penggunaan klausa elipsis,
termasuk elipsis terhadap Tema klausa. Contoh klausa yang hanya memiliki pola Rema
dicontohkan pada Tabel 4.24.
Tabel 4.24 Contoh Klausa dengan Rema Saja pada GPBI
GB

Pntr

30

D

No
Kls
95

Klausa

31
32

M
D

96
97

What is the type of this phrase,
according to the five types of phrases?
Prepositional
Prepositional phrase.

40

D

119

Okay, what is the (verb) phrase?

Pola TemaRema
Tema-Rema
Rema
Rema
Tema-Rema
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41
42
43
44

M
D
M
D

120
121
122
123

Studying
Studying or are studying?
Are studying
Are studying.

Rema
Rema
Rema
Rema

52
53
54
55
55

D
M
D
M
D

182
183
184
185
186

How many words are there?
Two
Two, the word the and the word ...
Students.
Students.

Tema-Rema
Rema
Rema
Rema
Rema

3. Realisasi Leksikogramatika Makna Metafungsional pada Fase Perkuliahan
GPBI
Pada bagian ini diberikan uraian tentang realisasi leksikogramatika untuk makna
eksperiensial, makna interpersonal, dan makna tekstual pada kegiatan perkuliahan
bahasa Inggris yang dikaji. Pembahasan masing-masing makna metafungsional tersebut
akan diletakkan pada kerangka struktur skematik GPBI.
Seperti telah dinyatakan pada Bab Hasil Penelitian bahwa kegiatan perkuliahan
bahasa sebagai bahasa asing di Indonesia, khususnya pada kelas yang dikaji dalam
penelitian ini, merupakan suatu proses sosial yang dilakukan secara bertahap untuk
mencapai tujuan sosialnya. Tahapan kegiatan perkuliahan tersebut dapat disusun dalam
bentuk struktur skematik yang secara keseluruhan terdiri dari tiga tahap, yaitu Tahap
Orientasi, Tahap Diskusi, dan Tahap Penutup. Selanjutnya, setiap tahap perkuliahan
dilakukan secara berurutan melalui beberapa fase perkuliahan. Dalam bentuk tabel,
tahap dan fase kegiatan perkuliahan dalam GPBI yang dikaji dalam penelitian ini dapat
ditampilkan kembali seperti Tabel 4.25.
Sebagai sebuah proses sosial yang dilakukan dengan menggunakan bahasa,
setiap tahap dan fase perkuliahan tersebut pasti memiliki makna bahasa yang
disampaikan dalam rangka mencapai tujuan perkuliahan. Pencapaian tujuan tersebut
dilakukan dengan interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui penggunaan klausa.
Setiap klausa yang digunakan dosen atau mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan
mengungkapkan makna metafungsional bahasa, yaitu makna eksperiensial, makna
interpersonal, dan makna tekstual. Ketiga makna metafungsional tersebut diungkapkan
melalui klausa dengan menggunakan sistem leksikogramatika, yaitu pilihan proses
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untuk makna eksperiensial, pilihan klausa untuk makna interpersonal, dan pilihan Tema
untuk

makna

tekstual.

Misalnya,

makna

eksperiensial

diungkapkan

melalui

pengambaran peristiwa atau proses yang ada di sekitar kegiatan perkuliahan yang
dianggap sesuai dengan usaha pencapaian tujuan perkuliahan. Pada Tabel 4.26 berikut
ditampilkan realisasi jenis-jenis proses yang digunakan pada GPBI-1.
Tabel 4.25 Tahap dan Fase Kegiatan Perkuliahan pada GPBI
Tahap
Orientasi

Diskusi

Penutup

Fase
Salam pembuka
Membangun relasi sosial dengan mahasiswa
Pemeriksaan kehadiran mahasiswa
Tinjauan mata kuliah sebelumnya
Penentuan rencana kegiatan perkuliahan
Pemeriksaan tugas
Kesimpulan tugas
Pernyataan kegiatan perkuliahan
Pernyataan tujuan perkuliahan
Penjelasan konsep/teori
Pemberian contoh
Pemeriksaan pemahaman mahasiswa
Kesimpulan konsep
Pemberian latihan
Pengerjaan latihan
Monitoring latihan
Pemeriksaan latihan
Kesimpulan pokok perkuliahan
Pemberitahuan perkuliahan akan berakhir
Rangkuman
Umpan balik
Pemberian tugas
Tindak lanjut
Salam penutup
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Tabel 4.26 Realisasi Jenis Proses dalam Fase Perkuliahan pada GPBI-1
No

Fase

Kode
SalPem

Mat
1

M: Kog
0

M: Afek
0

M: Pers
0

Verbal
0

Perilaku
0

Rel: Atr
0

Rel: Ide
0

Eksist
0

Minor
2

MRS

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

3

Membangun relasi sosial dengan
mahasiswa
Pemeriksaan kehadiran mahasiswa

PAP

2

0

0

0

1

0

3

1

0

0

4

Tinjauan mata kuliah sebelumnya

TMS

1

1

0

0

0

0

3

0

0

0

5

Penentuan rencana kegiatan perkuliahan

RKeg

4

0

0

0

0

0

2

0

0

0

6

Pemeriksaan tugas

PerTug

0

2

0

0

0

0

14

0

0

0

7

Kesimpulan tugas

K Tug

8

Pernyataan kegiatan perkuliahan

PKP

2
5

1
3

0
0

0
0

1
0

0
0

8
1

0
1

0
0

0
0

1

Salam pembuka

2

9

Pernyataan tujuan perkuliahan

PTP

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

10

Penjelasan konsep/teori

P Kon

29

7

0

1

13

0

19

36

12

4

11

Pemberian contoh

P Con

95

26

1

4

39

6

197

114

16

27

12

Pemeriksaan pemahaman mahasiswa

PPM

1

2

0

0

0

0

7

0

1

2

13

Kesimpulan konsep

K Kon

0

1

0

0

3

0

2

4

0

0

14

Pemberian latihan

P Lat

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pengerjaan latihan

PengLat

16

Monitoring latihan

MonLat

9

3

0

0

0

0

7

1

0

0

17

Pemeriksaan latihan

PemLat

18

KPP
PPB

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

13
2

1
0

2
0

19

Kesimpulan pokok perkuliahan
Pemberitahuan perkuliahan akan berakhir

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Rangkuman

Rang

0

2

0

0

0

1

5

5

3

0

21

Umpan balik

UmBal

3

0

0

0

1

0

7

2

0

0

22

Pemberian tugas

PemTug

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Tindak lanjut

TLanj

7

2

0

0

0

0

3

0

0

1

24

Salam penutup

SalPen

0

0

0

0

0

0

1

0

0

4

Non verbal
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Realisasi jenis proses yang dominan digunakan beserta partisipan dalam setiap
langkah perkuliahan pada semua GPBI yang dikaji dalam penelitian ini dapat
ditunjukkan pada Tabel 4.27.
Tabel 4.27 Jenis Proses dan Partisipan yang Dominan pada GPBI
No
1
2

6
7
8
9

Fase
Salam pembuka
Membangun relasi sosial dengan
mahasiswa
Pemeriksaan kehadiran
mahasiswa
Tinjauan mata kuliah sebelumnya
Penentuan rencana kegiatan
perkuliahan
Pemeriksaan tugas
Kesimpulan tugas
Pernyataan kegiatan perkuliahan
Pernyataan tujuan perkuliahan

10

Penjelasan konsep/teori

11

Pemberian contoh

12

Pemeriksaan pemahaman
mahasiswa
Kesimpulan konsep
Pemberian latihan
Pengerjaan latihan
Monitoring latihan
Pemeriksaan latihan
Kesimpulan pokok perkuliahan
Pemberitahuan perkuliahan akan
berakhir
Rangkuman
Umpan balik
Pemberian tugas
Tindak lanjut
Salam penutup

3
4
5

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Proses
Relasional

Partisipan Subjek
Klausa minor
Penyandang: Orang

Relasional

Penyandang: Orang

Relasional
Material

Penyandang/Token: Benda
Aktor: Orang

Relasional
Relasional
Material
Material,
Mental
Relasional,
Material
Relasional,
Material,
Mental
Relasional,
Mental
Relasional
Material

Penyandang/Token: Benda
Penyandang/Token: Benda
Aktor: Orang
Aktor/Pengindera: Orang

Relasional
Relasional
Material
Material

Penyandang/Token: Benda
Penyandang/Token: Benda
Aktor: Orang
Aktor: Orang
Klausa Minor

Penyandang/Token: Benda
Aktor: Orang
Penyandang/Token: Benda
Aktor/ Pengindera: Orang

Penyandang/Token: Benda
Pengindera: Orang
Penyandang/Token: Benda
Aktor: Orang
Non-verbal
Material
Aktor: Orang
Relasional
Penyandang/Token: Benda
Relasional
Penyandang/Token: Benda
Material
Aktor: Orang

Sementara itu, realisasi leksikogramatika makna interpersonal dapat dilihat dari
pilihan penggunaan jenis klausa dalam dalam interaksi kegiatan perkuliahan. Sebuah
klausa digunakan untuk mencapai fungsi dari klausa tersebut dalam interaksi. Jenis
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klausa yang dominan digunakan pada langkah-langkah kegiatan perkuliahan
ditunjukkan pada Tabel 4.28.
Tabel 4.28 Jenis Klausa dan Fungsi Tutur yang Dominan pada Fase Perkuliahan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Fase
Salam pembuka
Membangun relasi sosial dengan
mahasiswa
Pemeriksaan kehadiran
mahasiswa
Tinjauan mata kuliah sebelumnya
Penentuan rencana kegiatan
perkuliahan
Pemeriksaan tugas
Kesimpulan tugas
Pernyataan kegiatan perkuliahan
Pernyataan tujuan perkuliahan
Penjelasan konsep/teori
Pemberian contoh
Pemeriksaan pemahaman
mahasiswa
Kesimpulan konsep
Pemberian latihan
Pengerjaan latihan
Monitoring latihan
Pemeriksaan latihan

20
21

Kesimpulan pokok perkuliahan
Pemberitahuan perkuliahan akan
berakhir
Rangkuman
Umpan balik

22
23
24

Pemberian tugas
Tindak lanjut
Salam penutup

Jenis Klausa
Minor
Interogatif

Fungsi Tutur
Salam (greeting)
Pertanyaan

Deklaratif

Pernyataan

Deklaratif
Deklaratif

Pernyataan
Pernyataan

Deklaratif
Deklaratif
Deklaratif
Deklaratif
Deklaratif
Deklaratif,
Interogatif
Interogatif,
Deklaratif
Deklaratif
Imperatif
Non-verbal
Deklaratif
Interogatif,
deklaratif
Deklaratif
Imperatif,
Interogatif
Deklaratif
Deklaratif,
Interogatif
Imperatif
Imperatif
Klausa Minor

Pernyataan
Pernyataan
Pernyataan
Pernyataan
Pernyataan
Pernyataan,
Pertanyaan,
Pernyataan,
Pertanyaan
Pernyataan
Perintah
Pelaksanaan Perintah
Pernyataan
Pertanyaan,
Pernyataan
Pernyataan
Perintah,
Pertanyaan
Pernyataan
Pernyataan,
Pertanyaan
Perintah
Perintah
Salam

Realisasi leksikogramatika makna tekstual pada kegiatan perkuliahan dapat
dilihat dari penggunaan pola Tema-Rema pada setiap klausa yang digunakan oleh dosen
dan mahasiswa dalam berinteraksi selama kegiatan perkuliahan. Penempatan informasi
pada posisi Tema klausa menggambarkan bagian yang dianggap penting oleh penutur.
Kecenderungan Tema yang sering digunakan pada setiap langkah kegiatan perkuliahan
pada GPBI yang dikaji pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.29.

library.uns.ac.id

183
digilib.uns.ac.id

Tabel 4.29. Tema yang Sering Digunakan pada Fase Perkuliahan
No
1
2

Fase
Salam pembuka
Membangun relasi sosial
dengan mahasiswa

Topikal
Klausa Minor
Bermarkah

Interpersonal

Tekstual

Kata Tanya Wh-

Kontinuatif

3

Pemeriksaan kehadiran
mahasiswa

Takbermarkah

Finite

Struktural

4

Tinjauan mata kuliah
sebelumnya
Penentuan rencana kegiatan
perkuliahan

Bermarkah

Keterangan
Mood
Keterangan
Mood

Struktural

Kata Tanya Wh-

Struktural
Struktural
Struktural

5
6
7
8
9
10
11
12

Pemeriksaan tugas
Kesimpulan tugas
Pernyataan kegiatan
perkuliahan
Pernyataan tujuan perkuliahan
Penjelasan konsep/teori
Pemberian contoh

Takbermarkah
Takbermarkah
Takbermarkah
Bermarkah
Bermarkah
Takbermarkah
Takbermarkah

Pemeriksaan pemahaman
mahasiswa

Bermarkah

13
14

Kesimpulan konsep
Pemberian latihan

Bermarkah
Bermarkah

15
16
17

Pengerjaan latihan
Monitoring latihan
Pemeriksaan latihan

18
19

Kesimpulan pokok
perkuliahan
Pemberitahuan perkuliahan
akan berakhir

Bermarkah
Takbermarkah
Bermarkah
Takbermarkah

Finit
Finit,
Kata Tanya WhFinit,
Kata Tanya WhKata Tanya WhFinit,
Kata Tanya WhNon-Verbal
Finit
Finit, Kata Tanya
WhKeterangan
Mood
Finit

Struktural

Struktural
Struktural
Struktural
Kontinuatif
Struktural
Struktural

Kontinuatif
Struktural
Struktural
Kontinuatif

20
21
22

Rangkuman
Umpan balik
Pemberian tugas

Bermarkah
Takbermarkah
Bermarkah

Sapaan
Finit
Finit, Kata Tanya
Wh-

Struktural
Struktural
Kontinuatif

23

Tindak lanjut

Takbermarkah

Keterangan
Mood

Struktural

24

Salam penutup

Klausa minor
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Secara keseluruhan, realisasi leksikogramatika makna eksperiensial, makna
interpersonal, dan makna tekstual pada setiap fase perkuliahan bahasa Inggris yang
dikaji dalam penelitian ini dapat dijelaskan dirangkum seperti Tabel 4.30.
Tabel 4.30. Realisasi Leksikogramatika pada Fase Perkuliahan
Struktur Skematik
No Tahap
Fase
1

Orientasi

SalPem

2

MRS

3

PAP

4

TMS

5

Rkeg

6

PerTug

7

K Tug

8

PKP

9

PTP

10

Diskusi

P Kon

11

P Con

12

PPM

Realisasi Leksikogramatika
Transitivitas
Negosiasi:
Tema
MOOD
Klausa minor
Klausa minor: Klausa minor
Salam
Proses relasional
Proposisi:
Topikal bermarkah,
dengan Partisipan orang Interogatif
Interpersonal wh-,
Tekstual kontinuatif
Proses relasional
Proposisi:
Topikal takbermarkah,
dengan Partisipan orang Deklaratif
Interpersonal finit,
Tekstual struktural
Proses relasional
Proposisi:
Topikal bermarkah,
dengan
Deklaratif
Interpersonal keterangan
Penyandang/Token
mood, Tekstual
benda
struktural
Proses material dengan Proposisi:
Topikal takbermarkah,
Aktor orang
Deklaratif
Interpersonal keterangan
mood, Tekstual
struktural
Proses relasional
Proposisi:
Topikal takbermarkah,
dengan
Deklaratif
Interpersonal wh-,
Penyandang/Token
Tekstual struktural
benda
Proses relasional
Proposisi:
Topikal takbermarkah,
dengan
Deklaratif
Tekstual struktural
Penyandang/Token
benda
Proses material dengan Proposisi:
Topikal bermarkah,
Aktor orang
Deklaratif
Tekstual struktural
Proses relasional dan
Proposisi:
Topikal bermarkah,
material dengan
Deklaratif
Tekstual struktural
Penyandang/Aktor
orang
Proses relasional dan
Proposisi:
Topikal takbermarkah,
material dengan
Deklaratif
Interpersonal finit,
Penyandang/Token
Tekstual struktural
benda dan Aktor orang
Proses relasional,
Proposisi:
Topikal takbermarkah,
material, dan mental
Deklaratif dan Interpersonal finit dan
dengan
Interogatif
wh-, Tekstual struktural
Penyandang/Token
benda dan
Aktor/Pengindera orang
Proses relasional dan
Proposisi:
Topikal bermarkah,
mental dengan
Interogatif dan Interpersonal finit dan
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Struktur Skematik
No Tahap
Fase

13

K Kon

14

P Lat

15

PengLat

16

MonLat

17

PemLat

18

KPP

19

Penutup

PPB

20

Rang

21

UmBal

22

PemTug

23

Tlanj

24

SalPen

Realisasi Leksikogramatika
Negosiasi:
Tema
MOOD
Penyandang/Token
Deklaratif
wh-, Tekstual
benda dan Aktor orang
kontinuatif
Proses relasional
Proposisi:
Topikal bermarkah,
dengan
Deklaratif
Interpersonal wh-,
Penyandang/Token
Tekstual struktural
benda
Proses material dengan Proposal:
Topikal bermarkah,
Aktor orang
Imperatif
Interpersonal finit dan
wh-, Tekstual struktural
Non-verbal
Proposal: Non- Non-verbal
verbal
Proses material dengan Proposisi:
Topikal bermarkah,
Aktor orang
Deklaratif
Interpersonal finit,
Tekstual kontinuatif
Proses relasional
Proposisi:
Topikal bermarkah,
dengan
Interogatif dan Interpersonal finit dan
Penyandang/Token
Deklaratif
wh-, Tekstual struktural
benda
Proses relasional
Proposisi:
Topikal bermarkah,
dengan
Deklaratif
Interpersonal keterangan
Penyandang/Token
mood, Tekstual
benda
struktural
Proses relasional
Proposal:
Topikal takbermarkah,
dengan Aktor orang
Imperatif
Interpersonal finit,
Proposisi:
Tekstual kontinuatif
Interogatif
Proses relasional
Proposisi:
Topikal bermarkah,
dengan
Deklaratif
Interpersonal sapaan,
Penyandang/Token
Tekstual struktural
benda
Proses relasional
Proposisi:
Topikal takbermarkah,
dengan
Deklaratif dan Interpersonal finit,
Penyandang/Token
Interogatif
Tekstual struktural
benda
Proses material dengan Proposal:
Topikal bermarkah,
Aktor orang
Imperatif
Interpersonal finit dan
wh-, Tekstual
kontinuatif
Proses material dengan Proposal:
Topikal takbermarkah,
Aktor orang
Imperatif
Interpersonal keterangan
mood, Tekstual
struktural
Klausa minor
Klausa minor: Klausa minor
Salam
Transitivitas
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4. Genre Makro Perkuliahan Bahasa Inggris
Dalam teori genre, kegiatan perkuliahan bahasa Inggris yang dikaji dalam
penelitian ini merupakan jenis genre yang termasuk dalam genre makro, yaitu suatu
genre yang terbentuk dari beberapa genre mikro (elemental genres) (Martin & Rose,
2008: 201; Christie, 2002: 97). Genre mikro yang digunakan dosen pada setiap fase
perkuliahan dan fungsi retorisnya yang membentuk genre makro perkuliahan dapat
disajikan pada Tabel 4.31.
Tabel 4.31. Struktur Teks, Genre Mikro, dan Fungsi Retoris GPBI yang Dikaji
Tahap
Orientasi

Diskusi

Fase
SalPem
MRS
PAP
TMS

Genre Mikro
GPBI-1
GPBI-2
Interaksional Interaksional
Interaksional
Prosedur
Interaksional
Rekon
Rekon

Fungsi Retoris
GPBI-3
Interaksional
Interaksional
Interaksional
Prosedur

RKeg

Rekon

Deskripsi

Prosedur

PerTug

Laporan

Rekon

Rekon

KTug

Deskripsi

PKP

Prosedur

Rekon

PTP

Deskripsi

Rekon

PKon

Eksplanasi
Deskripsi
Prosedur

Eksplanasi
Deskripsi

Eksplanasi
Eksposisi
Laporan

Menjelaskan konsep/teori yang
dipelajari

PCon

Deskripsi
Laporan

Deskripsi

Memberi contoh konsep/teori

PPM

Deskripsi
Prosedur
Eksplanasi
Deskripsi

KKon

Deskripsi

PLat
PengLat

Prosedur
Non-verbal

Eksplanasi
Deskripsi

Menyimpulkan materi
perkuliahan dari tugas
Menyatakan kegiatan perkuliahan
pada pertemuan tersebut
Menyatakan tujuan perkuliahan

Interaksional Deskripsi

Deskripsi
Prosedur
Non-verbal

Membuka kegiatan perkuliahan
Menanyakan kabar mahasiswa
Memeriksa kehadiran mahasiswa
Mengingat kembali materi
perkuliahan pertemuan
sebelumnya
Menyatakan relevansi antara
materi perkuliahan sebelumnya
dengan perkuliahan selanjutnya
Memeriksa kesiapan pengerjaan
tugas mahasiswa

Prosedur
Non-verbal

Menanyakan pemahaman
mahasiswa tentang materi
perkuliahan
Meembuat kesimpulan tentang
konsep/teori
Memberi latihan
Mengerjakan latihan yang
diberikan
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KPP
Penutup
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Prosedur
Deskripsi

Prosedur
Laporan
Laporan

Memonitor pengerjaan latihan
Memeriksa latihan mahasiswa
Deskripsi
Menyimpulkan pokok
perkuliahan
PPB
Interaksional Interaksional Interaksional Memberi tanda akhir perkuliahan
Rang
Laporan
Merangkum materi perkuliahan
UmBal
Laporan
Memberi umpan balik
PemTug Prosedur
Prosedur
Prosedur
Pemberian tugas rumah
Deskripsi
TLanj
Prosedur
Eksposisi
Prosedur
Memberi tindak lanjut
SalPen
Interaksional Interaksional Interaksional Salam penutup

Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.31, negosiasi antara dosen dan mahasiswa
dalam genre perkuliahan bahasa Inggris dilakukan secara interaksional dan
transaksional. Negosiasi interaksional dilakukan pada fase perkuliahan yang fungsi
retorisnya adalah membangun relasi sosial antar penutur (Brown dan Yule, 1983).
Dosen dan mahasiswa menggunakan negosiasi interaksional agar dalam kegiatan
perkuliahan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif dengan hubungan sosial yang
dekat antara dosen dan mahasiswa. Dalam GPBI yang dikaji dalam penelitian ini,
negosiasi interaksional digunakan pada fase perkuliahan: Salam Pembuka, Membangun
Relasi Sosial, Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan, Pemeriksaan Pemahaman
Mahasiswa, Penanda Perkuliahan segera Berakhir, dan Salam Penutup. Negosiasi
interaksional yang digunakan dalam GPBI umumnya berbentuk percakapan pendek dan
ekspresi khusus (formulaic expressions) dalam bentuk klausa minor. Negosiasi
interaksional yang digunakan pada GPBI ditunjukkan pada Tabel 4.32.
Tabel 4.32. Negosiasi Interaksional pada GPBI
Fase
SaPem
MRS

PAP
PPM

PPB
SalPen

Penutur
D
M
D
M
D
D
D
M
D
D
D
M

Klausa
Good evening everybody
Good evening, sir
How are you today? Fine?
Fine
Ok. So hopefully that today you are still fresh having my class.
Ok, before we start our class, I would like to call your names first.
Before we go to the exercise, is there any question?
No
No question meaning that you are clear with this material ya
I think that’s all for today
See you next time. Bye bye
See you
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Negosiasi pedagogis antara dosen dan mahasiswa juga dilakukan secara
transaksional, dengan tujuan utama untuk negosiasi informasi (proposition) atau barang
dan jasa (proposal). Dalam negosiasi seperti ini, dosen menggunakan genre mikro
tertentu sesuai dengan fungsi retorisnya. Berdasarkan taksonomi genre mikro (Martin
dan Rose, 2012: 128), genre mikro yang membentuk genre makro perkuliahan bahasa
Inggris yang dikaji dalam penelitian ini semuanya termasuk ke dalam jenis genre mikro
faktual, yang terdiri dari Rekon, Laporan, Deskripsi, Eksplanasi, Eksposisi, dan
Prosedur. Penggunaan genre faktual pada genre makro perkuliahan bahasa Inggris ini
sesuai dengan substansi GPBI yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu perkuliahan bahasa
Inggris yang materi perkuliahannya berupa keilmuan bahasa Inggris. Dalam perkuliahan
seperti ini, genre mikro yang sering digunakan adalah genre yang berkenaan dengan
konsep/teori/fakta tentang keilmuan bahasa Inggris.
Temuan genre makro perkuliahan bahasa Inggris dalam penelitian ini
mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Christie (2002), Martin & Rose
(2008), Dreyfus, Humphrey, Marboob, & Martin (2016), dan Wiratno (2018b), yaitu
bahwa teks yang panjang, seperti genre perkuliahan, buku ajar, genre pedagogis, dan
berita, tersusun dari beberapa genre mikro yang saling berhubungan. Perbedaan antara
penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut terletak pada jenis genre yang dikaji.
Penelitian-penelitian tersebut, kecuali penelitian Christie, lebih menekankan pada genre
makro jenis tulis yang dihasilkan dari kegiatan perkuliahan bahasa Inggris berbasis
genre. Sementara itu, penelitian ini dan penelitian Christie lebih menekankan pada
proses kegiatan perkuliahan bahasa Inggris sebagai genre jenis lisan. Namun demikian,
hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Christie dalam hal realisasi genre yang
membentuk genre makro perkuliahan. Dalam penelitian Christie, pengertian genre
makro perkuliahan (curriculum macrogenre) adalah gabungan dari beberapa pertemuan
perkuliahan (curriculum genre), yang membentuk struktur inisiasi, kolaborasi/negosiasi,
dan penutup. Christie hanya mendeskripsikan tahapan yang membentuk masing-masing
genre kurikulum tersebut dan realisasi register regulatif dan instruksionalnya, tanpa
mendeskripsikan jenis genre mikro (elemental genre) yang digunakan pada setiap tahap
perkuliahan. Sementara itu, dalam penelitian ini, genre makro perkuliahan dimaknai
sebagai satu pertemuan kegiatan perkuliahan yang berlangsung melalui proses
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pembabakan dengan menggunakan genre mikro tertentu sesuai dengan fungsi
retorisnya.
Genre mikro yang membentuk genre makro perkuliahan bahasa Inggris yang
dikaji dalam penelitian ini dapat dirangkum melalui Tabel 4.33. Dari Tabel 4.33 dapat
diketahui bahwa fase perkuliahan dilaksanakan melalui negosiasi interaksional dan
transaksional. Negosiasi interaksional dilakukan pada fase perkuliahan yang fungsi
retoris utamanya adalah membangun hubungan sosial yang positif antara dosen dan
mahasiswa, sedangkan negosiasi transaksional dilakukan melalui penggunaan genre
mikro tertentu sesuai dengan fungsi retorisnya.
Tabel 4.33. Struktur Teks, Genre Mikro, dan Fungsi Retoris GPBI
Tahap
Fase
Orientasi SalPem
MRS
PAP
TMS

PPM

Genre Mikro
Interaksional
Interaksional
Interaksional
Rekon
+Prosedur
+Rekon
+Deskripsi
+Prosedur
+Laporan
+Rekon
+Deskripsi
+Eksplanasi
+Prosedur
+Rekon
+Deskripsi
+Deskripsi
+Rekon
Eksplanasi
+Deskripsi
+Prosedur
=Deskripsi
=Prosedur
=Eksplanasi
Interaksional

KKon
PLat
PengLat
MonLat
PemLat

xDeskripsi
+Prosedur
Non-Verbal
+Prosedur
+Deskripsi

RKeg

PerTug
KTug
PKP

PTP
Diskusi

PKon

PCon

Fungsi Retoris
Membuka kegiatan perkuliahan
Menanyakan kabar mahasiswa
Memeriksa kehadiran mahasiswa
Mengingat kembali materi perkuliahan pertemuan
sebelumnya
Menyatakan relevansi antara materi perkuliahan
sebelumnya dengan perkuliahan selanjutnya
Memeriksa kesiapan pengerjaan tugas mahasiswa
Menyimpulkan materi perkuliahan dari tugas
Menyatakan kegiatan perkuliahan pada pertemuan tersebut

Menyatakan kompetensi mahasiswa yang diharapkan dari
pertemuan tersebut
Menjelaskan konsep/teori yang dipelajari

Memberi contoh konsep/teori

Menanyakan pemahaman mahasiswa tentang materi
perkuliahan
Meembuat kesimpulan tentang konsep/teori
Memberi latihan
Mengerjakan latihan yang diberikan
Memonitor pengerjaan latihan
Memeriksa latihan mahasiswa
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KPP
PPB
Rang
UmBal
PemTug
TLanj
SalPen
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+Laporan
xDeskripsi
Interaksional
+Laporan
+Laporan
+Prosedur
+Deskrispi
+Prosedur
+Eksposisi
Interaksional

Menyimpulkan pokok perkuliahan
Memberi tanda akhir perkuliahan
Merangkum materi perkuliahan
Memberi umpan balik
Pemberian tugas rumah
Memberi tindak lanjut
Salam penutup

Genre mikro yang digunakan untuk membentuk genre makro perkuliahan bahasa
Inggris terdiri dari Rekon, Laporan, Deskripsi, Eksplanasi, Eksposisi, dan Prosedur.
Genre mikro tersebut termasuk dalam genre faktual, yaitu genre yang berkenaan dengan
informasi nyata (Wiratno, 2018a: 304). Dalam perkuliahan, genre faktual digunakan
untuk menyajikan pengetahuan tentang topik perkuliahan yang harus dipahami
mahasiswa dan untuk menunjukkan pengetahuan yang sudah dipahami oleh mahasiswa
(Martin & Rose, 2012: 176). Genre mikro yang digunakan dalam genre makro
perkuliahan bahasa Inggris dijelaskan pada bagian berikut.
a. Genre Mikro Rekon
Genre mikro atau teks rekon adalah teks yang menceritakan kegiatan atau
peristiwa yang berlangung di waktu lampau. Fungsi sosialnya adalah untuk
membangkitkan pengalaman di masa lampau (Wiratno, 2018a: 313). Sesuai dengan
fungsi sosialnya, dalam GPBI, genre mikro rekon digunakan dosen pada fase
perkuliahan Tinjauan Mata Kuliah Sebelumnya, yang bertujuan untuk menciptakan
kesiapan mental mahasiswa sebelum mengikuti kegiatan utama perkuliahan, melalui
membangkitkan pengetahuan yang sudah dimiliki mahasiswa pada pertemuan
sebelumnya (prior knowledge). Contoh genre mikro rekon yang digunakan pada GPBI1 ditunjukkan pada Tabel 4.34.
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Tabel 4.34. Genre Mikro Rekon pada Fase TMS
Fase Genre Makro: Tinjauan Mata Kuliah Sebelumnya (TMS)
GB

Pntr

3

D

Klausa

Tahapan Genre
Mikro: Rekon
Orientasi

Last week, I think, we had studied about the parts of
speech in English languge.
If I'm not mistaken we have ten word classes
Peristiwa 1
and now we would like to develop the words we have Peristiwa 2
studied in the previous meeting into higher grammatical
units or higher syntactical units into phrases.
And I think based on your readings I think you have Reorientasi
understanding about the difference between the phrases in
English.

Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.34, pada Fase TMS dalam Tahap Orientasi,
dosen GPBI-1 berusaha membangkitkan ingatan mahasiswa terhadap materi pertemuan
sebelumnya tentang jenis-jenis kata (parts of speech). Genre mikro yang digunakan
adalah Rekon, dengan struktur teks “Orientasi^Rangkaian Peristiwa^(Reorientasi)”.
Pada tahap Orientasi, dosen mengingatkan kembali kejadian pertemuan minggu
sebelumnya ketika mempelajari materi perkuliahan tentang jenis-jenis kata (parts of
speech). Tahap selanjutnya dosen menyatakan dua kegiatan pembelajaran dalam materi
tersebut, yaitu ada 10 jenis kata dalam bahasa Inggris (Peristiwa 1) dan penggabungan
kata-kata menjadi frase (Peristiwa 2). TMS diakhiri dengan Reorientasi berupa
pernyataan penutup yang berisi tentang anggapan dosen bahwa mahasiswa dapat
memahami perbedaan antar frase.
Adapun ciri-ciri leksikogramatika yang dominan yang menandai genre mikro
Rekon adalah sebagai berikut:
1.

Partisipan yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah partisipan khusus, yaitu I,
(dosen), we (dosen dan mahasiswa), dan you (mahasiswa).

2.

Penggunaan peristiwa lampau (past tense) we had studied about the parts of speech
in English languge.

3.

Penggunaan proses material, seperti study, have, develop.

4.

Penggunaan Keterangan Waktu, last week, dan Keterangan Tempat, in the previous
meeting.
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b. Genre Mikro Laporan
Genre mikro Laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai
sesuatu yang didasarkan pada hasil observasi. Teks Laporan juga sering disebut teks
klasifikasi (Kemdikbud, 2013: 202). Teks ini mengutamakan hubungan antara kelas dan
sub-kelas atau anggota-anggota kelas yang ada. Fungsi sosial genre mikro Laporan
adalah membuat klasifikasi mengenai sesuatu. Dalam GPBI, genre mikro Laporan
digunakan dosen ketika melakukan klasifikasi informasi yang berhubungan dengan
materi perkuliahan. Misalnya, pada Fase Pemberian Contoh, dosen memberi contoh
tentang pola-pola klausa dalam bahasa Inggris dengan menggunakan genre mikro
Laporan atau Klasifikasi. Contoh penggunaan genre mikro Laporan dalam Fase
Pemberian Contoh terjadi pada GPBI-2, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.35.
Tabel 4.35. Genre Mikro Laporan pada Fase Pemberian Contoh
Fase Genre Makro: Pemberian Contoh (PCon)
GB

Pntr

294

D

295
296
297
298

M
D
M
D

299
300
301
302

M
D
M
D

Klausa

Tahapan Genre
Mikro: Laporan
Hal yang
Dilaporkan
Pola 1

The following are the major clause patterns of English
ya.
For example, like subject and predicator ya.
You will – you will find many clauses ya uhm constructed
only by subject and predicator by using particular words,
for example like “walk”, “die”, “work”, “come”, “run”,
“sleep”, “dream”, “eat” and then “behave”.
Next, subject, predicator, and direct object like “catch”, Pola 2
“hit”, “kiss”.
For example, Ibnu, can you give me one example?
Making a clause by using a word “kiss”.
[laughing]
Something wrong with you?
[laughing]
“kiss” because if you write a clause by using verb “kiss”
there must be subject indirect object. You need someone
or something to be kissed. Yes. Ya. “Before I go to
campus, I…”
“kiss my mom”
“kiss my mom”. Don’t think of someone.
[laughing]
And then “find”, “pull”, “work”, “run”, “dream”, “eat”,
“look”, “behave”.
And then now we go to subject, predicator, indirect object, Pola 3
like “serve”, “tell” and then subject, predicator, indirect
object, direct object like “sell”, “give”, “tell”, “send”,
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“buy”, “make”.
So the conclusion is if you create clauses using different
verbs, so the construction of the clause will be different
one another.
And then subject, predicator, direct object, Pola 4
complement using verb “prove”, “call”, “make”,“think”
and number 7 and number 8 we have special
characterizations like “be”, “stand”, “lean”, “live”,
“reside”, “know”, “think”, “talk”, “grieve”,“worry”.
Different verbs require different obligatory adverbials.

Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.35, dosen memberi contoh pola-pola klausa
dengan menggunakan genre mikro Laporan, yang memiliki struktur teks “Hal yang
Dilaporkan^Klasifikasi.” Dalam tahap Hal yang Dilaporkan, dosen menyatakan ada
beberapa pola utama klausa bahasa Inggris. Dalam tahap Klasifikasi, dosen
menyebutkan empat pola klausa dalam bahasa Inggris, yaitu S-P, S-P-DO, S-P-IO-DO,
dan S-P-DO-C, dengan contoh klausanya. Klasifikasi pola klausa yang dicontohkan
dosen melalui genre mikro Laporan tersebut dapat digambarkan melalui taksonomi
sederhana, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.2.
Subject-Predicator
Subject-Predicator-Direct Object
Major clause patterns
Subject-Predicator-Indirect Object-Direct Object
Subject-Predicator-Direct Object-Complement

Gambar 4.2. Klasifikasi Pola Klausa Bahasa Inggris

Adapun ciri-ciri leksikogramatika yang dominan yang menandai genre mikro Laporan
adalah sebagai berikut:
1.

Penggunaan partisipan umum, seperti clause patterns, subject, predicator, direct
object, indirect object, complement, certain verbs.

2.

Penggunaan verba relasional, seperti The following are the major clause patterns of
English; There must be direct object; The construction of the clause will be
different one another.

3.

Penggunaan simple present tense, seperti
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c. Genre Mikro Deskripsi
Genre mikro deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan keadaan (sifat,
bentuk, ukuran, warna, dan sebagainya) sesuatu (manusia atau benda) secara individual
atau unik. Teks ini mengutamakan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya
(Kemdikbud, 2013: 194). Fungsi sosial teks deskripsi adalah menguraikan sesuatu
secara individual menutur ciri-ciri fisiknya (Wiratno, 2018: 308). Dalam GPBI, genre
mikro Deskripsi digunakan oleh dosen untuk menjelaskan suatu konsep atau untuk
mendeskripsikan suatu contoh agar dapat dipahami okeh mahasiswa. Contoh
penggunaan genre mikro Deskripsi pada GPBI ditunjukkan pada Tabel 4.36.
Tabel 4.36. Genre Mikro Deskripsi pada Fase Pemberian Contoh
Fase Genre Makro: Pemberian Contoh (PCon)
GB

Pntr

52

D

Klausa
For example, the students.
How many words are there?

53
54
55
56

57
58

59

M
D
M
D

M
D

M

Two
Two. The word the and the word ...
Students.
Students. Okay,
when you compare the importance of the words in the
combination, so we are talking about in the phrase,
between the and students. Which one is the most
important?
Students.
Students. Because in this case students cannot be deleted.
On the other hand, the word the can be deleted. So it
means that the word the here is the less important or the
less dominant word. See the difference between the most
important and the less important word?
Or sometimes, the most important word is usually
called the head of the phrase. Okay, the head of the
phrase. So in the phrase the students the head is the word
students. Because students is a noun, so it is called a noun
phrase. See what is meant by a noun phrase? Okay?
Okay.

Tahapan Genre
Mikro: Deskripsi
Hal yang
Dideskripsikan
Bagian yang
dideskripsikan:
Jumlah konsituen

Konstituen utama

Konstituen
penjelas

Head

Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.36, dosen menggunakan genre mikro Deskripsi
untuk menjelaskan contoh yang diberikan tentang frase nomina the students. Contoh
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tersebut dideskripsikan dengan dengan menggunakan teks yang berstruktur “Hal yang
Dideskrisikan^Aspek yang Dideskripsikan.” Yang dideskripsikan adalah contoh frase
nomina the students, sedangkan aspek yang digunakan untuk mendeskripsikan adalah
aspek jumlah konstituen, konsituen utama, dan konstituen penjelas.
Adapun ciri-ciri leksikogramatika yang dominan yang menandai genre mikro
Deskripsi adalah sebagai berikut:
1.

Penggunaan partisipan yang unik/individual seperti contoh di atas, misalnya frase
nomina the students, kata the, students.

2.

Penggunaan verba material untuk menggambarkan aktivitas fisik dalam rangka
pemahaman materi perkuliahan, seperti compare, delete. Selain itu, verba relasional
atributif juga digunakan untuk membuat deskripsi, seperti Students is a noun.
Demikian juga, verba relasional identifikatif juga digunakan untuk membuat
definisi, seperti In the words the students, the head is the word students.

3.

Penggunaan penjelas ephitet dan classifier dalam kelompok nomina, seperti the
most important word, a noun phrase.

4.

Penggunaan simple present tense, seperti How many words are there?; It means
that the word the here is the less important or the less dominant word.
d. Genre Mikro Eksplanasi
Genre mikro Eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses

terjadinya sesuatu menurut prinsip sebab-akibat (Wiratno, 2018a: 315). Genre mikro
Eksplanasi memiliki struktur teks “Pernyataan Umum^Urutan Alasan Logis.” Dalam
GPBI, Eksplanasi digunakan oleh dosen untuk menjelaskan fenomena suatu proses yang
berkaitan dengan materi perkuliahan. Contoh penggunaan genre mikro Eksplanasi pada
GPBI ditunjukkan pada Tabel 4.37.
Tabel 4.37. Genre Mikro Eksplanasi pada Fase Penjelasan Konsep
Fase Genre Makro: Penjelasan Konsep (PKon)
GB

Pntr

302

D

Tahapan
Genre Mikro:
Eksplanasi
A clause pattern with an object can be changed into Pernyataan
passive clause pattern with the same main verb and the umum
object functions as the subject resulting of clause pattern
Klausa
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changes.
So that’s why in the last week I asked you to do exercise Alasan logis
about active and passive so the constructions of the clause
elements in a clause will be different, will be changed
uhm from active into passive ya.
For examples, if the active clause is subject, predicate and Alasan logis
predicator, and object like “Jim caught the ball” ya if it is
changed into passive, so the construction of the clause
becomes subject and only predicator
because based on the discussion we know that adverbials Alasan logis
and then peripheral, and vocative are optional. They are
not a must ya in the clause construction.

Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.37, dosen menggunakan genre mikro
Eksplanasi untuk menjelaskan proses perubahan klausa aktif menjadi klausa pasif yang
mengakibatkan perubahan konstruksi klausa. Pernyataan umumnya adalah apabila
klausa aktif yang berpola Subjek-Predikator-Objek diubah menjadi klausa pasif, maka
konstruksi klausa aktifnya hanya berpola Subjek-Predikator. Sedangkan alasan logisnya
adalah karena unsur Adverbia bersifat manasuka dalam konstruksi klausa.
Adapun ciri-ciri leksikogramatika yang dominan yang menandai genre mikro
Eksplanasi adalah sebagai berikut:
1.

Penggunaan partisipan bukan manusia, seperti clause patterns, active clause,
passive clause, adverbials, subject.

2.

Penggunaan verbal material, seperti A clause pattern with an object can be changed
into passive clause pattern with the same main verb, dan verba relasional seperti
The constructions of the clause elements in a clause will be different.

3.

Penggunaan simple present tense, seperti If it is changed into passive, so the
construction of the clause becomes subject and only predicator.

4.

Penggunaan klausa pasif untuk memberikan tekanan pada pokok pembicaraan
klausa, seperti A clause pattern with an object can be changed into passive clause
pattern with the same main verb.

5.

Penggunaan konjungsi kausal, seperti so, because.
e.

Genre Mikro Eksposisi

Genre mikro Eksposisi adalah jenis teks yang berfungsi untuk mengungkapkan
gagasan atau mengusulkan sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat (Kemendikbud,
2013: 195). Teks Eksposisi tersusun melalui struktur teks “Pernyataan Pendapat
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(Tesis)^Argumentasi^Reiterasi.” Pada GPBI, dosen menggunakan genre mikro
Eksposisi pada Fase Tindak Lanjut, untuk menekankan pentingnya materi perkuliahan
dan harapan agar mahasiswa menerapkan materi perkuliahan tersebut dalam kehidupan
sehari-hari. Contoh penggunaan genre mikro Eksposisi pada GPBI ditunjukkan pada
Tabel 4.38.
Tabel 4.38. Genre Mikro Eksposisi pada Fase Tindak Lanjut
Fase Genre Makro: Tindak Lanjut (TLanj)
GB

Pntr

474

D

Klausa
So I think that syntax is very essential for you
because the next coming two semesters you are doing
final project, right? And then it relates with how you
construct very identic composition, so hopefully that you
will be able to produce very identic composition ya
knowing ya about the – the elements of your sentences
because in writing final project you will produce many
paragraphs ya, paragraph is constructed by its low level
sentences. Sentences is constructed by its low level
clauses, and also clauses by its low level phrases ya.
You should be very careful with this. So that’s why you
learn about this.

Tahapan
Genre Mikro:
Eksposisi
Pernyataan
Tesis
Argumentasi

Reiterasi

Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.38, sebelum mengakhiri perkuliahan, dosen
memberikan penekanan akan pentingnya pengetahuan sintaksis bagi mahasiswa. Tesis
yang dinyatakan oleh dosen adalah pentingnya sintaksis bagi mahasiswa. Sementara itu,
argumentasi yang diberikan meliputi: dua semester selanjutnya mahasiswa akan
menyusun tugas akhir dalam bentuk karya ilmiah yang tersusun dalam kalimat dan
paragraf yang baik. Oleh karena itu, dosen menegaskan kembali kepada mahasiswa
untuk berhati-hati dalam menyusun kalimat yang merupakan hasil dari mata kuliah
tersebut.
Adapun ciri-ciri leksikogramatika yang dominan yang menandai genre mikro
Eksposisi adalah sebagai berikut:
1.

Penggunaan partisipan manusia yang merujuk kepada dosen (I) dan mahasiswa
(you). Selain itu, juga digunakan partisipan bukan-manusia yang merujuk kepada
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hal yang diargumentasikan, seperti syntax, final project, composition, paragraph,
sentence, clause, phrase.
2.

Penggunaan leksis yang bersifat atitudinal, seperti very essential, very careful.

3.

Penggunaan modalitas yang berisi saran atau anjuran, seperti hopefully, should.

4.

Penggunaan mental proses untuk menunjukkan pendapat, seperti I think.

5.

Penggunaan proses material untuk menunjukkan apa yang terjadi, seperti You are
doing final project; you are able to produce very identic composition.

6.

Penggunaan proses relasional untuk menunjukkan sesuatu itu seperti apa dan
seharusnya bagaimana, seperti syntax is very essential; you should be very careful.

7.

Penggunaan simple present tense.

f.

Genre Mikro Prosedur

Genre mikro Prosedur adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah yang harus
ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Kemendikbud, 2013: 203). Struktur
teks Prosedur adalah “Tujuan^Langkah-Langkah.” Dalam GPBI, genre mikro Prosedur,
misalnya, digunakan pada Fase Pemberian Tugas, untuk menginformasikan kepada
mahasiswa tentang tugas yang harus dikerjakan dan langkah-langkah pengerjaannya,
seperti ditunjukkan pada Tabel 4.39.
Tabel 4.39. Genre Mikro Prosedur pada Fase Pemberian Tugas
Fase Genre Makro: Pemberian Tugas (PemTug)
GB

Pntr

Klausa
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D

I would like to remind you on what we have to prepare
for the next discussion in the next meeting.
For the next discussion please read or discuss adjective
phrase, and then adverb phrase, verb phrase, and
prepP. So we still have four other phrases.
You have to read from chapter 3.
Every time you read a type of phrase for example
adjective phrase, you have to see the function in chapter
3 and chapter 6 to get the category of the function in
adjective phrase until you finish the discussion of PrepP.

Tahapan
Genre Mikro:
Prosedur
Tujuan
Langkah 1

Langkah 2
Langkah 3

Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.39, dosen menggunakan genre mikro Prosedur
untuk memberikan tugas kepada mahasiswa. Tujuannya adalah mempersiapkan materi
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diskusi pertemuan selanjutnya. Langkah yang dilakukan oleh mahasiswa adalah
membaca materi empat frase, membaca bab 3, dan membaca fungsi dan kategori empat
frase di bab 6.
Adapun ciri-ciri leksikogramatika yang dominan yang menandai genre mikro
Eksposisi adalah sebagai berikut:
1.

Penggunaan simple present tense, seperti I would like to remind you on what we
have to prepare for the next discussion in the next meeting.

2.

Penggunaan proses material, seperti prepare, read, discuss.

3.

Penggunaan klausa imperatif, seperti Please read or discuss adjective phrase, and
then adverb phrase, verb phrase, and prepP.

4.

Penggunaan partisipan manusia, seperti I, we, you.

B. Pembahasan
Pada Subbab Pembahasan ini akan dilakukan pembahasan terhadap pokokpokok permasalahan penelitian ini, yang mencakup karakteristik GBPI sebagai bahasa
asing dan hubungan antara usur-unsur karakteristik tersebut dalam membentuk GBPI.
1. Karakteristik GPBI sebagai Bahasa Asing
Kegiatan perkuliahan bahasa Inggris sebagai sebuah genre dalam pandangan
LSF memiliki ciri utama: langkah bertahap dalam mencapai tujuan sosial dan
penggunaan pilihan bahasa tertentu dalam mencapai tujuan sosial tersebut. Langkah
bertahap dan pilihan bahasa tersebut dapat diuraikan melalui bagian pembahasan
berikut.
Seperti telah dinyatakan pada Subbab Hasil Penelitian tentang struktur skematik
GPBI bahwa setiap kegiatan perkuliahan bahasa Inggris yang dikaji dalam penelitian ini
dilaksanakan dengan menggunakan tahapan dan fase-fase tertentu. Secara umum, semua
kegiatan perkuliahan bahasa Inggris yang dikaji dilaksanakan dengan menggunakan tiga
tahap kegiatan dalam rangka mencapai tujuan perkuliahan, yaitu Tahap Orientasi ^
Tahap Diskusi ^ Tahap Penutup. Masing-masing Tahap tersebut juga dilaksanakan
melalui beberapa fase yang tersusun secara terstruktur untuk mencapai tujuan Tahap
tersebut, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.25 (Tahap dan Fase Perkuliahan pada GPBI).
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Hal ini membuktikan bahwa kegiatan perkuliahan bahasa Inggris yang dikaji dalam
penelitian ini dapat disebut sebagai sebuah genre menurut pandangan LSF, yaitu sebuah
proses sosial yang berorientasi kepada pencapaian tujuan, yang dilakukan secara
bertahap (Martin, 2009: 13). Adanya pentahapan pelaksanaan kegiatan perkuliahan
bahasa Inggris juga menunjukkan bahwa dalam GPBI terdapat struktur teks yang
membentuknya atau yang dikenal dengan istilah struktur skematik (Martin, 1992: 505),
yang umumnya terdiri dari bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Dalam
struktur skematik GPBI yang dikaji dalam penelitian ini, bagian awalnya adalah Tahap
Orientasi yang bertujuan untuk menciptakan kesiapan mahasiswa peserta perkuliahan
mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru dalam GPBI. Kemudian, bagian
tengahnya adalah Tahap Diskusi yang bertujuan untuk membuat mahasiswa menguasai
pengetahuan dan keterampilan baru dalam GPBI. Sementara itu, bagian akhirnya adalah
Tahap Penutup yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa mahasiswa telah menguasai
pengetahuan dan keterampilan baru yang dipelajari dalam GPBI.
Adanya tiga tahap dalam GPBI yang dikaji dalam penelitian ini sama seperti
tahapan utama dalam analisis wacana pedagogis bahasa Inggris dengan menggunakan
konsep genre dalam LSF yang dilakukan oleh Christie (2002) meskipun dengan nama
tahapan dan pokok materi pembelajaran yang berbeda. Christie (2002: 65), dalam
penelitiannya terhadap wacana pedagogis yang dilakukan hanya dalam satu pertemuan
(curriculum genre) pada sekolah dasar di Australia, menemukan bahwa kelas menulis
(writing curriculum genre) memiliki struktur skematik : Orientasi Tugas ^ Spesifikasi
Tugas ^ Tugas. Pendekatan pembelajaran yang digunakan pada kelas yang diteliti oleh
Christie adalah pendekatan berbasis genre. Hal ini tampak dari fokus pembelajaran
tersebut, yaitu penyelesaian tugas (task) yang berbentuk penyusunan teks naratif. Dalam
Langkah Orientasi Tugas guru menginformasikan jenis tugas/teks yang akan dikerjakan
dan cara menyusunnya. Selanjutnya, dalam Langkah Spesifikasi Tugas, guru
menjelaskan secara rinci hal-hal yang berkenaan dengan pengerjaan tugas, yaitu teks
naratif. Akhirnya, dalam Langkah Tugas, siswa mengerjakan tugas yang dimaksud,
yaitu menyusun teks naratif. Dalam struktur skematik genre kurikulum, Christie tidak
membuat struktur yang lebih rinci dalam setiap langkah utama tersebut.
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Namun, dalam wacana pedagogis yang dilaksanakan dalam dua pertemuan atau
lebih (curriculum macrogenre), Christie (2002: 100) menemukan struktur skematik
yang terdiri dari tiga tahap juga: Inisiasi ^ Kolaborasi/Negosiasi ^ Penutup. Tahap
Inisiasi dilakukan melalui tiga Langkah, yaitu Orientasi Tugas ^ Spesifikasi Tugas ^
Dekonstruksi Tugas. Kemudian, Langkah Kolaborasi/Negosiasi dilakukan melalui
Kolaborasi Tugas antar siswa atau Negosiasi antara guru dan siswa, dan Langkah
Penutup dilakukan melalui Penceritaan Pengerjaan Tugas dan Pengumpulan Tugas.
Struktur skematik yang terdiri dari Tahap dan Langkah pembelajaran dalam
penelitian Christie (2002) dan penelitian ini dapat disajikan melalui Tabel 4.40.
Tabel 4.40 Struktur Skematik Genre Kurikulum Christie dan Penelitian ini
Penelitian/
Pendekatan
Pembelajaran
Christie (2002) /
Pendekatan
berbasis genre

Tahap
Pembelajaran

Inisiasi
Kolaborasi/Negosiasi

Penutup
Penelitian ini/
Pendekatan
konvensional
Orientasi

Diskusi

Penutup

Langkah
Pembelajaran
Orientasi tugas
Spesifikasi tugas
Konferensi/Dekonstruksi tugas
Kolaborasi/Negosiasi tugas
Kolaborasi/Negosiasi tugas
Penceritaan lisan berkelompok /
Penyusunan draf tugas individu
Pengumpulan tugas kelompok /
Pengumpulan tugas individu
Salam pembuka
Membangun relasi sosial dengan
mahasiswa
Pemeriksaan administrasi perkuliahan
Tinjauan mata kuliah sebelumnya
Penentuan rencana kegiatan perkuliahan
Pemeriksaan tugas
Kesimpulan tugas
Pernyataan kegiatan perkuliahan
Pernyataan tujuan perkuliahan
Penjelasan konsep/teori
Pemberian contoh
Pemeriksaan pemahaman mahasiswa
Kesimpulan konsep
Pemberian latihan
Pengerjaan latihan
Monitoring latihan
Pemeriksaan latihan
Kesimpulan pokok perkuliahan
Pemberitahuan perkuliahan akan berakhir
Rangkuman
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Tahap
Pembelajaran

Langkah
Pembelajaran
Umpan balik
Pemberian tugas
Tindak lanjut
Salam penutup

Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.40 bahwa struktur skematik pembelajaran
bahasa Inggris yang dikaji dalam penelitian ini sedikit berbeda dengan struktur skematik
pembelajaran bahasa Inggris dalam penelitian Christie. Perbedaan itu dipengaruhi oleh
pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris dan tujuan yang ingin
dicapai dalam pembelajaran tersebut. Dalam penelitian Christie, pendekatan
pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan berbasis genre, dengan tujuan utama
mahasiswa dapat menyusun jenis teks (genre) tertentu, sedangkan pendekatan yang
digunakan pada pembelajaran bahasa Inggris yang dikaji dalam penelitian ini adalah
pendekatan konvensional, dengan tujuan utama mahasiswa dapat memahami suatu
konsep keilmuan dalam bahasa Inggris dan menerapkannya dalam kehidupan seharihari. Dengan kata lain, pembelajaran bahasa Inggris yang dikaji oleh Christie lebih
menekankan pada keterampilan berbahasa (language skills), sementara pembelajaran
bahasa Inggris yang dikaji dalam penelitian ini lebih menekankan pada penguasaan
pengetahuan bahasa. Selain itu, perbedaan juga terletak pada tingkat pendidikannya.
Penelitian Christie dilakukan pada pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar di
Australia, sedangkan penelitian ini dilakukan pada perkuliahan bahasa Inggris di
perguruan tinggi di Indonesia.
Struktur skematik yang dihasilkan pada penelitian ini lebih menggambarkan
struktur kegiatan pembelajaran yang lebih sesuai untuk kegiatan pembelajaran bahasa
Inggris di perguruan tinggi, khususnya di Indonesia, yang lebih menekankan pada
penguasaan pengetahuan. Seperti dinyatakan dalam Permendikbud Nomor 13 Tahun
2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang
Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa capaian pembelajaran dalam kurikulum pendidikan
tinggi yang mengacu pada KKNI meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan
keterampilan khusus. Capaian pembelajaran pengetahuan merupakan penguasaan
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konsep, teori, atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis. Mata kuliah yang
lebih dominan memiliki capaian pembelajaran berupa penguasaan pengetahuan,
misalnya mata kuliah linguistik, dapat diajarkan dengan menggunakan struktur
perkuliahan seperti dalam penelitian ini. Perkuliahan diawali dengan memperkenalkan
konsep, teori, prinsip kepada mahasiswa. Selanjutnya, definisi, penjelasan, dan contoh
tentang konsep, teori, prinsip tersebut diberikan kepada mahasiswa. Dengan kata lain,
penyajian materi perkuliahan dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, dilanjutkan ke
hal-hal yang bersifat khusus (deductive method).
Struktur skematik GPBI yang dikaji dalam penelitian ini berbeda dengan
struktur skematik yang ditemukan pada penelitian wacana perkuliahan bahasa Inggris
yang dilakukan oleh Young (1994) dan Sinar (2002), meskipun sama-sama
menggunakan LSF sebagai pendekatan penelitian. Struktur perkuliahan dalam
penelitian ini disusun secara statis dengan menggunakan konsep struktur skematik yang
dinyatakan Martin (1993), sementara dalam penelitiannya, Young dan Sinar menyusun
struktur perkuliahan secara dinamis dengan menggunakan konsep struktur fase (phasal
structure) yang dikemukakan oleh Gregory (1985). Dalam struktur dinamis,
kemunculan sebuah fase tidak pasti berurutan secara sistematis dan konsisten, tetapi
dapat muncul pada kondisi yang lain. Menurut Young dan Sinar, ada lima fase yang
dapat

digunakan

dalam

wacana

perkuliahan,

yaitu

Discourse

Structuring,

Substantiation, Conclusion, Evaluation, dan Consent. Dalam masing-masing fase,
dimungkinkan terdapat beberapa subfase. Misalnya, dalam Fase Discourse Structuring
terdapat subfase: Orientation, Proceeding, Focus, reminder, Message, Aside, dan
Digression. Perbandingan struktur fase dalam penelitian Young (1994) dan Sinar (2002)
dan struktur skematik dalam penelitian ini dapat disajikan pada Tabel 4.41.
Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.41 bahwa fase dan subfase kegiatan
perkuliahan pada penelitian Young dan Sinar dilaksanakan secara dinamis, misalnya
perkuliahan yang diawali dengan fase Discourse Structuring tanpa harus didahului
dengan fase Consent; atau perkuliahan yang hanya terdiri dari fase substantiation dan
fase Evaluation. Struktur kegiatan perkuliahan yang disusun secara dinamis ini kurang
sesuai dengan ciri genre sebagai proses sosial dalam LSF, yang umumnya memiliki
unsur awal, tengah, dan akhir. Dalam konsep pembelajaran, bagian awal, tengah, dan
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akhir itu sering disebut sebagai prapembelajaran (pre-teaching), pembelajaran (while
teaching), dan pascapembelajaran (post-teaching). Kegiatan perkuliahan yang
dilaksanakan langsung ke bagian tengah (while teaching) tanpa didahului dengan bagian
awalnya (pre-teaching) dapat beresiko pada kegagalan pencapaian tujuan perkuliahan,
karena mahasiswa tidak memahami latar belakang mengapa perkuliahan itu perlu
dilakukan, yang biasanya disampaikan pada bagian awal perkuliahan. Demikian juga,
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Tabel 4.41 Perbandingan Struktur Fase Young (1994) dan Sinar (2002) dan Struktur Skematik dalam Penelitian Ini
Penelitian/
Pendekatan
Young (1994) &
Sinar (2002) /
LSF – Struktur
Fase

Fase
Perkuliahan
Consent

Discourse
structuring

Substantiation

Evaluation
Conclusion

Subfase
Perkuliahan
Apology
Humor
Greeting
Leave-taking
Orientation
Focus
Reminder
Message
Aside
Statement
Explanation
Definition
Exemplification
Quotation
Interchange
Drill
Check
Direction
Judgement
Summary
Emphasis
Recommendation

Penelitian/
Pendekatan
Penelitian ini/
LSF – Struktur
Skematik

Tahap
Perkuliahan

Orientasi ^

Diskusi ^

Penutup

205

Langkah
Perkuliahan
Salam pembuka ^
Membangun relasi sosial dengan mahasiswa^
Pemeriksaan administrasi perkuliahan ^
Tinjauan mata kuliah sebelumnya ^
Penentuan rencana kegiatan perkuliahan ^
Pemeriksaan tugas ^
Kesimpulan tugas ^
Pernyataan kegiatan perkuliahan ^
Pernyataan tujuan perkuliahan ^
Penjelasan konsep/teori ^
Pemberian contoh ^
Pemeriksaan pemahaman mahasiswa ^
Kesimpulan konsep ^
Pemberian latihan ^
Pengerjaan latihan ^
Monitoring latihan ^
Pemeriksaan latihan ^
Kesimpulan pokok perkuliahan ^
Pemberitahuan perkuliahan akan berakhir ^
Rangkuman ^
Umpan balik ^
Pemberian tugas ^
Tindak lanjut ^
Salam penutup
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sepertinya kurang tepat apabila kegiatan perkuliahaan langsung menuju ke bagian
tengah (while teaching), selanjutnya baru ke bagian awal dan bagian akhir.
Selain itu, penamaan dan pengelompokan fase dan subfase perkuliahan pada
struktur fase lebih berdasarkan pada isi (content-based), sehingga beberapa subfase
perkuliahan dikelompokkan dalam fase yang sama. Misalnya, subfase Greeting dan
Leave-taking dikelompokkan dalam fase perkuliahan Consent, meskipun pelaksanaan
kedua subfase tersebut ada di bagian yang berbeda: Greeting digunakan di bagian awal
perkuliahan dan Leave-taking digunakan di bagian akhir perkuliahan. Secara
substansial, fase dan subfase perkuliahan yang ada dalam penelitian Young (1994) dan
Sinar (2002) hampir sama dengan tahap dan langkah perkuliahan yang ada dalam
penelitian ini. Kesamaan antara fase&subfase perkuliahan dan tahap&fase perkuliahan
tersebut dapat disajikan melalui Tabel 4.42.
Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.42, pada Fase Consent dan Discourse
Structuring pada struktur fase dalam penelitian Sinar (2002: 96), yang masing-masing
bertujuan untuk membangun hubungan sosial yang serasi antar partisipan dan
menyampaikan hal-hal yang akan dibahas pada fase Substantiation, dapat disamakan
dengan Tahap Orientasi pada penelitian ini, yang bertujuan untuk menciptakan kesiapan
mental mahasiswa sebelum memasuki tahap utama perkuliahan, yaitu Tahap Diskusi.
Selain itu, Fase Substantiation pada struktur fase yang bertujuan untuk menyampaikan
konsep dan teori yang menjadi pokok perkuliahan dapat disamakan dengan Tahap
Diskusi pada penelitian ini yang bertujuan untuk mendiskusikan konsep atau teori yang
menjadi tujuan perkuliahan. Sementara itu, Fase Evaluation dan Conclusion, yang
masing-masing bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap pemahaman mahasiswa
dan menyimpulkan materi perkuliahan, dapat disamakan dengan Tahap Penutup pada
penelitian ini, yang secara umum dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa mahasiswa
telah menguasai konsep atau teori yang dipelajari dalam perkuliahan sebagai indikator
pencapaian tujuan perkuliahan.
Kesamaan secara substansial juga terjadi antara jenis-jenis Subfase pada
penelitian Sinar (2002) dan jenis-jenis fase pada penelitian ini. Ada jenis Subfase yang
dapat disamakan secara langsung dengan salah satu jenis Fase pada penelitian ini.
Misalnya, Subfase Greeting, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan sosial
206
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Tabel 4.42 Kesamaan antara Fase-Subfase Sinar (2002) dan Tahap-Fase dalam
Penelitian ini
Fase vs Tahap
Fase
Tahap
Perkuliahan Perkuliahan

Consent

Subfase vs Fase
Subfase
Perkuliahan
Greeting
Greeting, Apology,
Humor

Reminder
Orientation
Orientasi
Discourse
structuring

Substantiation

Diskusi

Evaluation
Conclusion

Penutup

Check
Summary
Orientation
Orientation, Message
Statement,
Definition,
Explanation,
Quotation
Exemplification
Check
Emphasis
Direction
Drill
Interchange
Check
Emphasis
Statement
Summary
Judgement
Direction
Recommendation
Leave-taking

Fase
Perkuliahan
Salam pembuka
Membangun relasi sosial dengan
mahasiswa
Pemeriksaan administrasi
perkuliahan
Tinjauan mata kuliah sebelumnya
Penentuan rencana kegiatan
perkuliahan
Pemeriksaan tugas
Kesimpulan tugas
Pernyataan kegiatan perkuliahan
Pernyataan tujuan perkuliahan
Penjelasan konsep/teori
Pemberian contoh
Pemeriksaan pemahaman mahasiswa
Kesimpulan konsep
Pemberian latihan
Pengerjaan latihan
Monitoring latihan
Pemeriksaan latihan
Kesimpulan pokok perkuliahan
Pemberitahuan perkuliahan akan
berakhir
Rangkuman
Umpan balik
Pemberian tugas
Tindak lanjut
Salam penutup

yang baik antara dosen dan mahasiswa, dapat disamakan dengan Fase Salam Pembuka,
yang juga bertujuan untuk menciptakan kedekatan antara dosen dan mahasiswa,
sekaligus menandai secara formal permulaan perkuliahan. Contoh kluasa yang
digunakan pada Subfase Greeting dan Langkah Salam Pembuka ditunjukkan pada
contoh berikut:
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(125) Subfase Greeting dan Langkah Salam Pembuka
Sinar, 2002: 209
GPBI-1/GB 1

Greeting
Salam Pembuka

Good morning. How is your weekend?
Good evening everybody.

Subfase Reminder, yang berfungsi untuk mengingatkan kembali apa yang sudah
diajarkan pada pertemuan minggu sebelumnya, juga dapat disamakan dengan Fase
Tinjauan Mata Kuliah Sebelumnya, yang bertujuan untuk mengingatkan kembali
kepada mahasiswa akan materi yang sudah dibahas pada mata pertemuan sebelumnya.
Contoh berikut menggambarkan klausa yang digunakan pada Subfase Reminder dan
Langkah Tinjauan Mata Kuliah Sebelumnya.
(126)

Subfase Reminder dan Langkah Tinjauan Mata Kuliah Sebelumnya

Sinar, 2002: 215

Reminder

GPBI-1/GB 3

Tinjauan Mata
Kuliah Sebelumnya

Remember last week when we talked
about what language is.
I think last week we had studied about the
parts of speech in English. If I’m not
mistaken we have ten word classes.

Kesamaan substansial juga terjadi antara Subfase Exemplification, yang
bertujuan untuk memberikan contoh setelah penyatakan suatu konsep, dan Fase
Pemberian Contoh, yang juga bertujuan memberi contoh realitas suatu konsep atau teori
dalam kehidupan sehari-hari. Klausa yang digunakan pada Subfase Exemplification dan
Langkah pemberian Contoh dapat ditunjukkan pada contoh berikut.
(127) Subfase Exemplification dan Fase Pemberian Contoh
Sinar, 2002: 231

Exemplification

GPBI-2/GB 65

Pemberian
Contoh

For example a young child would not start
asking too many questions. They just accept,
ya, they are not as curious as after they have
reached puberty.
For example “Tom showed me his etching”.
“Tom” functions as subject, “showed” as
predicator, and “me” as indirect object. And
the direct object is “his etching” ya. “Tom
showed me his etching” ya.

Kesamaan juga terjadi untuk beberapa Subfase perkuliahan dengan salah satu
Langkah perkuliahan pada penelitian ini. Misalnya, Subfase Statement, Definition,
Explanation, dan Quotation yang secara substansial sama dengan Fase Penjelasan
Konsep/Teori, yang tujuannya adalah mengenalkan konsep atau teori baru dan
menjelaskan konsep atau teori tersebut dengan menggunakan definisi atau rujukan teori.
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(128) Subfase Statement, Definition, Explanation, Quotation dan Fase
Penjelasan Konsep/Teori
Sinar, 2002:
223 – 227

Statement
Definition
Explanation

Quotation

GPBI-1/GB 16

Penjelasan
Konsep/Teori

The first term is function and the next one is
the term notion.
This transcription is called a broad
transcription, which are always in slant lines.
We are talking about physical domain here,
which is just the reurological factors of how
you acquire speech. When you talked about
the physical domain, you’are actually
looking at the left versus the right
hemisphere.
As Lado nineteen sixty seven said in
learning second language individual tends to
transfer the forms and meaning of their basic
language and culture to the foreign language
and culture.
So every phrase can be analysed can be
described from two angles or from two
perspectives.
The first one is the role or the function, that
is why it is called the functional point of
view. And the second one is the category,
that is why it is called the categorial point of
view, of a phrase analysis.
Okay, now let's start our discussion about the
other phrases first.
Okay, based on the book or the explanation
given by the book about the types of the
phrases, we have five phrases. Once again
we have a noun phrase, and then adjective
phrase, adverb phrase, verb phrase and
prepositional phrase.

Seperti ditunjukkan pada contoh (128), Langkah Penjelasan Konsep/Teori pada
penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan perkuliahan yang menurut Sinar (2002)
dipisahkan sebagai Subfase yang berbeda, yaitu Statement, Definition, Explanation,dan
Quotation.
Di samping kesamaan substansi Subfase perkuliahan dan Fase perkuliahan
tersebut di atas, ada satu Fase perkuliahan yang ditemukan pada penelitian ini yang
tidak ada kesamaan substansinya dengan Subfase pada penelitian Sinar, yaitu Fase
Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan. Dosen menggunakan Fase ini untuk
memberikan informasi yang berkenaan dengan administrasi perkuliahan, seperti
perubahan jadwal, pemindahan ruang kuliah, atau pencatatan kehadiran mahasiswa.
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Langkah ini oleh Lee (2011: 93) disebut housekeeping step, yang dapat dilakukan oleh
pengajar untuk melakukan hal-hal yang bersifat administratif, mulai dari mengumpukan
atau membagikan pekerjaan mahasiswa sampai dengan menginformasikan kejadian di
seputar lokasi perkuliahan yang dianggap bermanfaat bagi mahasiswa, meskipun tidak
berhubungan langsung dengan pokok pembahasan perkuliahaan. Lee (2011: 13)
menyatakan: “This step (housekeeping) permits teacher to attend to a host of issues
ranging from collecting or returning homework or exams to reminding students of
assignments to announcing events that learners might find useful.”
Fase Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan mungkin menjadi salah satu ciri
yang membedakan kegiatan perkuliahan di Indonesia dengan perkuliahan di negara lain.
Di Indonesia khususnya pada program pendidikan sarjana, pada umumnya kehadiran
mahasiswa masih menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Oleh karena itu, pada GPBI yang dikaji dalam
penelitian ini, dosen perlu melaksanakan Fase Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan
pada Tahap Orientasi atau Tahap Penutup, untuk meyakinkan bahwa kehadiran
mahasiswa pada perkuliahan tersebut sudah dicatat.
Setelah tahap dan fase perkuliahan serta fungsi retorikanya ditentukan, hal
selanjutnya adalah menentukan pilihan bahasa atau realisasi leksikogramatika dalam
mencapai tujuan sosial GBPI dan fungsi retorikanya. Realisasi leksikogramatika
mencakup tiga makna, yaitu makna eksperiensial, makna interpersonal, dan makna
tekstual.
Pertama, realisasi leksikogramatika makna eksperiensial pada GPBI ditunjukkan
oleh Sistem Transitivitas melalui penggunaan jenis-jenis proses dan partisipan serta
sirkumstansi yang terlibat. Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.10 tentang sebaran jenisjenis proses yang digunakan pada GPBI yang dikaji dalam penelitian ini, bahwa proses
relasional (63,8%) menjadi proses yang paling banyak digunakan pada GPBI, diikuti
oleh proses material (20,3%), proses mental (7,4%), proses verbal (3,8%), proses
eksistensial (3,7%), dan proses perilaku (1%). Dengan demikian, proses relasional,
proses material, dan proses mental merupakan tiga jenis proses yang sering digunakan
pada GPBI yang dikaji dalam penelitian ini. Temuan ini sama dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Sinar (2002) pada wacana perkuliahan bahasa Inggris sebagai
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bahasa kedua di Malaysia, yang juga menyimpulkan bahwa wacana perkuliahan
tersebut didominasi oleh proses relasional, proses material, dan proses mental.
Dominasi proses relasional pada GPBI yang dikaji dalam penelitian ini terjadi
tidak secara kebetulan tetapi ada faktor yang mempengaruhinya. Dalam kegiatan
perkuliahan bahasa Inggris, klausa-klausa yang digunakan dalam kegiatan perkuliahan
tersebut

merupakan

realisasi

dari

makna

eksperiensial,

yaitu

makna

yang

menggambarkan kejadian atau peristiwa yang dibahas pada perkuliahan tersebut, yang
juga merupakan realisasi dari Medan (Field), yaitu pokok materi perkuliahan tersebut.
GPBI yang dikaji dalam penelitian ini merupakan perkuliahan bahasa Inggris yang
materi perkuliahannya berupa keilmuan bahasa Inggris, yaitu jenis-jenis frase bahasa
Inggris, unsur-unsur klausa bahasa Inggris, dan strategi penerjemahan teks bahasa
Inggris kedalam bahasa Indonesia. Secara umum, perkuliahan ini bertujuan untuk
membuat mahasiswa mampu memahami konsep frase, klausa, dan strategi
penerjemahan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkuliahan
dengan pokok materi seperti ini, dosen berusaha memperkenalkan dan menjelaskan
konsep/teori yang berkenaan dengan pokok materi perkuliahan tersebut. Penjelasan
konsep/teori dilakukan dengan cara menyebutkan konsep/teori tersebut diikuti dengan
penjelasannya yang berupa keadaan, sifat, ciri, atau definisi dari konsep/terori tersebut.
Dengan kata lain, penyampaian konsep/teori tersebut kepada mahasiswa dilakukan
dengan membuat relasi atau hubungan antara dua entitas, yaitu konsep/teori dan
penjelasan atau definisinya. Dalam Sistem Transitivitas, klausa yang dapat digunakan
untuk mencapai tujuan seperti ini adalah klausa relasional, baik klausa relasional
atributif maupun klausa relasional identifikatif.
Berdasarkan pada pokok materi yang dibahas, wacana pedagogis yang dikaji
dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai teks ilmiah. Teks ilmiah biasanya
ditandai dengan banyaknya istilah teknis yang dipakai (Wiratno, 2018a: 282). Dalam
konteks pembelajaran, agar istilah teknis itu mudah dipahami, khususnya oleh orang
yang belum terbiasa dengan istilah teknis tersebut, maka istilah teknis tersebut perlu
didefinisikan atau diberi penjelasan dengan memanfatkan klausa relasional identifikatif
atau klausa relasional atributif (Wiratno, 2018a: 287). Contoh penggunaan istilah teknis
dalam klausa relasional dapat ditunjukkan pada contoh berikut:
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(129) GPBI-1 / Klausa 170
A noun phrase

is

Token

Proses: Relasional
Identifikatif

Pada

contoh

(129),

klausa

a phrase with a noun as its most important
or most dominant constituent of the phrase.

relasional

Nilai

identifikatif

digunakan

untuk

mendefinisikan konsep atau istilah teknis noun phrase (frase nomina). Pada perkuliahan
tersebut, mahasiswa baru mengenal istilah noun phrase saat mengikuti perkuliahan
tersebut, sehingga istilah tersebut merupakan konsep baru bagi mereka. Maka dari itu,
dosen perlu mendefiniskan konsep/istilah tersebut dengan menggunakan proses
relasional identifikatif is, dan menempatkan konsep/istilah teknis noun phrase (frase
nomina) sebagai Token/Yang Didefinisikan, serta a phrase with a noun as its most
important or most dominant constituent of the phrase (sebuah frase dengan nomina
sebagai konstituen yang paling dominan/penting dalam frase tersebut) sebagai
Nilai/Definisinya.
(130) GPBI-1 / Klausa 472
At one o’clock
Penyandang

is
Proses: Relasional Atributif

a prepositional phrase.
Sandangan

Seperti ditunjukkan pada contoh (130), klausa relasional atributif digunakan oleh
dosen untuk memberikan penjelasan tentang frase at one o’clock. Klausa ini digunakan
untuk menjawab pertanyaan mahasiswa tentang jenis frase dari at one o’clock. Dalam
hal ini, mahasiswa mengalami masalah tentang konsep jenis frase, khususnya untuk
frase at one o’clock. Jawaban dosen dinyatakan dengan menggunakan klausa relasional
atributif, dengan menempatkan konsep yang dimasalahkan frase at one o’clock sebagai
Penyandang, dan jenis frasenya a prepositional phrase sebagai Sandangannya.
Dalam klausa relasional identifikatif, yang bertindak sebagai partisipan Token
adalah konsep, teori, atau fakta yang berkenaan dengan pokok materi yang dibahas pada
perkuliahan, sedangkan yang bertindak sebagai Nilai adalah definisi atau identitas dari
konsep, teori, atau fakta tersebut. Demikian juga, pada klausa relasional atributif, yang
bertindak sebagai partisipan Penyandang adalah konsep, teori, atau fakta yang
berkenaan dengan pokok materi yang dibahas pada perkuliahan, sedangkan partisipan
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Sandangan adalah ciri, sifat, dan keadaan yang terkait dengan konsep, teori, atau fakta
tersebut.
Jenis proses lain yang juga sering digunakan setelah proses relasional pada GPBI
yang dikaji dalam penelitian ini adalah proses material. Banyaknya proses material yang
digunakan pada perkuliahan ini berkenaan dengan pendeskripsian kegiatan kegiatan
perkuliahan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Dalam perkuliahan, selain
memberikan penjelasan tentang konsep, teori, atau fakta yang dipelajari pada
perkuliahan tersebut, dosen juga menggambarkan aktivitas fisik yang dilakukan oleh
dosen atau mahasiswa berkenaan dengan pemahaman materi perkuliahan. Untuk
melaksanakan hal seperti ini diperlukan konstruksi klausa yang menggunakan proses
material. Proses material tersebut direalisasikan melalui penggunaan verba yang
menggambarkan aktivitas fisik dalam kegiatan perkuliahan, seperti do, study, use, read,
write, choose, develop, devide, draw, analyze, delete, put, find, replace, give, classify,
compare,translate, transform, use, apply, drop, show, submit. Secara keseluruhan,
dalam klausa material yang digunakan pada GPBI, yang bertindak sebagai Aktor adalah
dosen dan mahasiswa peserta perkuliahan, dan yang bertindak sebagai Sasaran adalah
hal-hal yang berkenaan dengan materi perkuliahan. Contoh proses material yang
digunakan pada GPBI ditunjukkan melalui contoh berikut:
(131) GPBI-1/Klausa 658
We

draw

the construction

Aktor

Proses:
Material

Sasaran

in the form of tree diagram
Sirkumstansi: Tempat

Klausa pada contoh (131) digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan
perkuliahan pada saat pembahasan tentang konsep analisis struktur frase bahasa Inggris.
Proses yang digambarkan adalah aktivitas menggambar (draw) konstruksi struktur frase
(the construction), yang dilakukan oleh Aktor we (dosen dan mahasiswa peserta
perkuliahan), dalam bentuk diagram pohon (in the form of tree diagram).
Selain proses relasional dan proses material, dalam GPBI yang dikaji dalam
penelitian ini juga sering digunakan proses mental. Penggunaan proses mental oleh
dosen dalam kegiatan perkuliahan ini berkaitan erat dengan tujuan perkuliahan. Tujuan
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utama perkuliahan ini adalah pemahaman mahasiswa terhadap konsep atau teori yang
menjadi pokok pembahasan perkuliahan. Pemahaman berkenaan dengan aktivitas pikir,
perasaan, dan indera seseorang. Dalam kegiatan perkuliahan ini, dosen menggunakan
klausa mental untuk menggambarkan aktivitas mental mahasiswa dalam usaha
memahami konsep atau teori yang dipelajari dalam perkuliahan, dan untuk mengetahui
pemahaman mahasiswa terhadap konsep atau teori tersebut. Proses mental tersebut
direalisasikan melalui verba yang menggambarkan aktivitas mental mahasiswa, seperti
know, memorize, remember, forget, think, agree, realize, guess, hear, see, hope, worry,
understand, misunderstand. Dalam klausa mental yang digunakan pada GPBI, yang
bertindak sebagai partisipan Pengindera adalah dosen dan mahasiswa yang terlibat
dalam kegiatan perkuliahan, sedangkan partisipan Fenomenonnya adalah hal-hal yang
dipahami berkenaan dengan konsep atau teori yang dipelajari pada perkuliahan.
Contoh proses mental yang digunakan pada GPBI ditunjukkan melalui contoh
berikut:
(132) GPBI-2/Klausa 53
You

can know

Pengindera

Proses: Mental
Kognitif

the difference between subject and vocative
Fenomenon

(133) GPBI-1/Klausa 618
I
Pengindera

hope
Proses:
Mental Afektif

you create your own examples
Fenomenon

(134) GPBI-2/Klausa 53
You
Pengindera

can see
Proses:
Mental Perseptif

the example John, submit the work.
Fenomenon

(135) GPBI-3/Klausa 173
Do

you

remember

Pengindera
Proses: Mental Perseptif

confix and infix, and also the combining forms?
Fenomenon
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Klausa-klausa mental pada contoh di atas digunakan oleh dosen untuk
menggambarkan aktivitas mental dosen dan mahasiswa berkenaan dengan materi
perkuliahan.
Seperti pada realisasi makna eksperiensial melalui Sistem Transitivitas, realisasi
makna interpersonal pada GPBI juga ditunjukkan oleh Sistem MOOD melalui negosiasi
proposisi atau proposal serta jenis-jenis klausa. Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.17
tentang sebaran jenis-jenis klausa yang digunakan pada GBPI, bahwa klausa deklaratif
(81,3%) merupakan klausa yang paling dominan digunakan pada kegiatan perkuliahan,
diikuti oleh klausa interogatif (15,6%), dan klausa imperatif (3,1%). Selain itu,
penggunaan ketiga jenis klausa tersebut didominasi oleh dosen. Secara interpersonal,
pola penggunaan jenis klausa dalam kegiatan perkuliahan ini dipengaruhi oleh Pelibat
(Tenor) kegiatan perkuliahan tersebut, yaitu hubungan sosial yang terjadi antara dosen
dan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan tersebut. Dominasi dosen dalam
menggunakan

ketiga

jenis

klausa

tersebut

dibandingkan

dengan

mahasiswa

menggambarkan adanya dimensi status (power) yang tidak seimbang antara dosen dan
mahasiswa. Dalam hal penguasaan materi perkuliahan, dosen diposisikan sebagai
seorang ahli (expert), yaitu orang yang dianggap lebih berpengalaman dan memiliki
akses yang lebih banyak terhadap materi perkuliahan, sedangkan mahasiswa diposisikan
sebagai orang baru (novice), yaitu orang yang baru saja mengenal materi perkuliahan
tersebut. Adanya peran expert-novice dalam perkuliahan ini juga sesuai dengan metode
pembelajaran yang digunakan dosen dalam perkuliahan tersebut, yaitu metode
konvensional (teacher-centered method). Menurut Kinginger (1998: 2), dalam metode
pembelajaran bahasa yang terpusat pada dosen, dosen berperan lebih aktif daripada
mahasiswa. Dosen bertanggung jawab mentransfer pengetahuan kepada mahasiswa.
Oleh karena itu, dosen lebih banyak berbicara, sedangkan mahasiswa lebih banyak
mendengarkan dan menyerap pengetahuan yang diberikan oleh dosen.
Tanggung jawab yang dimiliki dosen untuk mentransfer pengetahuan kepada
mahasiswa dalam perkuliahan menempatkan fungsi dosen sebagai pemberi informasi
tentang materi perkuliahan. Dalam sistem klausa sebagai pertukaran, dosen
menjalankan peran tutur ‘memberi’ dan jenis komoditas yang diberikan adalah
‘informasi’. Gabungan antara peran ‘memberi’ dan komoditas ‘informasi’ ini
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membentuk fungsi tutur ‘Pernyataan’ (Halliday dalam Martin, Matthiessen & Painter,
2010: 57). Dengan demikian, dalam interaksi dengan mahasiswa dalam kegiatan
perkuliahan, tugas utama dosen adalah membuat pernyataan tentang konsep, teori, atau
fakta yang berhubungan dengan pokok materi perkuliahan. Dalam sistem MOOD,
fungsi tutur pernyataan itu direalisasikan secara leksikogramatika melalui klausa
deklaratif, yaitu klausa yang ditandai dengan unsur Subjek mendahului unsur Finit.
Contoh klausa Deklaratif yang digunakan oleh dosen untuk membuat pernyataan
tentang materi perkuliahan ditunjukkan pada contoh berikut:
(136) GPBI-1/Klausa 199
In the phrase the students
Keterangan

the head
Subjek
Mood
Residu

is
Finit

the word students
Pelengkap

(137) GPBI-1/Klausa 98
we
Subjek

have
Finit
Mood

Predikator

a prepositional phrase, in this class.
Pelengkap
Residu

Dimensi status kekuasaan (power) dosen yang lebih tinggi terhadap mahasiswa
dalam interaksi perkuliahaan tidak hanya direalisasikan lewat fungsi tutur Pernyataan,
tetapi juga lewat fungsi tutur Pertanyaan. Selain bertanggung jawab pada memberi
informasi tentang konsep, teori, dan fakta yang berhubungan dengan pokok materi
perkuliahan, dosen juga bertanggung jawab untuk mengetahui apakah konsep, teori, dan
fakta yang diberikan dapat dipahami oleh mahasiswa. Dalam interaksi seperti ini, dosen
menjalankan peran tutur ‘meminta’, dan komoditas yang diminta adalah ‘informasi’
yang menggambarkan pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan. Dengan
demikian, dosen menjalankan fungsi tutur Pertanyaan. Dalam Sistem MOOD, klausa
yang digunakan untuk merealisasikan fungsi tutur Pertanyaan ini adalah klausa
Interogatif (Halliday dalam Martin, Matthiessen & Painter, 2010: 57). Untuk
mengetahui bagian materi mana yang sudah dipahami atau belum dipahami mahasiswa,
dosen lebih sering menggunakan klausa Interogatif dengan kata tanya wh- daripada
klausa Interogatif ya/tidak. Klausa Interogatif ya/tidak hanya memberi informasi
mahasiswa paham atau tidak paham tentang materi perkuliahan, tanpa informasi lebih
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lanjut tentang hal yang dipahami atau tidak dipahami. Contoh klausa Interogatif yang
digunakan oleh dosen untuk mengetahui pemahaman mahasiswa tentang materi
perkuliahan ditunjukkan pada contoh berikut:
(138)
Pntr
D

M
D
M
D

GPBI-1/Klausa 67 - 79
Klausa
Okay, for example, I have a sentence like this:
The students in this class are studying English
everyday.
[D menulis kalimat tersebut di white board].
Do you think that the sentence has a noun phrase?
Yes.
Yes.
What is it?
The students.
The students. Okay that’s right. The students is a
noun phrase.

Jenis Klausa

Interogatif: ya/tidak

Interogatif: kata tanya wh-

Seperti ditunjukkan pada contoh (138), untuk mengetahui pemahaman
mahasiswa tentang konsep frase nomina yang sudah dibahas, dosen memberi contoh
sebuah klausa dan membuat pertanyaan tentang klausa tersebut. Pertama, dosen
bertanya kepada mahasiswa dengan menggunakan klausa Interogatif ya/tidak untuk
mengetahui apakah di dalam klausa tersebut terdapat frase nomina. Pertanyaan tersebut
dijawab oleh mahasiswa yang menyatakan bahwa mereka memahami tentang
keberadaan sebuah frase nomina dalam klausa tersebut. Jawaban ‘ya’ yang berikan oleh
mahasiswa kurang memberikan fakta bahwa mahasiswa mengenali frase nomina yang
dimaksud. Oleh karena itu, dosen membuat pertanyaan lebih lanjut dengan
menggunakan klausa Interogatif dengan kata tanya what (yang mana) untuk
meyakinkan bahwa mahasiswa benar-benar mengenali frase yang mana dari klausa
tersebut yang termasuk jenis frase nomina. Kemudian mahasiswa menjawab dengan
mengatakan ‘the students’. Jawaban ini meyakinkan dosen bahwa mahasiswa dapat
memahami konsep frase nomina dan dapat mengenali frase nomina tersebut dalam
contoh klausa nyata.
Status lebih tinggi yang dimiliki oleh dosen terhadap mahasiswa juga
memungkinkan dosen meminta mahasiswa untuk melakukan sesuatu dalam rangka
pemahaman materi perkuliahan. Dalam interaksi seperti ini, dosen menjalankan peran
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tutur ‘meminta’, dan yang diminta adalah ‘barang&jasa’. Dalam hal ini, dosen
menjalankan fungsi tutur Perintah. Dalam sistem MOOD, klausa yang digunakan untuk
merealisasikan Perintah tersebut adalah klausa Imperatif (Halliday dalam Martin,
Matthiessen & Painter, 2010: 57). Beberapa klausa Imperatif yang ditujukan kepada
mahasiswa digunakan oleh dosen dalam perkuliahan ditunjukkan pada contoh berikut:
(139) GPBI-1
Find an adjective, for example clever.
And then make another word in front of the word clever.
Pay attention to the words very beautifully.
Pay attention to the combination of the words will, have, and attended.

(140) GPBI-2
Identify the clause structures of these pairs, number 1 until number 4 ya
only for exercise 1.
Please try to give your work with your partner.
Ibnu, please try to give your work with your partner.
Sari, Ana. Please try to analyze your partner’s work ya.

Seperti ditunjukkan pada contoh (139) dan (140), dosen menggunakan klausa
Imperatif untuk meminta mahasiswa melakukan suatu tindakan terhadap sesuatu dalam
rangka memahami materi perkuliahan. Tindakan yang dimaksudkan dalam klausa
tersebut direalisasikan oleh unsur Predikator dalam bentuk proses material, seperti find,
make, give, analyze, atau proses mental, seperti pay attention, identify, dengan
Pelengkap berupa hal-hal yang berkenaan dengan pokok materi perkuliahan, seperti an
adjective, another word, the words ‘very beautifully’, the clause structures, your work,
your partner’s work.
Realisasi leksikogramatika yang terakhir adalah realisasi makna tekstual.
Realisasi ini ditunjukkan oleh Sistem Tema-Rema melalui pilihan penggunaan Tema
pada klausa-klausa yang digunakan pada GPBI. Seperti ditunjukkan pada Tabel 4.20
tentang sebaran jenis Tema yang digunakan pada GPBI, bahwa ketiga jenis Tema:
Topikal, Interpersonal, dan Tekstual digunakan dalam penyampaian informasi dalam
rangka kegiatan perkuliahan. Penggunaan Tema pada setiap klausa yang digunakan
dalam kegiatan perkuliahan dimaksudkan agar informasi tentang dimensi makna
eksperiensial dan makna interpersonal pada klausa tersebut lebih mudah dipahami oleh
orang lain. Dalam klausa bahasa Inggris, Tema merupakan bagian klausa yang
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dipandang lebih penting (prominent) sehingga ditempatkan di bagian awal klausa, serta
dijadikan sebagai titik keberangkatan aliran informasi dalam klausa tersebut (Martin,
Matthiessen & Painter, 2010: 21).
Pada Tema Topikal, klausa yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam
GPBI diungkapkan dengan menggunakan Tema Topikal Takbermarkah dan Tema
Topikal Bermarkah. Secara keseluruhan, Tema Topikal Takbermarkah (78,9%) lebih
sering digunakan daripada Tema Topikal Bermarkah (21,1%). Dalam klausa yang
menggunakan Tema Topikal Takbermarkah, unsur Subjek klausa ditempatkan di bagian
depan klausa dan menjadi pokok pembicaraan klausa tersebut. Dosen menggunakan
klausa dengan Tema Topikal Takbermarkah untuk menjelaskan konsep atau teori yang
menjadi materi perkuliahan kepada mahasiswa. Konsep, teori, atau fakta yang menjadi
pokok pembicaraan dalam kegiatan perkuliahan difungsikan sebagai Subjek klausa dan
ditempatkan di awal klausa. Secara umum, informasi yang menempati unsur Subjek
klausa adalah hal-hal yang berkenaan dengan konsep, teori, atau fakta yang menjadi
materi perkuliahan atau dapat juga merujuk ke dosen atau mahasiswa peserta
perkuliahan. Klausa dengan Tema Topikal Takbermarkah yang digunakan pada GPBI
dapat ditunjukkan pada contoh berikut:
(141) GPBI-1/GB 75
D:

The combination of the words very and beautiful makes what
we call with adjective phrase. Because the most important
constituent the most dominant word in this phrase is the word
beautiful. It is an adjective.

Klausa-klausa dengan Tema Topikal Takbermarkah pada contoh (141) tersebut
apabila digambarkan dengan sistem Tema-Rema dapat digambarkan sebagai berikut:
The combination of the words
very and beautiful
Subject
Tema Topikal Takbermarkah

Because

Makes
Finit

the most important
constituent the most
dominant word in this phrase
Subjek
Tema Topikal Takbermarkah

what we call with adjective
phrase.
Predikator
Pelengkap
Rema

is

Finit

the word beautiful

Pelengkap
Rema
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It
Subjek
Tema Topikal Takbermarkah

is
Finit

an adjective phrase.
Pelengkap
Rema

Tema yang menjadi pokok pembicaraan pada klausa-klausa tersebut adalah the
combination of the words ‘very’ and ‘beautiful’ (kombinasi kata ‘very’ dan ‘beautiful’),
the most important constituent the most dominant word in this phrase (konstituen/kata
paling penting atau dominan pada frase ini), dan it (frase ‘very beautiful’). Konstituen
yang merupakan Tema Topikal klausa tersebut merujuk kepada konsep, teori, atau fakta
yang menjadi pokok materi perkuliahan. Ketiga Tema Topikal tersebut dalam struktur
Mood juga berfungsi sebagai Subjek klausa. Struktur klausa yang sering digunakan
dalam menyampaikan informasi dan paling mudah dipahami adalah unsur Subjek
berada di awal klausa dan sekaligus sebagai Tema Topikal. Maka dari itu, dalam
memilih Tema Topikal pada klausa yang digunakan dalam menyampaikan materi
perkuliahan, dosen lebih sering menggunakan jenis Tema Topikal Takbermarkah.
Tema Topikal Takbermarkah juga digunakan untuk merujuk kepada dosen atau
mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan perkuliahan, khususnya pada klausa yang
menggambarkan aktivitas dosen dan mahasiswa dalam mempelajari materi perkuliahan,
seperti ditunjukkan pada contoh berikut.
(142) GPBI-1/GB 75
D:

I hope you are able to distinguish the charateristics of phrases.
We start from a noun phrase. You may refer to the explanation
given by the book.

Klausa-klausa pada contoh (142) dapat digambarkan unsur Tema dan Remanya
sebagai berikut:
I
Subjek
Tema Topikal Takbermarkah

hope .
Finit
Predikator
Rema

You

are

Subjek
Tema Topikal Takbermarkah

Finit

able to
the charateristics of
distinguish
phrases
Predikator
Pelengkap
Rema
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We
Subjek
Tema Topikal Takbermarkah

Finit

You

may

Subjek
Tema Topikal Takbermarkah

Finit

start
from a noun phrase
Predikator
Keterangan
Rema

refer

to the explanation given
by the book.
Predikator
Keterangan
Rema

Tema Topikal Takbermarkah yang digunakan oleh dosen untuk merujuk kepada
materi perkuliahan pada GPBI yang dikaji dalam penelitian ini, menurut Christie (1995:
224) dalam penelitiannya tentang genre kurikulum, disebut sebagai register
instruksional, yaitu pilihan bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan yang
dipelajari dalam perkuliahan. Sementara itu, Tema Topikal Takbermarkah yang
digunakan oleh dosen untuk merujuk kepada kegiatan perkuliahan dalam rangka
mempelajari materi perkuliahan disebut sebagai register regulatif.
Selain menggunakan Tema Topikal Takbermarkah, dosen juga menggunakan
Tema Topikal Bermarkah untuk menekankan pentingnya informasi yang terkandung
dalam unsur klausa lainnya selain unsur Subjek. Dalam GPBI, unsur klausa yang sering
difungsikan sebagai Tema Topikal Bermarkah adalah unsur Keterangan Tempat dan
Keterangan Waktu, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.21. Keterangan Tempat dan
Keterangan Waktu yang difungsikan sebagai Tema Topikal Bermarkah pada klausa
yang digunakan dalam kegiatan perkuliahan berkenaan dengan penataan aktivitas
pembelajaran (register regulatif). Penggunaan Keterangan Tempat dan Keterangan
Waktu sebagai Tema Topikal Bermarkah dimaksudkan untuk menunjukkan keterkaitan
antara kegiatan pembelajaran yang satu dengan lainnya. Beberapa contoh klausa yang
menggunakan Tema Topikal Bermarkah ditunjukkan pada contoh berikut.
(143) Klausa dengan Tema Topikal Bermarkah
Tema Topikal Bermarkah
Last week
and now

based on your readings

Rema
we had studied about the parts of speech in English
languge.
we would like to develop the words we have studied in
the previous meeting into higher grammatical units or
higher syntactical units into phrases.
you have understanding about the difference between
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In this meeting
After that
At the end of the meeting
Today
For next week

the phrases in English.
I would like to study what a noun phrase is.
we will focus on the most frequently occuring phrase
in our daily activities.
you are expected to be able to analyze the structure of
a noun phrase.
we are going to use omega t.
please get ready with your omega t.

Pada penggunaan Tema Interpersonal dalam GPBI, Tema tersebut digunakan
untuk menyatakan penilaian (judgement) dosen terhadap pemahaman mahasiswa
tentang materi perkuliahan. Berdasarkan pada Tabel 4.20 tentang sebaran jenis Tema
yang digunakan dalam GPBI,

tampak bahwa sebagian besar Tema Interpersonal

direalisasikan melalui finit, kata tanya wh-, dan sapaan. Dominasi ketiga jenis Tema
Interpersonal tersebut berkaitan dengan penggunaan klausa Interogatif oleh dosen
selama perkuliahan. Untuk meyakinkan bahwa mahasiswa telah memahami konsep atau
teori yang dibahas pada perkuliahan, dosen menggunakan klausa Interogatif ya/tidak
dan klausa Interogatif kata tanya wh-. Selain itu, untuk mengetahui pemahaman
mahasiswa tertentu tentang materi perkuliahan, klausa Interogatif yang digunakan
diawali dengan sapaan (vocative). Tema Interpersonal Finit digunakan untuk meminta
respon ya/tidak tentang pertanyaan dosen mengenai materi perkuliahan. Tema
Interpersonal Kata Tanya Wh- digunakan untuk mengetahui bahwa mahasiswa benarbenar memahami materi perkuliahan. Sementara itu, Tema Interpersonal Sapaan
digunakan

untuk

mengetahui

pemahaman

mahasiswa

tertentu.

Klausa

yang

menggunakan Tema Interpersonal ditunjukkan pada contoh berikut.
(144) Klausa dengan Tema Interpersonal
Is
Finit
Interpersonal

it
Subjek
Topikal

adverb phrase?
Pelengkap
Rema

Tema
How

Do

we

Kata tanya/
Finit
Subjek
Keterangan
Interpersonal Interpersonal Topikal
Tema

know

that a phrase is really a noun
phrase?
Predikator
Pelengkap
Rema
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Adibrata

according to
you
Sapaan
Keterangan
Interpersonal
Topikal
Bermarkah
Tema

what

is

Pelengkap

Finit

the chracteristics of a noun
phrase?
Subjek
Rema

Pada penggunaan Tema Tekstual dalam GPBI, Tema tersebut digunakan oleh
dosen dalam menjelaskan konsep atau teori yang dibahas pada perkuliahan. Penggunaan
Tema Tekstual di awal klausa untuk menunjukkan bahwa klausa tersebut berkaitan
makna dengan klausa sebelumnya atau sesudahnya. Dengan demikian, penjelasan
materi diharapkan lebih mudah dipahami. Dalam GPBI, Tema Tektual dibangun dengan
menggunakan Kata Sambung Struktural dan Kata Sambung Kontinuatif. Secara
keseluruhan, Tema Tekstual Struktural lebih banyak digunakan (82,5%) daripada Tema
Tekstual Kontinuatif (17,5%). Selain itu, Tema Tektual tersebut sebagian besar muncul
pada klausa-klausa yang dibuat oleh dosen dalam menyampaikan materi perkuliahan.
Realitas linguistik ini berhubungan erat dengan dimensi interpersonal yang ada pada
GPBI yang dikaji dalam penelitian ini. Secara interpersonal, dosen diposisikan sebagai
pusat dari kegiatan perkuliahan ini (teacher-centered lecture), sehingga dosen lebih
mendominasi giliran bicara dalam interaksi pedagogis ini lewat banyak jumlah klausa
yang digunakan dosen dalam menyampaikan materi perkuliahan. Hal seperti ini juga
ditemukan oleh Christie (1995: 225) yang menyatakan bahwa Tema Tekstual dalam
wacana pedagogis dapat menunjukkan otoritas dosen dalam kegiatan pembelajaran.
Maka dari itu, sebagai pihak yang punya otoritas lebih, dosen berusaha membuat
klausa-klausa yang digunakan tersebut memiliki keterkaitan dengan klausa sebelum
atau sesudahnya, dengan menggunakan kata sambung struktural atau kontinuatif.
2.

Hubungan antara Struktur Skematik, Genre Mikro, dan Realisasi
Leksikogramatika Makna Metafungsional pada GPBI

Kegiatan perkuliahan bahasa Inggris sebagai sebuah genre dilakukan oleh dosen
dan mahasiswa karena ada tujuan sosial yang akan dicapai melalui kegiatan perkuliahan
tersebut. Agar tujuan perkuliahan tersebut tercapai, kegiatan perkuliahan disusun
dengan menggunakan struktur tertentu yang memungkinkan pencapaian tujuan
perkuliahan. Seperti dijelaskan pada Sub-bab Hasil Penelitian, bahwa struktur skematik
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GPBI terbentuk dari tiga tahap utama kegiatan perkuliahan, yaitu Tahap Orientasi,
Tahap Diskusi, dan Tahap Penutup, dengan tujuan sosial yang berbeda-beda. Tahap
Orientasi bertujuan menciptakan kesiapan mental mahasiswa untuk mempelajari materi
perkuliahan baru; Tahap Diskusi bertujuan mempelajari materi perkuliahan baru; dan
Tahap Penutup bertujuan meyakinkan pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap
materi perkuliahan yang telah dipelajari. Masing-masing tahap perkuliahan tersebut
selanjutnya dilaksanakan melalui beberapa fase perkuliahan. Tujuan sosial masingmasing tahap dan fase perkuliahan pada GPBI tersebut selanjutnya dicapai melalui
penggunaan genre mikro dan pilihan leksikogramatika tertentu yang memungkinkan
pencapaian tujuan tersebut. Hubungan antara struktur skematik, genre mikro, dan
realisasi leksikogramatika pada GPBI dapat disajikan melalui Tabel 4.43 dan dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1.

Fase Salam Pembuka
Fase perkuliahan yang bertujuan untuk membuka kegiatan perkuliahan ini
dilaksanakan melalui negosiasi interaksional antara dosen dan mahasiswa. Klausa
yang digunakan pada langkah ini merupakan klausa minor yang berfungsi sebagai
salam pembukaan pertemuan perkuliahan, seperti selamat pagi, selamat siang,
selamat sore. Salam ini sekaligus untuk menandai dimulainya kegiatan perkuliahan.

2.

Fase Membangun Relasi Sosial
Pada langkah ini, dosen ingin membangun kedekatan dengan mahasiswa agar
tercipta suasana belajar yang kondusif. Negosiasi pedagogis yang dilakukan
berbentuk interaksional. Informasi yang sering digambarkan pada langkah ini
adalah menanyakan tentang keadaan mahasiswa. Jenis proses yang sering dipakai
pada langkah ini adalah proses relasional atributif, yang diungkapkan melalui
klausa deklaratif atau klausa interogatif dengan menempatkan kata tanya whsebagai Tema Interpersonal dan Tema Topikal Bermarkah.

3.

Fase Pemeriksaan Administrasi Perkuliahan
Fase ini juga dilakukan melalui negosiasi interaksional. Klausa yang dapat dipakai
untuk menjalankan langkah ini adalah klausa dengan proses relasional untuk
menggambarkan kehadiran atau ketidakhadiran mahasiswa pada pertemuan
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tersebut. Jenis klausa yang digunakan dapat berbentuk klausa interogatif untuk
bertanya kepada mahasiswa tentang kehadiran, atau klausa deklaratif elipsis untuk
menjawab pertanyaan tersebut. Jenis Tema yang dapat digunakan meliputi Tema
Topikal Takbermarkah yang mengacu kepada mahasiswa, dan Tema Interpersonal
untuk bertanya kepada mahasiswa.
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Tabel 4.43. Hubungan antara Struktur Skematik, Genre mikro, dan Realisasi Leksikogramatika Makna Metafungsional pada GPBI

Tahap

Tujuan Sosial

Genre
Mikro

Membuka kegiatan perkuliahan

Interaksional

MRS

Menanyakan kabar mahasiswa

Interaksional

PAP

Memeriksa kehadiran
mahasiswa

Interaksional

TMS

Mengingat kembali materi
perkuliahan pertemuan
sebelumnya

Rekon
+Prosedur

RKeg

Menyatakan relevansi antara
materi perkuliahan sebelumnya
dengan perkuliahan selanjutnya
Memeriksa kesiapan pengerjaan
tugas mahasiswa

+Rekon
+Deskripsi
+Prosedur
+Laporan
+Rekon

Menyimpulkan materi
perkuliahan dari tugas
Menyatakan kegiatan
perkuliahan pada pertemuan
tersebut
Menyatakan kompetensi
mahasiswa yang diharapkan dari
pertemuan tersebut

+Deskripsi
+Eksplanasi
+Prosedur
+Rekon
+Deskripsi
+Deskripsi
+Rekon

Fase

Orientasi SalPem

PerTug

KTug
PKP

PTP

Realisasi Leksikogramatika
Negosiasi:
Transitivitas
Tema
MOOD
Klausa minor
Klausa
Klausa minor
minor: Salam
Proses relasional dengan
Proposisi:
Topikal bermarkah,
Partisipan orang
Interogatif
Interpersonal wh-, Tekstual
kontinuatif
Proses relasional dengan
Proposisi:
Topikal takbermarkah,
Partisipan orang
Deklaratif
Interpersonal finit, Tekstual
struktural
Proses material dan
Proposisi:
Topikal bermarkah,
relasional dengan Aktor
Deklaratif
Interpersonal keterangan
orang dan
mood, Tekstual struktural
Penyandang/Token benda
Proses material dengan Aktor Proposisi:
Topikal takbermarkah,
orang
Deklaratif
Interpersonal keterangan
mood, Tekstual struktural
Proses relasional dengan
Proposisi:
Topikal takbermarkah,
Penyandang/Token benda
Deklaratif
Interpersonal wh-, Tekstual
struktural
Proses relasional dengan
Proposisi:
Topikal takbermarkah,
Penyandang/Token benda
Deklaratif
Tekstual struktural
Proses material dengan Aktor Proposisi:
Topikal bermarkah,
orang
Deklaratif
Tekstual struktural
Proses relasional dan
material dengan
Penyandang/Aktor orang
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Proposisi:
Deklaratif

Topikal bermarkah,
Tekstual struktural
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Tahap
Diskusi

Fase
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Tujuan Sosial

Genre
Mikro

PKon

Menjelaskan konsep/teori yang
dipelajari

Eksplanasi
+Deskripsi
+Prosedur

PCon

Memberi contoh konsep/teori

=Deskripsi
=Prosedur
=Eksplanasi

PPM

Menanyakan pemahaman
mahasiswa tentang materi
perkuliahan

Interaksional

KKon

Meembuat kesimpulan tentang
konsep/teori

xDeskripsi

PLat

Memberi latihan

+Prosedur

PengLat

Non-Verbal

MonLat

Mengerjakan latihan yang
diberikan
Memonitor pengerjaan latihan

PemLat

Memeriksa latihan mahasiswa

+Deskripsi
+Laporan

KPP

Menyimpulkan pokok
perkuliahan

xDeskripsi

+Prosedur
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Realisasi Leksikogramatika
Negosiasi:
Transitivitas
Tema
MOOD
Proses relasional dan
Proposisi:
Topikal takbermarkah,
material dengan
Deklaratif
Interpersonal finit, Tekstual
Penyandang/Token benda
struktural
dan Aktor orang
Proses relasional, material,
Proposisi:
Topikal takbermarkah,
dan mental dengan
Deklaratif
Interpersonal finit dan wh-,
Penyandang/Token benda
dan
Tekstual struktural
dan Aktor/Pengindera orang
Interogatif
Proses relasional dan mental Proposisi:
Topikal bermarkah,
dengan Penyandang/Token
Interogatif
Interpersonal finit dan wh-,
benda dan Aktor orang
dan
Tekstual kontinuatif
Deklaratif
Proses relasional dengan
Proposisi:
Topikal bermarkah,
Penyandang/Token benda
Deklaratif
Interpersonal wh-, Tekstual
struktural
Proses material dengan Aktor Proposal:
Topikal bermarkah,
orang
Imperatif
Interpersonal finit dan wh-,
Tekstual struktural
Non-verbal
Proposal:
Non-verbal
Non-verbal
Proses material dengan Aktor Proposisi:
Topikal bermarkah,
orang
Deklaratif
Interpersonal finit, Tekstual
kontinuatif
Proses relasional dengan
Proposisi:
Topikal bermarkah,
Penyandang/Token benda
Interogatif
Interpersonal finit dan wh-,
dan
Tekstual struktural
Deklaratif
Proses relasional dengan
Proposisi:
Topikal bermarkah,
Penyandang/Token benda
Deklaratif
Interpersonal keterangan
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Tahap

Penutup

Fase
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Tujuan Sosial

Genre
Mikro

PPB

Memberi tanda akhir
perkuliahan

Interaksional

Rang

Merangkum materi perkuliahan

+Laporan

UmBal

Memberi umpan balik

+Laporan

PemTug

Pemberian tugas rumah

+Prosedur
+Deskrispi

TLanj

Memberi tindak lanjut

+Prosedur
+Eksposisi

SalPen

Salam penutup

Interaksional

228

Realisasi Leksikogramatika
Negosiasi:
Transitivitas
Tema
MOOD
mood, Tekstual struktural
Proses relasional dengan
Proposal:
Topikal takbermarkah,
Aktor orang
Imperatif
Interpersonal finit, Tekstual
Proposisi:
kontinuatif
Interogatif
Proses relasional dengan
Proposisi:
Topikal bermarkah,
Penyandang/Token benda
Deklaratif
Interpersonal sapaan,
Tekstual struktural
Proses relasional dengan
Proposisi:
Topikal takbermarkah,
Penyandang/Token benda
Deklaratif
Interpersonal finit, Tekstual
dan
struktural
Interogatif
Proses material dengan Aktor Proposal:
Topikal bermarkah,
orang
Imperatif
Interpersonal finit dan wh-,
Tekstual kontinuatif
Proses material dengan Aktor Proposal:
Topikal takbermarkah,
orang
Imperatif
Interpersonal keterangan
mood, Tekstual struktural
Klausa minor
Klausa
Klausa minor
minor: Salam
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Fase Tinjauan Mata Kuliah Sebelumnya
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro Rekon atau Prosedur.
Klausa yang digunakan pada langkah ini dapat menggunakan Tema Bermarkah
dengan Keterangan Waktu untuk menekankan pada waktu pertemuan sebelumnya.
Jenis klausa yang digunakan dapat berbentuk klausa deklaratif dengan predikator
proses material atau relasional.

5.

Fase Penentuan Rencana Kegiatan
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro Rekon, deskripsi, atau
Prosedur. Fase ini menggambarkan apa yang akan dilakukan pada mata kuliah
tersebut. Oleh karena itu, klausa yang sering dipakai adalah klausa material dengan
Aktor orang, yang merujuk kepada dosen dan mahasiswa. Jenis klausa yang dipakai
adalah klausa deklaratif dengan menggunakan Tema Topikal Takbermarkah. Tema
Tekstual Struktural dapat digunakan apabila pernyataan rencana kegiatan tersebut
disampaikan dengan menggunakan lebih dari satu klausa.

6.

Fase Pemeriksaan Tugas
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro Rekon atau Laporan.
Dalam fase pemeriksaan tugas biasanya dibahas suatu masalah yang berkenaan
dengan materi perkuliahan pertemuan sebelumnya. Masalah berkenaan dengan
konsep atau teori yang menjadi pokok pembahasan pertemuan sebelumnya. Oleh
karena itu, klausa yang dipakai adalah klausa relasional atributif atau identifikatif
dengan Penyandang/Token berupa benda atau hal-hal yang berkaitan dengan
konsep tersebut. Jenis klausa yang digunakan dapat berupa klausa deklaratif dengan
menggunakan Tema Takbermarkah.

7.

Fase Kesimpulan Tugas
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro deskripsi atau Eksplanasi.
Sama seperti Pemeriksaan Tugas, fase Kesimpulan Tugas memberi kesimpulan atau
pokok materi yang dapat dipelajari dari aktivitas pengerjaan tugas. Oleh karena itu,
klausa yang digunakan adalah jenis klausa relasional dengan Penyandang/Token
berupa benda, yang diungkapkan dalam klausa deklaratif dengan Tema Topikal
Takbermarkah.
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Langkah Pernyataan Kegiatan Perkuliahan
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro Rekon atau Prosedur. Fase
ini menyatakan kegiatan yang akan dilakukan mahasiswa dalam kegiatan
perkuliahan pertemuan tersebut. Proses yang sering dipakai adalah proses material
atau proses mental, dengan Aktor/Pengindera berbentuk orang. Untuk memberikan
penekanan pada Keterangan Waktu dan Keterangan Tempat, dapat digunakan Tema
Topikal Bermarkah.

9.

Fase Pernyataan Tujuan Perkuliahan
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro Rekon atau deskripsi.
Peristiwa yang digambarkan pada fase ini adalah mahasiswa dapat melakukan
sesuatu berkaitan dengan materi perkuliahan setelah mengikuti perkuliahan
tersebut. Oleh karena itu, proses yang digambarkan adalah proses mental atau
proses material dengan Pengindera/Aktor berbentuk orang. Tema yang digunakan
adalah Tema Topikal Bermarkah untuk menekankan pada waktu tujuan tersebut
diharapkan tercapai.

10. Langkah Penjelasan Konsep/Teori
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro deskripsi, eksplanasi, atau
Prosedur. Klausa yang digunakan pada fase ini adalah klausa relasional dan klausa
material, untuk menggambarkan definisi atau deskripsi dari suatu konsep.
Bertindak sebagai Penyandang/Token dan Aktor adalah benda yang berhubungan
dengan konsep yang dipelajari dalam perkuliahan tersebut. Jenis klausa yang
digunakan adalah klausa deklaratif dengan Tema Topikal Takbermarkah.
11. Fase Pemberian Contoh
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro deskripsi, eksplanasi, atau
Prosedur. Fase ini memberikan contoh realitas dari konsep yang dipelajari dalam
kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, klausa yang digunakan menggunakan
proses relasional, proses material, atau proses mental. Adapun jenis klausa yang
digunakan adalah klausa deklaratif atau klausa interogatif. Tema yang digunakan
adalah Tema Topikal Takbermarkah pada klausa deklaratif, dan Tema Interpersonal
pada klausa interogatif.
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12. Fase Pemeriksaan Pemahaman Mahasiswa
Fase ini dilaksanakan melalui negosiasi interaksional. Klausa yang digunakan
untuk mengecek pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan adalah klausa
interogatif dengan menggunakan finit atau kata tanya wh-. Proses yang
tergambarkan adalah proses mental atau proses relasional.
13. Fase Kesimpulan Konsep
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro deskripsi. Fase ini
menyimpulkan konsep yang dipelajari pada perkuliahan menggunakan jenis klausa
deklaratif. Klausa deklaratif tersebut menggambarkan proses relasional dengan
Penyandang berbentuk benda. Tema yang digunakan adalah Tema Topikal
Bermarkah dan Tema Interpersonal berbentuk kata tanya wh-, terutama apabila
dosen akan meminta mahasiswa untuk menyimpulkan konsep yang sudah dipelajari
pada perkuliahan tersebut.
14. Fase Pemberian Latihan
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro Prosedur. Pada fase ini
dosen meminta mahasiswa untuk melakukan sesuatu dalam rangka menerapkan
konsep yang sudah dipelajari pada kehidupan nyata. Oleh karena itu, proses yang
digunakan adalah proses material, dengan Aktor orang. Jenis klausa yang
digunakan berupa klausa imperatif. Tema Tekstual Struktural dapat digunakan
untuk membuat klausa-klausa yang digunakan lebih jelas bagi mahasiswa.
15. Fase Pengerjaan Latihan
Pada langkah ini, mahasiswa melakukan tindakan non-verbal sesuai dengan
perintah dosen pada langkah pemberian latihan.
16. Fase Monitoring Latihan
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro Prosedur. Pada fase ini
dosen memberikan petunjuk atau arahan agar latihan yang dikerjakan mahasiswa
dapat berjalan seperti yang diharapkan. Informasi yang diberikan berhubungan
dengan waktu dan pengerjaan latihan. Realisasi langkah ini berbentuk tindakan
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non-verbal dan penggunaan klausa. Klausa yang digunakan adalah klausa
deklaratif, dengan menggunakan proses relasional dan Tema Topikal Bermarkah.
17. Fase Pemeriksaan Latihan
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro deskripsi atau Laporan.
Pada fase ini proses yang digambarkan adalah proses relasional dalam bentuk
kalimat

interogatif

atau

deklaratif

dengan

menggunakan

Tema

Topikal

Takbermarkah pada klausa deklaratif dan Tema Interpersonal pada klausa
interogatif.
18. Fase Kesimpulan Pokok Perkuliahan
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro deskripsi. Kesimpulann
pokok perkuliahan berisi pernyataan tentang inti materi yang dipelajari pada
pertemuan tersebut. Oleh karena itu, klausa yang digunakan adalah klausa
deklaratif yang menggambarkan proses relasional dengan menggunakan Tema
Topikal Bermarkah dan Tema Tekstual Struktural.
19. Fase Pemberitahuan Perkuliahan akan Berakhir
Fase ini dilaksanakan melalui negosiasi interaksional. Sebelum perkuliahan
diakhiri, biasanya dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk
menanyakan hal-hal yang belum dipahami dari materi perkuliahan. Klausa yang
digunakan pada langkah ini berupa klausa imperatif atau klausa interogatif. Proses
yang digunakan adalah klausa material, yang menggambarkan perintah bertanya.
20. Fase Rangkuman
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro Laporan. Fase ini
dilakukan untuk merangkum keseluruhan materi perkuliahan sebelum kegiatan
perkuliahan berakhir. Rangkuman dinyatakan melalui klausa deklaratif dengan
proses relasional. Apabila dosen meminta mahasiswa untuk merangkum materi
perkuliahan, klausa yang digunakan dapat menggunakan Tema Interpersonal
Sapaan (vocative) untuk merujuk ke mahasiswa tertentu.
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21. Fase Umpan balik
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro Laporan. Umpan balik
diberikan dalam bentuk pernyataan tentang hasil latihan yang dikerjakan
mahasiswa. Oleh karena itu, jenis klausa yang digunakan adalah klausa deklaratif,
dengan proses relasional. Umpan balik juga dapat disampaikan melalui pertanyaan
kepad mahasiswa untuk mengetahui seberapa banyak mahasiswa telah mencapai
tujuan perkuliahan. Jenis klausa yang digunakan adalah klausa interogatif dengan
Tema Interpersonal Kata Tanya Wh-.
22. Fase Pemberian Tugas
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro deskripsi atau Prosedur.
Dalam fase ini, dosen meminta kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugas
berkenaan dengan materi perkuliahan. Tugas dikerjakan di luar jam perkuliahan.
Oleh karena itu, klausa yang digunakan untuk tujuan ini adalah klausa imperatif
dengan proses material. Aktor yang dimaksudkan adalah mahasiswa.Perinta tugas
dapat juga diungkapkan melalui klausa interogatif dengan Tema Interpersonal Kata
Tanya Wh-.
23. Fase Tindak Lanjut
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan genre mikro Prosedur atau Eksposisi.
Dalam fase Tindak Lanjut, dosen memberi saran kepada mahasiswa untuk
mengembangkan pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan. Saran tindak
lanjut ini dapat diungkapkan dengan menggunakan klausa imperatif dengan proses
material untuk menyatakan kegiatan yang dimaksudkan. Tema Tekstual Struktural
dapat digunakan untuk membuat klausa-klausa yang digunakan dosen menjadi
lebih lebih kohesif.
24. Fase Salam Penutup
Fase ini dilaksanakan dengan menggunakan negosiasi interkasional. Fase ini
merupakan akhir dari kegiatan perkuliahan. Klausa yang digunakan pada langkah
ini adalah klausa minor yang berfungsi sebagai salam penutup, misalnya good bye,
see you, bye bye (sampai jumpa lagi).
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan pada analisis dengan menggunakan kerangka teori Linguistik
Sistemik Fungsional (LSF) terhadap genre perkuliahan bahasa Inggris (GPBI) sebagai
bahasa asing di Indonesia yang dikaji dalam penelitian ini, maka realisasi genre
perkuliahan bahasa Inggris dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Tahapan genre perkuliahan bahasa Inggris dalam mencapai tujuan sosialnya, yaitu
membuat mahasiswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap berkenaan
dengan materi perkuliahan, meliputi Tahap Orientasi ^ Tahap Diskusi ^ Tahap
Penutup.
a. Tahap Orientasi dilakukan melalui beberapa fase perkuliahan secara berurutan,
yaitu: Salam Pembuka ^ (Membangun Relasi Sosial) ^ (Pemeriksaan
Administrasi Perkuliahan) ^ Tinjauan Mata Kuliah Sebelumnya ^ Rencana
Kegiatan ^ Pemeriksaan Tugas ^ (Kesimpulan Tugas) ^ Penentuan Kegiatan
Perkuliahan ^ Pernyataan Tujuan Perkuliahan.
b. Tahap Diskusi dilakukan melalui beberapa fase perkuliahan secara berurutan,
yaitu: [Penjelasan Konsep ^ Pemberian Contoh ^ Pemeriksaan Pemahaman
Mahasiswa ^ Kesimpulan Konsep ^ Pemberian Latihan ^ Pengerjaan Latihan ^
(Monitoring Latihan) ^ Pemeriksaan Latihan]  ^ (Kesimpulan Pokok
Perkuliahan).
c.

Tahap Penutup dilakukan melalui beberapa fase perkuliahan secara berurutan,
yaitu: Penanda Perkuliahan segera Berakhir ^ (Umpan Balik) ^ (Rangkuman) ^
Pemberian Tugas ^ Tindak Lanjut ^ Salam Penutup.

2.

Realisasi leksikogramatika makna metafungsional pada GPBI adalah sebagai
berikut:
a. Secara eksperiensial, proses yang digambarkan pada GPBI didominasi oleh
proses relasional, proses material, dan proses mental, dengan melibatkan
partisipan manusia (dosen dan mahasiswa) dan partisipan non-manusia (konsep,
teori, fakta yang dibahas), serta sirkumstansi tempat dan waktu.
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b. Secara interpersonal, klausa yang digunakan pada GPBI didominasi oleh klausa
Deklaratif, klausa Interogatif, dan klausa Imperatif.
c. Secara tekstual, Tema yang digunakan pada GPBI didominasi oleh Tema
Topikal Takbermarkah, Tema Interpersonal Kata Tanya Wh-, dan Tema
Tekstual Struktural.
3.

Alasan terjadinya realisasi leksikogramatika makna eksperiensial, makna
interpersonal, dan makna tekstual pada GPBI adalah sebagai berikut:
a. Dominasi penggunaan proses relasional pada GPBI karena pokok pembahasan
GPBI adalah materi keilmuaan bahasa Inggris yang secara Transitivitas
digambarkan sebagai relasi antara suatu konsep/teori/fakta dengan definisi atau
penjelasannya. Selain itu, proses material juga digunakan untuk menggambarkan
aktivitas fisik yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam memahami
materi

perkuliahan.

Sementara

itu,

proses

mental

digunakan

untuk

menggambarkan aktivitas pikir mahasiswa dalam memahami konsep atau teori
yang menjadi pokok pembahasan perkuliahan.
b. Dominasi penggunaan klausa Deklaratif pada GPBI karena perkuliahan
menggunakan metode pembelajaran yang berpusat kepada dosen (teachercentered learning), yang menempatkan dosen sebagai orang ahli (expert) dan
mahasiswa sebagai orang baru (novice), sehingga dosen lebih dominan dalam
memberi informasi tentang konsep/teori/fakta yang menjadi pokok materi
perkuliahan. Selain itu, klausa Interogatif juga digunakan untuk mengetahui
apakah konsep/teori yang dipelajari dalam perkuliahan dipahami oleh
mahasiswa. Sementara itu, klausa Imperatif digunakan untuk meminta
mahasiswa melakukan suatu tindakan dalam rangka memahami materi
perkuliahan.
c. Dominasi Tema Topikal Takbermarkah pada GPBI karena dalam penjelasan
materi perkuliahan, konsep/teori/fakta yang menjadi pokok materi perkuliahan
difungsikan sebagai Subjek klausa agar mudah dipahami. Selain itu, Tema
Interpersonal Kata Tanya Wh- juga sering digunakan dalam klausa Interogatif
untuk meyakinkan bahwa mahasiswa memahami materi perkuliahan. Sementara
itu, Tema Tekstual Struktural digunakan agar klausa-klausa yang dipakai untuk
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menjelaskan materi perkuliahan memiliki kohesi dengan klausa lainnya
sehingga mahasiswa lebih mudah memahaminya.
4.

GPBI yang dikaji dalam penelitian ini merupakan genre makro perkuliahan yang
terbentuk dari beberapa genre mikro, yang termasuk dalam genre faktual, yaitu
Rekon, Laporan, Deskripsi, Eksplanasi, Eksposisi, dan Prosedur.
B. Implikasi
Implikasi berdasarkan hasil penelitian disertasi ini dapat disampaikan sebagai

berikut:
1.

Kegiatan perkuliahan, termasuk perkuliahan bahasa Inggris, sebagai sebuah proses
sosial yang berorientasikan pada pencapaian tujuan perkuliahan, hendaknya
dilaksanakan secara terstruktur meliputi bagian awal, tengah, dan akhir, yang
memungkinkan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.

2.

Kegiatan perkuliahan sebagai sebuah genre merupakan perpaduan dari berbagai
genre mikro yang digunakan oleh dosen dalam menjalankan kegiatan pembelajaran.
Oleh karena itu, dosen hendaknya memahami konsep genre mikro pedagogis dan
menerapkannya dalam kegiatan pmbelajaran. Misalnya, agar penjelasan dosen
tentang suatu materi perkuliahan dapat dipahami dengan mudah oleh mahasiswa,
dosen perlu memahami konsep genre mikro Laporan, Deskripsi, dan Eksplanasi.

3.

Kegiatan perkuliahan merupakan perilaku berbahasa yang dilakukan untuk
mencapai tujuan perkuliahan. Agar penggunaan bahasa tersebut sesuai dengan
konteks perkuliahan, dosen perlu mengetahui makna metafungsional yang akan
disampaikan, yang meliputi makna ideasional, makna interpesonal, dan makna
tekstual, serta realisasi leksikogramatikanya.

4.

Pentahapan kegiatan perkuliahan dan tujuan sosialnya hendaknya dilaksanakan
dengan menggunakan genre mikro dan pilihan leksikogramatika yang relevan
dengan tahapan dan tujuan tersebut.
C. Saran
Berdasarkan temuan dan hasil penelitian ini, saran secara teoretis dan praktis

dapat diberikan, khususnya kepada peneliti lain.

library.uns.ac.id

236
digilib.uns.ac.id

1.

Saran Secara Teoretis

Penelitian terhadap genre perkuliahan bahasa Inggris sebagai bahasa asing di
Indonesia ini hanya menekankan realisasi pada tataran klausa. Untuk mendapatkan
informasi yang lebih mendalam tentang genre perkuliahan ini, perlu dilakukan kajian
pada tataran kata, frase, dan wacana.
Selain itu, penelitian ini hanya memfokuskan pada genre perkuliahan bahasa
Inggris yang materi perkuliahannya adalah materi keilmuan (content lesson). Untuk
mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang genre perkuliahan bahasa
Inggris, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang memfokuskan pada
perkuliahan keterampilam bahasa Inggris (language skill lesson).
Genre perkuliahan bahasa Inggris yang dikaji dalam penelitian ini menggunakan
metode pembelajaran konvensional (teacher-centred learning). Maka dari itu, perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut pada genre perkuliahan bahasa Inggris yang
menggunakan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa (student-centred learning),
misalnya pendekatan berbasis genre (genre-based approach).
2.

Saran Secara Praktis

Keberhasilan pencapaian tujuan perkuliahan sebagian ditentukan oleh cara yang
dilakukan oleh dosen dalam mengajarkan materi perkuliahan. Sesuai dengan konsep
genre dalam tradisi Lingusitik Sistemik Fungsional, dosen hendaknya memperhatikan
konsep genre tersebut yang mencakup tiga hal, yaitu tujuan sosial, langkah-langkah
bertahap untuk mencapai tujuan, dan pilihan bentuk bahasa yang sesuai dengan langkah
dan tujuan tersebut.
Ketiga hal tersebut hendaknya diketahui oleh dosen dan mahasiswa dalam
menjalankan dan mengikuti perkuliahan. Pembelajaran merupakan tindakan kolaboratif
antara dosen dan mahasiswa. Pemahaman yang benar tentang genre perkuliahan akan
mendukung keberhasilan perkuliahan tersebut.
Proses relasional dalam Transitivitas perlu dipahami dan diterapkan oleh dosen
secara benar dalam kegiatan perkuliahan agar proses penjelasan konsep (transfer of
knowledge) kepada mahasiswa berjalan dengan baik.
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