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GLOSARI

Finit (Finite): fungsi gramatikal yang dapat digunakan untuk menentukan: (1)
polaritas (positif atau negatif); (2) bentuk tanya; dan (3) kala (tense),
terutama dalam bahasa Inggris. Finit dapat berdiri sendiri pada klausa
yang mempunyai struktur “Subjek^Finit^Predikator”. Namun demikian,
finit juga dapat berfusi (bergabung) dengan predikator di dalam verba
(pada struktur “Subjek^Finit/Predikator”) dengan komplemen (pada
struktur “Subjek^Finit/Komplemen”), dan dengan keterangan (pada
struktur “Subjek^Finit/Keterangan”).

Fonologi: sumber pengungkapan kata sebagai suara yang dilafalkan. Fonologi
juga merupakan sumber intonasi untuk merealisasikan pilihan
gramatika secara langsung, sekaligus merupakan sumber ritme serta
artikulasi silabi dan fonem.

Fungsi (nomina), fungsional (ajektiva): istilah umum yang digunakan untuk
menyatakan kegunaan. Dalam Linguistik Sistemik Fungsional (LSF),
fungsi mengacu kepada tiga hal sebagai berikut

Fungsi ideasional: fungsi untuk mengungkapkan realitas fisik dan
biologis, serta berkenaan dengan interpretasi dan representasi
pengalaman.

Fungsi interpersonal: fungsi untuk mengungkapkan realitas social
serta berkenaan dengan interaksi antara penutur/penulis dan
pendengar/pembaca.
Fungsi tekstual: fungsi untuk mengungkapkan realitas
semiotis/simbol dan berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam
konteks.

Genre: secara sempit, jenis-jenis teks atau wacana; secara luas, konteks
budaya yang melatbelakangi lahirnya teks. Secara teknis, genre
adalah proses social yang berorientasi kepada tujuan yang dicapai
secara bertahap, (a staged, goal-oriented social process). Dikatakan
“sosial” karena orang menggunakan genre untuk berkomunikasi
dengan orang lain; dikatakan “berorientasi kepada tujuan” karena
orang menggunakan genre untuk mencapai tujuan komunikasi; dan
dikatakan “bertahap” karena untuk mencapai tujuan komunikasi; dan
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dikatakan “bertahap” karena untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya
dibutuhkan beberapa tahap melalui pembabakan di dalam genre.

Grafologi: pengungkapan dalam bentuk kata-kata yang ditulis, sebagai padanan
dari fonologi yang merupakan pelafalan kata-kata secara lisan.

Kalimat: gugusan kata dalam satuan ortografis yang diawali oleh huruf besar
dan diakhiri oleh tanda titik (.). Dalam LSF, kalimat tidak dibedakan
dengan klausa dalam hal bahwa kalimat dalam klausa mempunyai
kedudukan yang sama dalam tata bahasa, yaitu keduanya
mengandung setidak-tidaknya subjek dan finit atau finit/predikator.

Keterangan: unsur di dalam residu yang biasanya dipenuhi oleh adverbia.
Keterangan bersifat sirkumstansial dan meliputi keterangan tempat,
keterangan waktu, atau keterangan cara.

Klausa : gugusan kata yang mengandung setidak-tidaknya subjek dan finit
atau finit/predikator.

Komplemen: unsur di dalam residu yang biasanya dipenuhi oleh nomina atau
kelompok nomina yang berpotensi sebagai subjek. Selain oleh nomina
atau kelompok nomina, komplemen dapat dipenuhi oleh ajektiva.
Apabila komplemen diisi oleh nomina atau kelompok nomina,
komplemen dapat disejajarkan dengan objek, baik objek langsung
maupun objek taklangsung. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan
komplemen yang diisi oleh ajektiva; objek tidak lazim diisi oleh
ajektiva. Pada tradisi LSF, istilah objek tidak digunakan, dan
pengertian objek sudah tercakup di dalam komplemen.

Leksikogramatika: kata-kata dalam susunannya. Leksikogramatika terdiri atas
”leksis” dan ”gramatika”. Pada aliran linguistik selain LSF, leksis
dianggap sama dengan leksikon, yaitu kata yang terdaftar di dalam
kamus yang lepas dari konteks. Pada LSF, leksis adalah kata yang
selalu berada dalam konteks penggunaan pada teks. Leksis juga tidak
pernah dipisahkan dari gramatika, yaitu seperangkat sistem bahasa
yang menunjukkan pilihan makna. Pada aliran linguistik lain, gramatika
dianggap sebagai model tentang sistem linguistik secara menyeluruh
yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik (yang
masing-masing merupakan domain yang berbeda). Sebaliknya, pada
LSF gramatika merupakan bagian dari leksikogramatika (di samping
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leksis) yang terdiri atas morfologi dan sintaksis (yang masing-masing
tidak dipisahkan menjadi domain-domain yang berbeda). Gramatika
dan leksis (pada kombinasinya di dalam leksikogramatika)
direalisasikan oleh fonologi/grafologi.

Linguistik: ilmu yang mempelajari bahasa sebagai sistem komunikasi manusia.

Linguistik Sistemik Fungsional: aliran linguistik yang dipelopori oleh M.A.K.
Halliday, yaitu linguistik yang memandang bahwa secara fungsional
bahasa berada pada konteks sosial. Terdapat tiga prinsip utama pada
LSF, yaitu (a) bahasa harus selalu di pandang sebagai teks, tidak
sekedar sebagai kumpulan kata atau aturan tata bahasa; (b)
penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk
kebahasaan untuk merealisasikan makna;  dan (c) bahasa bersifat
fungsional, yaitu bentuk bahasa yang digunakan mencermintak ide,
sikap, nilai dan ideologi penggunanya.

Makna (meaning): bahasa yang mengekspresikan tentang dunia nyata atau
dengan segala kemungkinan ataupun dunia imajinasi.

Makna metafungsional: makna yang secara simultan terbangun dari tiga fungsi
bahasa, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi
tekstual.

Makna ideasional: makna yang tercipta sebagai hasil dari realisasi
unsur-unsur leksikogramatika yang digunakan untuk memahami alam
sekitar dan untuk mengorganisasikan pengalaman penutur atau
penulis tentang dunia nyata atau rekaan.

Makna interpersonal: makna yang tercipta sebagai hasil dari realisasi
unsur-unsur leksikogramatika yang digunakan untuk melakukan aksi
terhadap orang lain.

Makna tekstual: makna sebagai hasil dari realisasi unsur-unsur
leksikogramatika yang menjadi media terwujudnya sebuah teks, tulis
atau lisan, yang runtun dan yang sesuai dengan situasi tertentu pada
saat bahasa itu dipakai dengan struktur yang bersifat periodik.

Metafungsi (nomina), metafungsional (ajektiva): fungsi abstrak bahasa, yaitu
fungsi yang memungkinkan terciptanya makna pada saat bahasa
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digunakan. Metafungsi meliputi tiga wilayah fungsi sekaligus:
ideasional, interpersonal, dan tekstual.

Modalitas: sistem yang meliputi pilihan modalisasi dan modulasi. Modalisasi
bersifat indikatif dan mengacu kepada wilayah makna di antara ”ya”
dan ”tidak” atau di antara polaritas positif dan negatif. Makna yang
demikian menunjukkan pada kemungkinan (probabilitas) atau
kebiasaan. Modulasi bersifat imperatif dan berkaitan dengan
keharusan atau kesiagaan/kesediaan untuk melakukan sesuatu.

Modus: sistem klausa yang menunjukkan fungsi tuturan modus berada pada
wilayah makna interpersonal, serta mewadai indikatif (yang meliputi
pilihan deklaratif dan interogatif) dan imperatif.

Mood: kesatuan antara subjek dan finit.

Predikator: fungsi gramatikal yang biasanya diisi oleh kategori verba atau
kelompok verba, yang mengungkapkan sesuatu tentang subjek. Verba
yang merealisasikan predikator adalah verba selain finit, yaitu verba
yang menunjukkan aktivitas. Predikator dapat digunakan untuk
menyatakan voice (aktif-pasif), proses (misalnya: material, mental,
relasional), dan khususnya dalam bahasa Inggris, acuan waktu yang
terkait dengan kala (tense). Perlu dicermati bahwa tidak semua klausa
mengandung predikator. Klausa yang berstruktur
”Subjek^Finit/Komplemen” dan ”Subjek^Finit/Keterangan” tidak
mengandung predikator.

Register: pilihan variasi bentuk bahasa yang dipengaruhi oleh konteks situasi,
register mencakup tiga aspek, yaitu medan (field), pelibat (tenor), dan
moda (mode).

Medan: seperangkat urutan-urutan aktivitas yang berorientasi kepada
tujuan-tujuan institusional secara global. Medan berhubungan dengan
organisasi objek atau aktivitas. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa
medan berkaitan dengan pokok persoalan yang dibicarakan melalui
penggunaan bahasa di dalam kelas. Medan berurusan dengan apa
yang sedang berlangsung dan siapa melakukan apa dengan siapa.

Pelibat: negosiasi yang mencerminkan hubunan sosial di antara para
pengguna bahasa yang terdapat di dalam teks. Dalam konfigurasi
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makna interpersonal, pelibat berkenaan dengan jarak semiotika sosial
yang mencakup tiga fungsi hubungan, yaitu status (status), kontak
(contact), dan afek (affect). Status adalah posisi masing-masing
partisipan di dalam teks, misalnya sejajar atau tidak sejajar. Kontak
adalah intensitas hubungan atau derajat keterlibatan di antara
partisipan, misalnya hubungan itu bersifat permanen, reguler, atau
temporal. Adapun afek berkaitan dengan muatan emosional dalam
hubungan di antara partisipan, sehingga afek dapat menunjukkan
penilaian atau justifikasi positif/negatif di antara partisipan terhadap
masalah yang terungkap di dalam teks.

Moda: seleksi pilihan dalam kerangka sistem teks, dan berurusan
dengan peranan yang dimainkan oleh bahasa dalam merealisasikan
aksi sosial. Moda mencakup dua sisi, media dan sarana (channel).
Dari sisi media, teks dapat dinyatakan secara lisan atau tulis. Dari sisi
sarana, teks dapat dipublikasikan melalui televisi, radio, buku, jurnal,
dan sebagainya.

Residu: unsur-unsur sisa selain subjek dan finit, yaitu predikator, komplemen,
dan keterangan.

Sistem: istilah yang mengacu kepada dua hal, yaitu (1) sistem pilihan (system of
choice), bahwa secara paradigmatis, penggunaan bahasa berada
pada pilihan, misalnya, apakah deklaratif atau indikatif dan aktif atau
pasif; (2) sistem berkenaan dengan kenyataan bahwa bahasa secara
sintagmatis mempunyai sistemnya sendiri, dengan kaidah-kaidah yang
ada.

Subjek: fungsi gramatikal yang dipenuhi oleh kategori nomina atau kelompok
nomina yang kehadirannya tidak terkait dengan finit dan atau
predikator.

Teks: satuan lingual yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata
organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna dalam konteks
tertentu pula. Istilah ”teks” dan ”wacana” dianggap sama, dan hanya
dibedakan dalam hal bahwa wacana  lebih bersifat abstrak dan
merupakan realisasi makna dari teks.

Wacana = teks
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I. KERANGKA ANALISIS
UJARAN INTERPERSONAL DALAM WACANA KELAS

Untuk melakukan analisis ujaran interpersonal dalam wacana kelas
perlu disusun kerangka acuan melalui rancangan penelitian. Hal ini
dimaksudkan untuk memudahkan dalam menyusun serangkaian aktifitas
penelitian yang pada akhirnya dapat menghasilkan kesimpulan secara
ilmiah. Adapun kerangka penelitian sederhana mencakup beberapa hal,
antara lain :
1.1. Rancangan Penelitian

Rancangan yang disusun merupakan kajian kualitatif deskriptif.
Bogdan dan Biklen (1982) menyatakan bahwa penelitian kualitatif
mempunyai ciri :
a. Menggunakan setting alamiah sebagai sumber data langsung dan

peneliti sebagai instrumen utama,
b. Bersifat deskriptif,
c. Lebih memperhatikan proses dari pada hasil,
d. Menganalisis data secara induktif, dan
e. Makna (meaning) merupakan perhatian  utama.

Ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi objektif tentang  ujaran
interpersonal dalam wacana kelas. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka
dilakukan dengan mengambil data dari setting alamiah yang berupa
kegiatan pembelajaran di kelas dan peneliti sendiri berperan sebagai
instrumen utama.

Bahasan kajian bersifat kualitatif, namun untuk membantu deskripsi
kualitatif digunakan juga data kuantitatif. Hasil analisis
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kuantitatif diuraikan dalam bentuk statistik sederhana berupa tabel dan
persentase penggunaan unsur-unsur masalah yang diteliti, juga digunakan diagram
untuk melihat tingkat perbandingan secara visual.

Tujuannya adalah untuk penyediaan informasi tentang tingkat distribusi
frekuensi peristiwa kebahasaan sesuai dengan aspek dan ciri yang terangkum dalam
setiap masalah yang diteliti. Dengan kata lain, hal itu dilakukan untuk mengetahui
tingkat dominasi dalam konteks yang ada.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara induktif. Dalam
pembahasan hasil analisis digunakan data yang diperoleh berupa rekaman dan
catatan lapangan. Analisis deskripsinya dengan menggunakan konten analisis.

1.2. Lokasi dan Waktu
Lokasi dan waktu perlu disusun sedemikian rupa sehingga alur pelaksanaan

kajian dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan.

1.3. Subjek dan Objek Penelitian
Istilah subjek penelitian dalam penelitian ini mempunyai acuan yang hampir

sama dengan istilah informan yang digunakan Samarin (1988). Keduanya mengacu
pada penutur bahasa yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian
lapangan. Perbedaannya terletak pada perlakuan peneliti terhadap penutur bahasa
itu dalam rangka mendapatkan data penelitian.

Hal ini tentu berhubungan dengan tujuan penelitian. Sesuai dengan tujuan
penelitian ini, objek penelitiannya berupa ujaran bahasa yang terjadi secara alamiah.
Dengan demikian, objek penelitian diperoleh dari penutur dengan pengamatan dan
perekaman.

Subjek kajian dalam tulisan ini mengacu pada istilah informan menurut
Samarin (1988) yaitu penutur bahasa sasaran yang digunakan oleh peneliti untuk
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mendapatkan data bahasa. Selanjutnya, subjek penelitian adalah seorang yang
memenuhi kebutuhan peneliti akan sampel kebahasaan, baik yang berupa ulangan
terhadap apa yang sudah dikatakannya maupun yang berupa sikap bahasanya
terhadap yang dikatakan orang lain. Dengan kata lain, subjek penelitian ini adalah
guru dan siswa dan objek penelitiannya adalah perilaku semiotik kebahasaan dan
non-kebahasaan yang direalisasikan kesaluran fonik (dengar) dan grafik (pandang)
yang terjadi dalam wacana kelas.

Subjek penelitian pada dasarnya semua penutur bahasa sasaran, namun
perlu dipikirkan persyaratan subjek agar objek (data) yang diperoleh representatif.
Pertama-tama subjek itu harus mempunyai cukup waktu dan sedapat-dapatnya
secara teratur dapat bertemu dengan peneliti. Ia harus penutur yang baik dalam
bahasa yang diteliti. Dari segi jumlah subjek, Samarin menyatakan bahwa linguis itu
hendaknya jangan hanya membatasi diri pada seorang subjek saja. Tetapi, masalah
seberapa banyak peneliti harus menggunakan informan tidak dapat dijawab dengan
satu-satunya pernyataan kategoris karena bergantung pada jenis penelitian linguistik
yang dilakukan.

Selain persyaratan di atas ada persyaratan lain bagi subjek yaitu dari aspek
umur, kualitas budaya dan kejiwaan, serta bahasa. Tidak mudah untuk menentukan
berapa umur subjek yang baik yang digunakan sebagai sumber data penelitian.
Sebagai pertimbangan bahwa anak yang berumur 6 tahun tentu tidak akan
seberpengalaman subjek yang lebih tua 30 tahun dalam bahasanya.

Kualitas kebudayaan dan kejiwaan juga menjadi kriteria penting dalam
penelitian bahasa. Dalam kaitannya dengan kebudayaannya sendiri, seorang subjek
dikatakan baik apabila ia dapat berbicara dengan bebas dan wajar mengenai suatu
rentetan pokok pembicaraan yang luas dan yang ada relevansinya dengan
kebudayaannya.
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Dari segi kejiwaan, seorang subjek harus terbebas dari berbagai tekanan.
Dari segi linguistik, subjek yang baik adalah yang sanggup memberikan data yang
melimpah, cermat, dan benar-benar dianggap mewakili. Dalam kaitannya dengan hal
ini dipersyaratkan bagi subjek yang dipilih hendaknya seorang penutur asli dari
bahasa dan dialek yang sedang diteliti, mampu menggunakan kata-kata dengan baik,
mampu berbahasa dengan artikulasi yang tepat dan resonansi suara yang tajam,
serta mampu berbicara dalam tempo yang wajar.

Subjek penelitian adalah guru dan siswa pada sekolah yang telah dipilih.
Dengan mempertimbangkan syarat subjek tersebut, maka ditentukan jumlah
subjeknya. Guru yang dijadikan subjek penelitian adalah guru bidang studi Bahasa
Indonesia yang memiliki pengalaman mengajar minimal 10 tahun sehingga dapat
diasumsikan bahwa mereka sudah memiliki pengalaman mengajar dan memiliki
penguasaan materi pelajaran memadai.

Di samping itu, penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini juga
didasarkan pada kelancaran berbahasa, kefasihan berbicara, serta penggunaan
metode/teknik pengajaran yang menjamin didapatkannya perilaku semiotik
kebahasaan yang dapat diungkapkan oleh indera pandang dan dengar yang
melimpah dalam proses interaksi kelas yang alamiah.

1.4. Data dan Sumber Data
Bogdan dan Biklen (1982) menyatakan bahwa data penelitian mengacu pada

materi mentah yang dikumpulkan peneliti dari objek yang sedang diteliti, berupa fakta
yang digunakan sebagai dasar analisis. Data penelitian mencakup rekaman atau
cacatan peneliti. Adapun catatan lapangan berisi :
a. Deskripsi yang berupa catatan subjek, rekonstruksi dialog, deskripsi setting fisik,

laporan kejadian khusus, deskripsi kegiatan, dan catatan perilaku subjek
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b. Refleksi yang berupa refleksi analisis, refleksi metode, refleksi dilema dan konflik
etika, refleksi kerangka pikir peneliti, dan butir-butir penjelasan.

Data berupa data kebahasaan guru dan siswa dalam intraksi di kelas yaitu
satuan-satuan ungkapan kebahasaan pada tingkat klausa dan data non-kebahasaan
yang berupa tindakan semiotik non-kebahasaan yang melengkapi atau mendukung
ungkapan kebahasaan yang terkait dengan data kebahasaan guru dan siswa dalam
kelas.

Data dalam penelitian berupa klausa dan tindakan. Data diperoleh dari
tuturan dan tindakan spontan atau langsung dari guru dan siswa. Data lisan
selanjutnya akan ditranskripsikan ke dalam bahasa tulis atau transkripsi ortografis.
Data dikumpulkan dari tahap awal sampai tahap akhir pengajaran dengan materi
yang berbeda-beda dalam pelajaran bahasa Indonesia. Teks wacana kelas yang
dijadikan sumber data dan juga sebagai objek kajian, seperti berikut ini :

 Teks WK1 materinya terdiri atas :
(a) Editorial dan Tajuk Rencana
(b) Editorial dan Tajuk Rencana/Lanjutan
(c) Pembangunan di Indonesia
(d) Pembangunan Sekolah di Desa Terpencil
(e) Pembangunan di Deli Serdang
(f) Biografi dan Otobiografi
(g) Biografi dan Otobiografi/Lanjutan
(h) Biografi Tokoh Bidang Pemerintah

 Teks WK2 materinya terdiri atas :
(a) Makna Denotasi dan Makna Konotasi
(b) Menyimak Informasi dari Tuturan Langsung
(c) Menyimak Informasi dan Menyimpulkan Isinya
(d) Kalimat Korelatif
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(e) Kata yang Mengalami Penyempitan
(f) Menulis Karangan Narasi
(g) Menceritakan Peristiwa atau Kejadian dengan Menggunakan 5W+1H
(h) Makna Berkonotasi Positif dan Berkonotasi Negatif

 Teks WK3 materinya terdiri atas :
(a) Kalimat Inti, Kalimat Pendek, dan Kalimat Panjang
(b) Unsur yang Membangun Sebuah Cerita Pendek
(c) Gaya Bahasa
(d) Amanat dalam Cerita
(e) Ungkapan dan Peribahasa
(f) Ungkapan/lanjutan
(g) Menggunakan Berbagai Makna dan Hubungan Makna
(h) Antonim

 Teks WK4 materinya terdiri atas:
(a) Penalaran Deduktif
(b) Menentukan Unsur Instrinsik Cerpen
(c) Unsur yang Membangun Cerpen
(d) Mengubah Kalimat Aktif menjadi Pasif
(e) Kalimat Aktif Transitif
(f) Menyimak Informasi Melalui Membaca Teks

 Teks WK5 materinya terdiri atas :
(a) Menulis Surat Kuasa dan Surat Dagang
(b) Menulis Surat Kuasa dan Surat Dagang/lanjutan
(c) Menulis Teks Pidato Persiapan Menulis Teks Pidato
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(d) Pidato Tanpa Teks
(e) Membaca Tabel dan Grafik
(f) Membaca Tabel dan Grafik/ lanjutan
(g) Menulis Notulen Rapat

 Teks WK6 materinya terdiri atas :
(a) Pembacaan Puisi
(b) Kalimat Sederhana
(c) Menulis Prosa Persuasi
(d) Fakta dan Opini
(e) Kesehatan
(f) Notula Rapat
(g) Kesusastraan

Data penelitian seperti yang dikemukakan di atas merupakan satuan lingual
beserta konteksnya. Seperti yang dikemukakan Sudaryanto (1988) bahwa data
merupakan satuan lingual yang terdiri dari objek sasaran penelitian plus konteksnya
D (Data) = G (Goal) + C (Conteks), maka korpus itu harus dan hanya mencerminkan
objek sasaran (G) plus konteks (C).

1.5. Pengumpulan Data
Pemilihan metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data

penelitian yang baik. Samarin (1988) menyatakan bahwa data penelitian yang baik
harus memenuhi enam persyaratan, yaitu : (a) Berdialek tunggal, (b) Alami, (c)
Bervariasi, (d) Lengkap, (e) Berulang, dan (e) Menarik.

Sesuai dengan data penelitian, yaitu (a) satuan-satuan ungkapan kebahasaan
pada tingkat klausa, dan (b) data non-kebahasaan yaitu tindak tanduk semiotik non-
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kebahasaan yang melengkapi atau mendukung ungkapan kebahasaan yang
berkaitan pada data kebahasaan, maka metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu teknik rekam, teknik simak,
teknik catat, teknik pengamatan, dan teknik wawancara.

Teknik rekam digunakan untuk mendokumentasikan pemakaian bahasa oleh
guru dan siswa ketika proses belajar-mengajar, rekaman menggunakan handycamp

dan hasil rekaman ditranskripsikan ke bentuk satuan lingual tertulis.
Teknik simak dan catat digunakan untuk mengadakan penyimakan dan

pencatatan terhadap pemakaian bahasa guru dan siswa ketika proses belajar
mengajar di kelas yang bersifat spontan, lisan, dan natural dan mengadakan
pencatatan terhadap data relevan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan penelitian.

Teknik wawancara digunakan dan dikembangkan untuk memperoleh informasi
tentang arti/maksud ujaran yang dikemukakan guru, sehingga diperoleh interpretasi
yang tepat. Teknik ini digunakan sebagai bentuk triangulasi pemerolehan dan
penyediaan data dalam kelas.

Teknik-teknik di atas, diperkuat dengan teknik pengamatan langsung di mana
observasi dilakukan dengan observasi tidak berperan. Hal ini dimaksudkan untuk
memperoleh natural setting pemakaian bahasa guru dan siswa pada saat proses
belajar-mengajar. Di samping itu, juga dipertajam dengan teknik kerjasama dengan
subjek atau teknik wawancara mendalam (indepth intervieweng). Teknik ini dilakukan
secara informal guna memverifikasi data dan sekaligus menafsirkan maksud yang
disampaikan oleh penutur secara tepat.

1.6. Pemeriksaan dan Pengecekan Keabsahan Data.
Untuk menjaga keterandalan data dilakukan kegiatan verifikasi data. Verifikasi

data dilakukan dengan cara :
a. Pengumpulan data dari enam subjek penelitian
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b. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, perekaman, dan introspeksi
c. Pendiskusian data dengan pakar dan teman sejawat.

Untuk menjaga kealamiahan data, dilakukan kegiatan berikut. Pertama,
menjelaskan kepada subjek penelitian tentang tujuan penelitian dan data yang
diperlukan dalam penelitian. Dalam penjelasan itu ditekankan bahwa penelitian bukan
penelitian evaluatif yang berkaitan dengan kebakuan bahasa, tetapi penelitian
terhadap bahasa yang digunakan dalam komunikasi yang alamiah. Kedua, data
penelitian dijaring dalam waktu yang cukup lama. Ketiga, peneliti berusaha
menciptakan hubungan yang akrab dengan subjek penelitian sehingga kehadiran
peneliti tidak terasa asing.

1.7. Analisis Data
Analisis data penelitian dilakukan dengan model alir yang diadopsi dari model

alir analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994).
Dalam pandangannya tentang analisis data kualitatif, dinyatakan bahwa analisis data
kualitatif terdiri atas tiga alir kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi
data, penyajian data, serta penarikan simpulan. Alir analisis data tersebut di gambar
berikut ini :
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Gambar 1: Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif Miles dan
Huberman (1994)

Analisis data dimulai sejak data dikumpulkan. Oleh karena itu, bersamaan
dengan pengumpulan data dan segera setelah diperoleh data dilakukan reduksi data.
Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data meliputi identifikasi data, klasifikasi data,
dan kodifikasi data.

Analisis dilaksanakan dengan menggunakan teknik konten analisis yaitu
suatu teknik penelitian untuk pembuatan kesimpulan yang sah dan replikabel dari
data  konteksnya (Krippendorf, 1980). Tahap pertama adalah pentranskripsian data,
termasuk menyatukan, memilah, dan proses pencatatan. Tahap kedua adalah
reduksi data, pembuatan statistik sederhana atau identifikasi, klasifikasi, dan
kodifikasi data. Tahap ketiga, yang terkait dengan proses yang lebih konvensional
pada identifikasi dan representasi pola-pola ujaran interpersonal yang signifikan.
Tahap terakhir membuat simpulan. Pada tahap ini, pengetahuan tentang data dan
konteks akan berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan membuat
simpulan.

PENGUMPULAN DATA

PENYAJIAN DATAREDUKSI DATA

ANALISIS DATAPENARIKAN SIMPULAN
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Secara sederhana analisis dapat terlihat berikut ini. Pertama, pemerolehan
data aktivitas guru dan siswa dengan menggunakan rekaman audio-visual,
menghasilkan representasi visual dan non visual teks guru dan siswa. Pada langkah
ini, non visual adalah representasi verbal (linguistik), sedangkan visual adalah
merepresentasi non-verbal (non-linguistik).

Kedua, data diperoleh dari rekaman video-visual yang diperlakukan sebagai
data mentah. Data mentah ini lalu ditranskrip dari visual dan non-visual atau
merepresentasikan bentuk rekaman ke bentuk catatan. Pada tahap ini, sebelumnya
representasi bentuk non-visual atau representasi rekaman yang jelas secara visual
(non-linguistik) atau direpresentasi dalam bentuk catatan, sementara visual (non-
linguistik) atau representasi bentuk rekaman paling sedikit dapat kelihatan secara
visual atau direpresentasi dalam bentuk catatan kecuali beberapa representasi
bentuk semiotik linguistik yang menentukan pemahaman perilaku/behavior atau
ekspresi semiotik linguistik tertentu. Penentuan ini, dicatat dalam tanda-kurung untuk
menandai adanya kejadian.

Selanjutnya membuat kode/istilah yang praktis untuk memudahkan analisis.
Pertama, transkrip data diklasifikasi ke dalam ‘kategori’ wacana seperti WK1 (wacana
kelas 1), WK2, WK3, WK4, WK5, dan WK6. Kedua, transkrip dan klasifikasi data
dibaca, diamati, ditetapkan dan ditandai untuk dinomori klausa. Ketiga, tulisan
transkripsi kemudian dinomori menurut satuan urutan klausa yang tampak di dalam
data. Bunyi yang tidak jelas secara sosio-semantik dianggap kurang bernilai
dihilangkan.

1.8. Prosedur Analisis Data
a. Penyajian Data

Setelah data ditransliterasi dalam bentuk teks tertulis, kemudian data
disajikan dengan memisah-misahkan teks ke dalam klausa, kemudian diberi kode
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(WK1, WK2, WK3, WK4, WK5, dan WK6) dan nomor. Huruf  penanda didasarkan
pada sumber data teks (data WK1-1, WK1-2, WK1-3, dst.), lalu kode “WK1-1” akan
menunjukkan kalimat pertama dari data WK1, “WK1-2” kalimat kedua, “WK1-3”
klausa ketiga dan seterusnya.

b. Analisis Mood dan Residu
Setelah tahap penyajian data, analisis dimulai. Pertama klausa dianalisis

untuk mencari mood setelah itu baru dicari residu.

c. Analisis Komponen Mood dan Tipe Modus
Mood lalu dianalisis sesuai dengan prinsip komponen yaitu subjek dan finit.

Subjek dianalisis untuk gramatikal person dan finit dianalisis atau finit modalitas.
Selanjutnya dianalisis posisi dari subjek dan finit untuk mengetahui modus kalimat.
Pada tahap analisis ini, klausa dibedakan dengan deklaratif, interogatif, atau
imperatif.

d. Analisis Predikator
Untuk mengetahui predikator, klausa dianalisis untuk mengetahui kata

kerjanya (aktif, pasif, atau tidak dapat dipakai/diterapkan). Analisis ini termasuk
analisis predikator

e. Analisis Residu, Komplemen, dan Keterangan

Analisis berikut menuju pada dua konstituen dalam residu: komplemen dan
keterangan. Di sini, prosedur dilibatkan pada identifikasi semua keterangan dan
komplemen satu demi satu berdasarkan kontribusinya pada ujaran interpersonal.
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Karena penelitian tidak meneliti gramatikal data, tentu saja yang dianalisis tidak
setiap keterangan dan komplemen yang ditemukan.

Contoh Analisis :
Di bawah ini dikemukakan prosedur analisis pada poin (i) sampai (v) di

atas. Penggunaan 5 klausa pada contoh di bawah sebagai sampel. Kalimat diambil
dari sebuah wacana guru.

(i)  Penyajian data
Kita lanjutkan! (WK1-1) Kemarin dulu kita sudah membicarakan mengenai pilihan

kata (WK1-2) dimana pilihan kata ini menyangkut mengenai kata umum dan kata

khusus. (WK1-3) Kata umum yaitu kata yang mengandung pengertian umum.

(WK1-4), Ya, (WK1-5), dan mempunyai... e ...(WK1-6)

(ii) Analisis Mood dan Residu.
(WK1-1)

Kemarin
dulu

Kita sudah membicarakan mengenai
pilihan kata

Keterangan Subjek Finit Predikator Komplemen

Dimana pilihan kata itu menyangkut mengenai kata umum dan
kata khusus

Subjek Predikator Komplemen

(iii) Analisis untuk Modus dan Tipe Modus

Kita Lanjutkan

Subjek Predikator
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Klausa tersebut dianalisis untuk mood dan residu dengan mengaplikasikan
perlakuan khusus untuk mengungkap finit yang laten dengan memanjangkan
grup nomina yang berfungsi sebagai subjek. Kemudian diidentifikasi komponen
dari mood ini. Subjek dan finit untuk menentukan tipe modus masing-masing
klausa.

Catatan: Pemanjangan grup nomina yang berfungsi sebagai subjek diberi tulisan
tebal, dan pronoun yang diacu di garis bawahi. Dalam analisis mood
diberi huruf besar).

(WK1-2) Kemarin dulu kita sudah membicarakan mengenai kata umum dan kata
khusus.

Analisis: subjeknya adalah ‘kita’ (orang kedua jamak) dan finitnya ’sudah’. moodnya
adalah ‘KITA SUDAH’. Subjek sebelum finit yang merupakan kalimat deklaratif.

(iv) Analisis Predikator dalam klausa
Setelah dianalisis untuk mood, klausa dianalisis untuk mencari predikator

melalui kata kerja. Langkah analisis ini hanya diterapkan untuk klausa yang memiliki
mood dan berisi kata kerja. Oleh sebab itu, klausa (WK-5) dan (WK1-6) tidak
termasuk dalam analisis kata kerja karena tidak masuk dalam mood. Hanya klausa
(WK1-1), (WK1-2), (WK1-3), (WK1-4), dan (WK1-6) dianalisis sebagai kalimat  pasif
dan kalimat aktif.

(v) Analisis Residu yang relevan dengan Komplemen dan Keterangan.
Sekarang analisis difokuskan pada Residu, melihat komplemen dan

keterangan berhubungan dengan ujaran interpersonal. Pada 6 klausa di atas, hanya
ada satu keterangan, yaitu frase kemarin dulu dalam klausa (WK1-2). Frase ini dapat
dikatakan berkontribusi untuk ujaran interpersonal dengan membantu pendengar
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melokasikan informasi dalam teks, yang membuat teks lebih mudah dipahami oleh
pendengar.

Ini termasuk dalam analisis. Sebagai komplemen ada empat klausa (klausa
WK1-2) mengenai pilihan kata, dan(klausa WK1-3) kata yang mengandung

pengertian umum. Satu dari komplemen ini ada yang mempengaruhi ujaran
interpersonal dengan menggunakan keterangan pada klausa (WK1-2). Tidak ada
yang individu  mengacu langsung pada pendengar. Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa komplemen tidak berkontribusi kepada ujaran interpersonal dalam sampel
analisis.
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II. ANALISIS UJARAN INTERPERSONAL LEKSIKOGRAMATIKA

Analisis satuan-satuan leksikogramatikal yang merealisasikan ujaran
interpersonal setiap teks wacana kelas. Representasi antarpersona dimaksudkan
sebagai gambaran bagaimana penutur merealisasikan leksikogramatika ketika
penutur melakukan tindak komunikasi interaksi dengan pendengar.

Realisasi aksi atau tindak bahasa ini terkait dengan modus, yakni cara
bahasa diungkapkan dan modalitas sebagai pilihan leksikal yang menunjukkan
pertimbangan, pendapat pribadi, komentar pembicara baik dalam modalisasi atau
modulasi dengan membawa makna derajat kemungkinan terjadi. Satuan-satuan
leksikogramatika yang merealisasikan ujaran interpersonal yang dianalisis terdiri dari
(1) sistem klausa, (2) struktur mood, dan (3) modalitas.

2.1. Sistem Modus
2.1.1. Jenis dan Fungsi Modus

Ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan  sistem modus dalam wacana
kelas, khususnya  satuan-satuan leksikogramatika yang merealisasikan sistem
klausa tersebut.Klausa dianalisis sebagai pertukaran pengalaman atau sebagai
makna antarpersona, label yang digunakan adalah subjek, finit/predikator,
komplemen, dan keterangan.

Realisasi semantik (proposisi dan proposal) diaktualisasikan melalui struktur
teks (klausa) yang terepresentasi dalam tata bahasa dengan menggunakan modus
yang dibedakan atas deklaratif, interogatif, dan imperatif. Seperti yang sudah
dijelaskan sebelumnya bahwa menurut sistem klausa, telah diketahui bahwa klausa
pada dasarnya dapat dibagi dua yaitu klausa indikatif dan klausa imperatif.

Klausa indikatif mencakup klausa deklaratif dan klausa interogatif. Pada
klausa deklaratif terdiri dari klausa deklaratif positif (+)  yang biasanya tidak
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disebutkan positifnya dan klausa deklaratif negatif (-). Klausa interogatif meliputi
klausa interogatif yang memerlukan / menuntut jawaban ya atau tidak dan klausa
interogatif yang memerlukan / menuntut jawaban yang berupa informasi sedangkan
klausa imperatif tidak memiliki pembagian.

Masing-masing klausa memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti klausa
indikatif–deklaratif  (IND-DEK) berfungsi sebagai proposisi–memberi. Klausa indikatif-
interogatif (IND-INT) berfungsi sebagai proposal–meminta. Adapun klausa imperatif
(IMP) berfungsi sebagai proposisi–meminta.

Modus tidak hanya ciri dari sintak, tetapi juga merupakan sumber utama
makna interpersonal dalam bahasa Inggris. Dalam LSF, subjek dan finit bersama-
sama membangun apa yang disebut sebagai ‘mood’, selebihnya disebut sebagai
‘residu’ dalam sebuah kalimat. Modus dibangun oleh lima unsur yaitu subjek, finit,
predikator, komplemen ,dan keterangan.

Konsep modus dihubungkan pada makna dalam teori Halliday (1994, 2004).
Halliday (1994) mengemukakan bagaimana fitur-fitur leksikogramatikal membangun
mood (subjek dan finit). Modus diidentifikasi dengan dua komponen yaitumood dan
residu dengan terlebih dahulu mengidentifikasi mood terlebih dahulu.

Mood merupakan kesatuan antara subjek dan finit (finite); residu adalah
unsur-unsur sisa selain subjek dan finit, yaitu predikator, komplemen/pelengkap,
danketerangan. Mengingat struktur mood dan residu menyangkut struktur klausa,
berikut ini struktur mood dan residu akan disajikan bersama-sama dengan struktur
modus.

Berdasarkan hasil analisis realisasi interpersonal, diperoleh hasil-hasil
distribusi frekuensi masing-masing yang dianalisis. Hasil analisis realisasi tersebut
disajikan dalam bentuk tabulasi untuk melihat distribusi frekuensi dan distribusi
tingkat kebutuhan penggunaan unsur-unsur pokok yang diteliti sesuai dengan tujuan
utama penelitian.
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Tingkat kebutuhan diukur dengan besarnya persentase dari jumlah total di
tiap-tiap satuan unsur yang diteliti. Persentase  digunakan untuk memudahkan
melihat perbandingan masing-masing unsur yang diteliti. Hasil tabulasi persentase
juga diikuti oleh contoh analisis dan sebaran contoh hasil analisis di tiap-tiap teks
yang dianalisis dengan tujuan untuk pembuktian.

Berikut ini contoh analisis jenis dan fungsi masing-masing modus. Data dari
subjek 1 selanjutnya akan disebut sebagai WK1; subjek 2 akan disebut sebagai WK2;
subjek 3 akan disebut sebagai WK3; subjek 4 disebut sebagai WK4; subjek 5 akan
disebut sebagai WK5; dan subjek 6 akan disebut sebagai WK6. Dari hasil analisis
kemudian akan ditemukan total klausa W1, WK2, WK3, WK4, WK5, dan WK6 dengan
hanya memperhitungkan jumlah klausa major dari guru dan siswa.

2.1.1.1. Modus Indikatif
Modus indikatif terdiri dari modus deklaratif dan modus interogatif. modus

deklaratif merupakan modus indikatif-deklaratif. Sedangkan modus interogatif terdiri
dari modus interogatif yang memerlukan/menuntut jawaban ya atau tidak (IND-INT
ya/tidak) dan modus interogatif yang memerlukan/menuntut jawaban yang berupa
informasi (IND-INT kt tanya).

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa modus indikatif-
deklaratif itu dapat dirinci lagi menjadi dua bagian yaitu modus indikatif- deklaratif
positif yang biasanya tidak disebut positifnya dan modus indikatif-deklaratif negatif.
Selanjutnya akan dibahas satu persatu dari masing-masing modus deklaratif.
a. Modus Indikatif – Deklaratif

Data yang sudah ditransliterasi menjadi bentuk teks tulis, kemudian
diuraikan menjadi klausa kemudian diidentifikasi untuk mencari modus indikatif-
deklaratifnya.  Analisis pertama sekali dimulai dengan mencari mood setelah itu baru
dicari residunya. Mood lalu dianalisis sesuai dengan prinsip komponen yaitu subjek
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dan finit. Subjek dianalisis untuk kata ganti orang dan finit dianalisis atau finit
modalitas. Selanjutnya dianalisis posisi dari subjek dan finit untuk mengetahui modus
klausa.

Pada tahap analisis ini, klausa dibedakan dengan deklaratif, interogatif, atau
imperatif. Seperti yang terlihat pada contoh yang diambil secara acak berikut ini.
Menganalisis mood dan residu dengan mengaplikasikan perlakukan khusus untuk
mengungkap finit yang laten (tersembunyi) dengan memanjangkan grup nomina yang
berfungsi sebagai subjek dan finit untuk menentukan tipe modus masing-masing
klausa. Dalam analisis mood diberi huruf besar.
Teks WK1
Guru : [4]

Pada pagi hari ini
sesuai dengan
informasi yang saya
sampaikan pada
minggu yang lalu

kita Akan membicarakan masalah
editorial
atau tajuk
rencana.

K S F/Modalitas P Kom
Re Mood Sidu

Siswa : [126]

Permasalahannya yaitu terjadinya persaingan antara Susilo
Bambang Yudoyono dan Jusuf Kala untuk
memperebutkan kedudukan dalam politik

S F / P Kom
Mood Residu

Contoh pada WK1-4,subjeknya ’kita’ (kata ganti orang kedua jamak) dan
finitnya ’akan’ ditambah dengan predikat ’mambicarakan’ dan komplemennya ’
masalah editorial atau tajuk rencana’. Moodnya adalah ’KITA AKAN’ dan unsur
residunya adalah ’membicarakan masalah editorial atau tajuk rencana’, diujarkan
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dengan intonasi datar,dengan demikian WK1-4,subjeknya sebelum finit, ini
merupakan modus deklaratif.

Pada WK1-126 subjeknya ’permasalahannya’ dan finitnya berfusi dengan
predikator ’ada’ (laten). Predikatornya ’yaitu’ ditambah dengan komplemen ’terjadinya
persaingan antara Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kala untuk memperebutkan
kedudukan dalam politik’ Dengan demikian moodnya adalah ’PERMASALAHANNYA
ADA’ dan residunya ’yaitu terjadinya persaingan antara Susilo Bambang Yudoyono
dan Jusuf Kala untuk memperebutkan kedudukan dalam politik’. Subjeknya sebelum
finit dan diujarkan dengan intonasi datar merupakan modus deklaratif.
Teks WK2
Guru : [556]

Bentuk paragraf adalah dalam bentuk kalimat yang
tersusun dalam beberapa
kalimat lengkap.

S F/P Kom
Mood Residu

Siswa : [361]

Banyak anak-anak Kehilangan orang tuanya.
S P Kom
Mood Residu
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Pada WK2-556 subjeknya ’bentuk paragraf’ dan finitnya berfusi dengan
predikator ’adalah’ ditambah dengan komplemen ’dalam bentuk kalimat yang
tersusun dalam beberapa kalimat lengkap’, dengan demikian moodnya adalah
’BENTUK PARAGRAF ADALAH’ dan unsur residunya ’dalam bentuk kalimat yang
tersusun dalam beberapa kalimat lengkap’. Subjeknya sebelum finit dan diujarkan
dengan intonasi datar merupakan modus deklaratif.

WK2-361 subjeknya ’banyak anak-anak’ dan finitnya berfusi dengan
predikator ’kehilangan’ ditambah komplemen ’orang tuanya’,dengan demikian
moodnya ’’BANYAK ANAK-ANAK KEHILANGAN’ dan unsur residunya ’kehilangan
orang tuanya’. Subjek sebelum finit dan diujarkan dengan intonasi yang datar
merupakan modus deklaratif.

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa modus IND-DEK dalam bahasa
Indonesia tidak hanya ditentukan oleh subjek dan finit, tetapi juga intonasi, bahkan
finit tidak kelihatan secara nyata atau cenderung tersembunyi (laten) sesuai dengan
yang dikemukakan Saragih (2006). Dalam bahasa Indonesia intonasi  sangat
menentukan jenis modus.

Teks WK1 berjenis modus IND-DEK berjumlah 401 klausa dari guru dan 193
klausa dari siswa. Teks WK2 mengandung modus IND-DEK sebanyak 370 klausa
guru dan 137 klausa siswa. Modus IND-DEK Teks WK3 mengandung 457 klausa
guru dan 106 klausa dari siswa. Modus IND-DEK pada klausa guru dari teks WK4
sebanyak 561 klausa dan 106 klausa dari siswa. Pada teks WK5 mengandung 333
klausa dari guru dan 190 klausa dari siswa adalah modus IND-DEK. Selanjutnya teks
WK6 mengandung 339 klausa dari guru dan 152 klausa dari siswa adalah modus
IND-DEK. Modus IND-DEK ini secara semantik memiliki makna memberi informasi.
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Di bawah ini merupakan contoh tabel yang menggambarkan modus IND–
DEK yang diperoleh dari data WK1, WK2, WK3, WK4, WK5, dan WK6.
Tabel 1: Modus Indikatif – Deklaratif

Teks Jumlah Realisasi
Guru Siswa

WK
1

401 193 Guru: [4] Pada pagi hari ini sesuai dengan
informasi yang saya sampaikan pada
minggu yang lalu, kita akan
membicarakan masalah editorial atau
tajuk rencana.

Siswa: [126] Permasalahannya yaitu terjadinya
persaingan antara Susilo Bambang
Yudoyono dan Jusuf Kala untuk
memperebutkan kedudukan dalam politik

WK
2

370 137 Guru:  [556] Bentuk paragraf adalah dalam bentuk
kalimat yang tersusun dalam beberapa
kalimat lengkap.

Siswa: [361] Banyak anak-anak kehilangan orang
tuanya.

WK
3

457 106 Guru: [4] Kalimat inti itu, kalimat inti adalah kalimat
yang terdiri dari, yang terdiri dari Subjek
dan Predikat.

Siswa: [612]Sore-sore kami suka berjalan-jalan
makan angin.

WK
4

561 229 Guru: [48] Inilah yang harus kamu hafal untuk
memahami silogisme.

Siswa: [147] Setiap hari Kamis pegawai memakai
baju berwarna putih.

WK
5

333 190 Guru: [5] Sekarang materi kita hari ini  adalah
menulis Surat Dagang dan Surat
Kuasa

Siswa: [7] Surat kuasa adalah surat yang ditulis
untuk memberi kuasa kepada seseorang.

WK
6

339 152 Guru: [83] OK. Tadi yang membaca puisi
perempuan yang menilainya laki-laki.

Siswa: [217] Saya membaca dengan cermat buku
itu.
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Dari tabel 4.1 di atas diketahui bahwa seluruh teks yang diteliti, guru lebih
banyak menggunakan modus IND-DEK  dibandingkan dengan siswa.

Menonjolnya pemakaian modus IND-DEK  pada guru merupakan sesuatu
yang sangat lazim dalam hampir semua/kebanyakan teks. Secara umum, bentuk
modus IND-DEK ini memuat pernyataan-pernyataan yang bersifat memberi informasi
yang disampaikan pembicara kepada mitra bicara (interlocutor). Seperti pada contoh
klausa WK1-4 pada tabel di atas, modus IND-DEK memberi informasi yang
disampaikan guru kepada siswa. Jelasnya pernyataan yang diungkapkan
pembicara/guru berupa pemberian informasi kepada pendengar/siswa tentang topik
materi pelajaran yang akan dipelajari berupa editorial atau tajuk rencana.

Hal yang lazim dikemukakan guru ketika pelajaran akan dimulai, seorang
guru akan memberitahukan tentang materi yang akan dipelajari agar siswa siap untuk
menerima pelajaran. Sedangkan pada contoh klausa WK1-26, siswa memberi
informasi berupa jawaban dari pertanyaan tentang permasalahan terjadinya
persaingan antara Susilo Bambang Yudoyono dan Jusuf Kala untuk memperebutkan
kedudukan dalam politik.

Pada contoh klausa WK2-556 guru memberikan informasi bahwa bentuk
paragraf adalah bentuk kalimat yang tersusun dalam beberapa kalimat lengkap.
Klausa WK2-361, siswa memberi informasi untuk menjawab pertanyaan bahwa
banyak anak-anak kehilangan orang tuanya ketika Tsunami terjadi.

Contoh klausa WK3-4 pernyataan yang diungkapkan guru berupa pemberian
informasi kepada siswa tentang kalimat inti yang terdiri dari subjek dan predikat.
Klausa WK3-867 pernyatan yang diungkapkan siswa berupa pemberian informasi
untuk jawaban pertanyaan menggunakan kata bisa.

Contoh klausa WK4-48, informasi yang dikemukakan guru berupa keharusan
kepada siswa menghafal dan memahami silogisme. Klausa WK4-215, siswa
memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan tentang kapan dia dapat menulis
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sebuah cerpen, dan dijawab bahwa dia tidak bisa membuat cerpen bila ditentukan
harinya, karena datang sendiri niat dan menemukan idenya.

Contoh klausa Wk5-5 sama seperti contoh klausa WK1-4, bahwa pernyataan
yang dikemukakan guru berupa informasi kepada siswa mengenai materi pelajaran
hari ini  adalah “menulis Surat Dagang dan Surat Kuasa”. Contoh klausa WK5-7,
siswa memberi pernyataan berupa informasi atas pertanyaan tentang surat kuasa.

Contoh klausa WK6-83, guru memberi pernyataan yang berupa informasi
bahwa yang membaca puisi perempuan yang menilainya laki-laki. Contoh klausa
WK6-217, siswa memberi pernyataan  atas pertanyaan guru kepadanya untuk
membuat variasi kalimat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa modus IND-DEK
digunakan guru untuk mengemukakan pernyataan yang memberi/mentransfer ilmu
pengetahuan kepada siswa, sedangkan pernyataan yang diungkapkan siswa adalah
memberi informasi kepada guru untuk menjawab atas pertanyaan yang dikemukakan
oleh guru. Hal ini sesuai dengan fungsi modus IND-DEK adalah memberi informasi.

b. Modus Indikatif – Deklaratif  Negatif
Modus IND-DEK (-) berbeda dengan modus IND-DEK (positif). Realisasi

modus IND-DEK (-) dengan menambahkan kata ‘tidak/ngak/belum/bukan/ jangan/’
yang diletakkan sebelum predikator pada modus IND-DEK.

Analisis modus IND-DEK (-) sama dengan analisis modus IND-DEK, pertama
sekali dimulai dengan mencari mood setelah itu baru dicari residunya. Mood lalu
dianalisis sesuai dengan prinsip komponen yaitu subjek dan finit. Subjek dianalisis
untuk kata ganti orang dan finit dianalisis atau finit modalitas. Selanjutnya dianalisis
posisi dari subjek dan finit untuk mengetahui modus klausa. Pada tahap analisis ini,
klausa dibedakan dengan modus deklaratif, modus interogatif, atau modus imperatif.
Seperti yang terlihat pada contoh yang diambil secara acak berikut ini (pada analisis
mood diberi huruf besar).
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Teks WK1
Guru : [209]

Tahun Depan tidak boleh ikut Lagi dalam pemilihan umum
mendatang.

K F P K Mood K
Re Mo Od

Si Du

Siswa : [222]

Karena partai mereka tidak ada yang menang
mutlak.

Konjungsi S F /  P K
Mood Residu

Pada contoh WK1-209, subjeknya tidak ada, finitnya ‘tidak boleh’ predikator
‘ikut’,  ditambah dengan keterangan mood ‘lagi’  dan keterangan ‘dalam pemilihan
umum mendatang’. Dengan demikian moodnya ‘TIDAK BOLEH’ dan ‘LAGI’
sedangkan residunya ‘tahun depan’, ‘ikut’, dan ‘dalam pemilihan umum mendatang’.
Klausa tersebut disebut modus IND-DEK (-)  walaupun tidak memiliki subjek namun
ada finitnya yang menggunakan leksis ‘tidak boleh’ merupakan bagian dari unsur
mood, finitnya. Klausa WK1-222, subjeknya ‘partai mereka’, finitnya berfusi dengan
predikator ‘tidak ada’ ditambah dengan keterangan ‘yang menang mutlak’, dengan
demikian moodnya ‘PARTAI KAMI TIDAK’ dan residunya ‘ada yang menang mutlak’.
Klausa tersebut merupakan modus IND-DEK (-) karena subjeknya sebelum finit yang
ditambah dengan leksis ‘tidak’.
WK3
Guru : [150a]

Walaupun postur tubuh itu tidak selamanya menentukan watak
Konjungsi S F K Mood P Kom

Mood Residu
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Siswa : [584]

Tidak punya ide.
F P Kom
Mood Residu

Klausa WK3-150a,subjeknya ’postur tubuh itu’, finitnya ’tidak’,keterangan
moodnya ’selamanya’,predikatornya ’menentukan’, dan komplemennya
’watak’.Dengan demikian moodnya ’POSTUR TUBUH ITU TIDAK SELAMANYA’ dan
residunya ’menentukan watak’. Klausa tersebut merupakan modus IND-DEK (-)
karena finitnya menggunakan leksis ’tidak’ yang mendahului subjek. Klausa WK3-
584,subjeknya tidak ada, finitnya ’tidak’, predikatornya ’punya’, dan komplemennya
’ide’. Dengan demikian moodnya ’TIDAK’ dan residunya ’punya ide’. Klausa demikian
disebut modus IND-DEK (-) karena finitnya menggunakan leksis ’tidak’.

Berdasarkan hasil analisis, jumlah keseluruhan modus IND-DEK (-) yang
ditemukan dalam teks WK1 berjumlah 22 klausa dari guru dan 12 klausa dari siswa.
Pada teks WK2 jumlah modus IND-DEK (-) sebanyak 26 klausa dari guru dan 4
klausa dari siswa. Teks WK3 berjumlah 27 klausa dari guru dan 10 klausa dari siswa
modus IND-DEK (-). Teks WK4 modus IND-DEK (-) berjumlah 27 klausa dari guru
dan 8 klausa dari siswa. Pada  teks  WK5  jumlah modus IND-DEK (-) sebanyak 32
klausa dari guru dan 9 klausa dari siswa. Sedangkan jumlah keseluruhan modus IND-
DEK (-) yang ditemukan dalam teks WK6 berjumlah 12 klausa dari guru dan  9 klausa
dari siswa. Modus IND-DEK (-) ini secara semantik berfungsi untuk memberikan
informasi yang  berbeda dengan IND-DEK.

Contoh klausa dari guru dan siswa yang diambil secara acak dari masing-
masing sumber data yang dianalisis dapat dilihat pada tabel 2 di bawah.
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Tabel 2: Modus Indikatif – Deklaratif  Negatif (-)

Teks Jumlah Realisasi
Guru Siswa

WK1 22 12 Guru: [209] Tahun depan tidak boleh ikut lagi
dalam pemilihan umum mendatang.

Siswa: [222] Karena partai mereka tidak ada
yang menang mutlak.

WK2 26 4 Guru: [225] Kau ngak simak
Siswa: [500] Tapi Ibu bilang ngak perlu

diterangkan lagi.
WK3 27 10 Guru:  [286] Mudah-mudahan ngak ada guru

seperti itu.
Siswa: [584] Tidak punya ide.

WK4 27 8 Guru: [893] Jadi Anda bukan hanya disuruh
membaca buku-buku bacaan saja.

Siswa: [466] Dia ngak terlibat Buk,
WK5 32 9 Guru: [218] Jadi kita tidak bisa membuat surat

perjanjian jual beli hanya kesepakatan satu
pihak saja.

Siswa: [294] Bukunya ketinggalan, ngak dibawa
WK6 12 12 Guru: [459] Berarti ngak kau dengar dari TV, dari

koran.
Siswa: [129] Ngak ada Buk

Berbeda dengan penyampaian informasi melalui modus IND-DEK,
pemakaian modus IND-DEK (-) dengan memberi penambahan kata
“tidak/ngak/bukan” yang diletakkan sebelum predikator seperti contoh yang ada pada
tabel 4.2 di atas. Pada contoh di atas dapat dilihat klausa WK1-209,  guru
menyampaikan informasi kepada siswa tatacara pemilihan umum di Indonesia bahwa
bila suara  pemerolehan ketika pemilu suatu partai tidak mencapai dua setengah
persen menurut undang-undang tidak dapat lagi mengikuti pemilu. Informasi ini
disampaikan guru karena materi pelajarannya membahas tentang editorial atau tajuk
rencana. Tentu saja pembahasannya berkaitan dengan issu yang sedang hangat
dibicarakan. Informasi yang disampaikan siswa pada klausa WK1-222 menjawab
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pertanyaan yang dikemukakan guru tentang mengapa diadakan putaran kedua dan
dijawab siswa karena partai mereka tidak ada yang menang mutlak.

Pada klausa WK2-225, guru sambil menunjuk salah seorang siswa,
menggunakan modus IND-DEK (-) berfungsi agar siswa lebih konsentrasi dan
memberi perhatian khusus kepada guru ketika guru sedang memberikan informasi.
Klausa WK2-500 siswa bernegosiasi kepada guru agar tidak melakukan sesuatu
yaitu berupa tugas yang akan dikerjakan siswa dengan menggunakan modus IND-
DEK (-)  ‘tapi Ibu bilang ngak perlu diterangkan lagi’.

Klausa WK3-286, guru menyampaikan informasi berupa harapan yang
tidak diharapkan kepada siswa dengan menggunakan kata ‘mudah-mudahan’ dan
kata ‘ngak’pada modus IND-DEK (-). Pada klausa WK3-584, informasi yang
dikemukakan siswa berupa jawaban dari pertanyaan guru tentang arti ungkapan yang
artinya tidakpunya ide.

Selanjutnya klausa WK4-893 berisi informasi dari guru kepada siswa agar
siswa tidak hanya membaca buku-buku bacaan saja (buku paket) dengan
menggunakan klausa IND-DEK (-) digunakan dengan menambahkan kata ‘bukan’
pada klausa IND-DEK biasa. Klausa WK4-466 yang dikemukakan siswa merupakan
informasi untuk menjawab pertanyaan guru tentang sudut pandang pengarang
dengan mengemukakan bahwa pengarang  tidak terlibat dalam karangannya.
Penggunaan modus IND-DEK (-) dengan menambahkan kata ‘ngak’ pada klausa
IND-DEK positif.

Contoh klausa WK5-218 guru memberikan informasi yang direalisasikan
dengan klausa IND-DEK (-) mengandung pernyataan bahwa kita tidakbisa membuat
surat perjanjian jual beli hanya kesepakatan satu pihak saja. Klausa WK5-294
mengandung informasi berupa pernyataan bahwa bukunya ketinggalan, ngak dibawa,
dan bernegosiasi kepada guru agar tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan
guru kepadanya.Dalam hal ini, siswa mengemukakan informasinya direalisasikan
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dengan klausa IND-DEK biasa dan ditambah dengan kata ‘ngak’ menjadi klausa IND-
DEK (-).

Contoh klausa WK6-459 merupakan pernyataan guru ‘ngak kau dengar dari
TV, dari koran’, mengandung informasi bahwa siswa tidak melakukan perintah yang
diberikan guru kepada seorang siswa untuk mendengarkan berita dari TV atau
koran. Contoh klausa WK6-129, merupakan pernyataan yang berisi tentang informasi
bahwa salah seorang siswa dipanggil guru, tidak hadir di sekolah.

Pada umumnya, penggunaan modus IND-DEK (-) dimanfaatkan oleh
pembicara jika ingin mempertegas informasi yang disampaikannya agar pendengar
atau mitra bicaranya tidak melakukan tindakan sebagaimana dinyatakan dalam
klausa itu. Oleh sebab itu, modus IND-DEK (-) hanya muncul pada pernyataan-
pernyataan tertentu saja. Jika pembicara bermaksud ingin mempertegas informasi
yang disampaikannya dan dengan cara ini pembicara berharap pendengar akan
memberi perhatian secara khusus. Inilah yang membedakannya dari pernyataan
modus IND-DEK biasa.

c. Modus Indikatif – Interogatif
Seperti dikemukakan di atas bahwa modus indikatif mencakup modus

indikatif-interogatif menggunakan kata tanya dan modus indikatif-interogatif
memerlukan jawaban ya atau tidak. Berikut ini akan dianalisis dari masing-masing
teks modus indikatifnya. Terlebih dahulu ditabulasi modus indikatif menggunakan
kata tanya baru berikutnya dianalisis modus indikatif memerlukan jawaban ya/tidak.

(1) Modus Indikatif – Interogatif - Kt tanya
Analisis modus IND-INT kt tanya sama halnya dengan analisis modus IND-

DEK. Pertama kali mengidentifikasi klausa yang menggunakan kt tanya. Selanjutnya
analisis dimulai dengan mencari mood setelah itu baru dicari residunya. Mood lalu
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dianalisis sesuai dengan prinsip komponen yaitu subjek dan finit. Subjek dianalisis
untuk kata ganti orang dan finit dianalisis atau finit modalitas. Selanjutnya dianalisis
posisi dari subjek dan finit untuk mengetahui modus klausa. Seperti yang terlihat
pada contoh yang diambil secara acak berikut ini. Mood dan residu dianalisis dengan
mengaplikasikan perlakukan khusus untuk mengungkap finit yang laten (tersembunyi)
dengan memanjangkan grup nomina yang berfungsi sebagai subjek dan finit. Setelah
itu baru dapat ditemukan tipe modus masing-masing klausa. Dalam analisis mood
diberi huruf besar dan kt tanya dicetak tebal.
Teks WK2
Guru : [47]

Makna denotasi pencuri konotasinya apa?
S Kom/Kt tanya
Mood Residu

Klausa WK2 subjeknya ’makna denotasi pencuri’ dan komplemennya
‘konotasinya’,kt tanya ’apa’. Dengan demikian moodnya ’MAKNA DENOTASI
PENCURI’ dan residunya ’konotasi apa’. Klausa ini merupakan jenis modus IND-INT
kt tanya karena memiliki subjek dan menggunakan kt tanya apa di akhir klausa.

Teks WK3
Guru : [23]

Bagaimana pula yang disebut kalimat pendek ini?
Kt tanya/Kom F/P S
Residu Mood

Siswa : [291]
Apa Pak?

Klausa WK3-23, komplemennya menggunakan kt tanya ’bagaimana pula’, finit
’yang’ berfusi dengan predikator ’disebut’, dan subjek ’kalimat pendek itu’.
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Dengan demikian moodnya ’YANG’ dan ’KALIMAT PENDEK INI’ dan residunya
’bagaimana pula’ dan ’disebut’. Klausa ini adalah modus IND-INT kt tanya
karena finitnya mendahului subjek dan menggunakan kt tanya bagaimana di
depan klausa. Pada klausa WK3-291, kt tanya ’apa’ merupakan klausa elipsis.
Klausa Wk3-291 dapat dianalisis mood dan residunya dengan mengaplikasikan
perlakuan khusus untuk mengungkapkannya, yaitu dengan merujuk pada
klausa sebelumnya. ’Apa yang berikutnya Pak?’ (yang dirujuk digaris bahami).
Hal ini berarti subjeknya ’apa’ dan finit berfusi dengan komplemen ’yang
berikutnya’. Dengan demikian moodnya ’APA’ dan residunya ’berikutnya’.
Klausa ini disebut dengan modus IND-INT kt tanya karena memiliki subjek yang
merupakan kt tanya ’apa’.

Teks WK4
Guru : [11]

Letak kalimat utamanya dimana...di...?
K S Kt tanya/K
Re Mood Sidu

Siswa : [23]

Apa itu silogisme Buk?
Kt tanya/Kom S Vok
Residu Mood

Klausa WK4-11,keterangannya ’letak’, subjek ’kalimat utamanya’, dan
keterangan/kt tanya ’dimana...di...?’.Dengan demikian moodnya ’KALIMAT
UTAMAMANYA’ dan residunya ’letak’ dan ’dimana...di...’. Klausa tersebut disebut
modus IND-INT kt tanya karena memiliki subjek dan menggunakan kt tanya’dimana’
di belakang klausa. Pada klausa WK4-23,komplemen/kt tanya ’apa itu’, dan subjek
’silogisme’.Dengan demikian moodnya ’SILOGISME’ dan residunya ’apa itu’. Klausa
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ini dikategorikan modus IND-INT kt tanya karena memiliki subjek dan menggunakan
kt tanya ’apa’ di awal klausa.

Berikut ini, beberapa contoh modus IND-INT kt tanya diambil secara acak dari
masing-masing sumber data yang dianalisis. (unsur kata tanya dicetak tebal).
Tabel 3:  Modus Indikatif – Interogatif - Kt tanya

Teks Jumlah Realisasi
Guru Siswa

WK1 172 18 Guru: [49] Siapa yang akan kita pilih menjadi
caleg, calon legislatif?

Siswa:
[427] Mengapa pembangunan jalan

diprioritaskan dari pada pembangunan
lainnya?

WK2 45 0 Guru: [47] Makna denotasi pencuri konotasinya
apa?

WK3 93 3 Guru: [23] Bagaimana pula yang disebut kalimat
pendek ini?

Siswa : [291] Apa Pak?
WK4 60 7 Guru: [11] Letak kalimat utamanya

dimana...di...?
Siswa: [23] Apa itu silogisme Buk?

WK5 79 13 Guru: [24] Apa alasan seorang atasan
memberikan wewenang kepada
bawahannya.

Siswa: [440] Buk, menggunakan... memahami
prinsip retorika yang baik itu apa Buk?

WK6 89 3 Guru: [169] Berapa nilaimu yang kau berikan.
Harefa.

Siswa:  [876] Berapa paragraf?

Modus IND-INT kt tanya direalisasikan dengan kt tanya ‘apa’, ‘bagaimana’,
‘mengapa’, ‘berapa’, ‘dimana’, ‘siapa’. Contoh pada tabel 4.18 terdapat pada klausa
WK1-49, guru meminta informasi dengan menggunakan kt tanya ‘siapa’untuk
menanyakan orang yang akan dipilih menjadi caleg, calon legislatif. Klausa WK1-427,
seorang siswa meminta informasi kepada siswa lainnya dengan menggunakan kt
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tanya ‘mengapa’ untuk menanyakan alasan pembangunan jalan diprioritaskan dari
pada pembangunan lainnya.

Pada contoh klausa WK2-47 guru menanyakan makna denotasi pencuri
dengan menggunakan kt tanya ‘apa’, direalisasikan dengan klausa IND-INT kt tanya
proposisi. Contoh klausa WK3-23, guru merealisasikan klausa IND-INT dengan
menggunakan kt tanya bagaimanauntuk menanyakan tentang kalimat pendek.
Contoh klausa WK3-242, siswa meralisasikan klausa IND–INT dengan menggunakan
kt tanya ‘mengapa’ untuk menanyakan alasan  disebut gaya bahasa pertentangan.

Contoh klausa WK4-11, guru merealisasikan klausa IND-INT dengan
menggunakan kt tanya ‘dimana’ untuk menanyakan posisi  letak kalimat utama pada
sebuah paragraf. Teks WK4 pada klausa WK4-23, siswa merealisasikan klausa IND-
INT dengan menggunakan kt tanya ‘apa’untuk menanyakan  tentang silogisme
kepada guru.

Klausa WK5-24, merupakan klausa IND-INT guru yang menggunakan kt
tanya ‘apa’untuk menanyakan alasan seorang atasan memberikan wewenang
kepada bawahannya.  Klausa WK5-440, siswa merealisasikan klausa IND-INT
dengan kt tanya ‘apa’ untuk mendapatkan informasi dari guru tentang  prinsip retorika
yang baik.

Pada klausa WK6-169 guru menggunakan klausa IND-INT dengan
menggunakan kt tanya ‘berapa’ untuk meminta jawaban tentang penilaian siswa
terhadap hasil bacaan puisi siswa lainnya. Contoh klausa siswa  pada WK6-874
direalisasikan dengan klausa IND-INT menggunakan kt tanya berapauntukmeminta
informasi jumlah paragraf yang diinginkan guru.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa modus IND-INT menggunakan
kt tanya berfungsi untuk meminta informasi. Pembicara menggunakan modus IND-
INT dengan kt tanya bertujuan agar pendengar atau mitra bicaranya mau
memberikan  informasi sejelas-jelasnya sesuai dengan yang ditanyakan pada modus
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IND-INT tersebut. Hal ini sesuai dengan fungsi modus IND-INT yaitu meminta
informasi. Modus IND-INT kt tanya secara semantik berfungsi meminta informasi
menggunakan Kt tanya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang panjang
atau lebih jelas.

(2) Modus Indikatif – Interogatif - Ya/Tidak
Analisis modus IND-INT ya/tidak sama halnya dengan analisis modus IND-

INT kt tanya, hanya saja IND-INT ya/tidak ini hanya memerlukan jawaban pendek
dan biasanya diujarkan dengan intonasi meninggi. Seperti terlihat pada contoh yang
diambil secara acak berikut ini.
Teks WK2
Guru : [345]

Ada yang bisa menjawab?
S F P

Mood Residu

Siswa : [174]

Mati dengan meninggal nilai rasa positif Buk?
S F/Kom Vok

Mood Residu

Klausa WK2-345, subjeknya ‘ada’, finit ‘yang bisa’, dan predikator
‘menjawab’. Dengan demikian moodnya ‘ADA YANG BISA’ dan residunya
‘menjawab’. Subjek mendahului finit, diujarkan dengan nada meninggi dan
memerlukan jawaban terbatas ‘ada’ atau ‘tidak’. Dengan demikian klausa ini
dikatakan modus IND-INT ya/tidak. Klausa WK2-174,  subjeknya ‘mati dengan
meninggal’ dan finitnya berfusi dengan komplemen ‘nilai rasa positif. Dengan
demikian moodnya ‘MATI DENGAN MENINGGAL’ dan residunya ‘nilai rasa positif’.
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Subjek mendahului finit dan diujarkan dengan nada tinggi serta memerlukan jawaban
singkat ’ya’ atau ’tidak’, maka klausa ini dikategorikan modus IND-INT ya/tidak.

Teks WK5
Guru : [6]

Ada yang pernah tahu pengertian surat kuasa?
S F P Kom

Mood Residu

Siswa : [73]

Pakai materai ya Buk?
F/P Kom Klausa Minor Vok
Residu

Klausa WK5-6, subjeknya ‘ada’, finitnya ‘yang pernah’, predikatornya ‘tahu’,
dan komplemennya ‘pengertian surat kuasa’. Dengan demikian moodnya ‘ADA
YANG PERNAH’ dan residunya ‘tahu pengertian surat kuasa’. Klausa ini subjeknya
mendahului finit, diujarkan dengan nada meninggi, dan memerlukakan jawaban
pendek ‘ya’ atau ‘tidak’ dikategorikan sebagai modus IND-INT ya/tidak. Pada klausa
WK5-73, finitnya berfusi dengan predikator ‘pakai’, komplemennya ‘materai’. Dengan
demikian moodnya finit ‘ADA’ (laten) dan residunya ‘pakai materai’. Klausa ini hanya
memiliki finit laten diujarkan dengan nada meninggi, dan memerlukakan jawaban
pendek ‘ya’ atau ‘tidak’ dikategorikan sebagai modus IND-INT ya/tidak.

Berikut ini, beberapa contoh modus IND-INT ya/tidak yang diambil secara
acak dari masing-masing sumber data yang dianalisis.



37

Tabel 4: Klausa Indikatif – Interogatif  Ya/Tidak

Teks Jumlah Realisasi
Guru Siswa

WK1 37 2 Guru: [35] Ya, diantara kamu ini ada yang
sudah memiliki hak suara?

Siswa: [522] Kelompok 2 Pak?
WK2 24 2 Guru: [345] Ada yang bisa menjawab?

Siswa: [174] Mati dengan meninggal nilai
rasa positif Buk?

WK3 23 1 Guru: [79] Ada yang mau ditanya tentang
kalimat inti?

Siswa : [333] Toto Pak?
WK4 29 4 Guru: [533] Sudah kau lihat buku paketnya?

Siswa: [693] Buk, yang no.2 dijelasin Buk?
WK5 43 10 Guru: [6] Ada yang pernah tahu pengertian

surat kuasa?
Siswa: [73] Pakai materai ya Buk?

WK6 44 5 Guru: [388] Ada pertanyaan?
Siswa: [481] Baca Buk?

Modus IND-INT ya/tidak lain dengan modus IND-INT kt tanya. Pada modus
IND-INT ya/tidak merupakan modus INT yang tidak menggunakan kt tanya namun
berfungsi meminta informasi. Modus IND-INT pada teks yang berbentuk lisan ditandai
dengan intonasi menurun dan pada teks tulis ditandai dengan tanda baca tanya.
Kelihatan pada contoh klausa WK1-35, guru tidak menggunakan kt tanya untuk
meminta informasi kepada siswa tentang kepemilikan hak suara mereka, dan siswa
dapat menjawab sudah/belum. Klausa WK1-396, siswa menanyakan tentang posisi
meja dan kursi untuk pelaksanaan diskusi dengan tidak menggunakan kt tanya dapat
dijawab oleh guru dengan ya/tidak.

Klausa WK2-345 guru meminta informasi yang bisa menjawab pertanyaan
kepada siswa, siswa dapat menjawab ada/tidak ada. Klausa WK2-174, siswa
menanyakan kepada guru, mati dengan meninggal nilai rasa positif atau tidak.
Pertanyaan ini dapat dijawab guru dengan ya/tidak. Begitu juga klausa pada WK3-
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730 yang dikemukakan guru kepada siswa berupa klausa IND-INT ya/tidak yang
direalisasikan dengan klausa “bisa kata yang bersinonim saling menggantikan”,
jawaban yang diberikan siswa dapat berupa bisa/tidak bisa.

Pada klausa WK4-533, guru meminta informasi tentang buku paketnya
apakah sudah dilihat (dibaca) oleh siswa, direalisasikan dengan modus IND-INT
ya/tidak yang artinya modus IND-INT tidak menggunakan kt tanya. Siswa dalam
menjawab pertanyaan tersebut dapat dengan kata sudah/belum. Klausa WK4-693
siswa meminta penegasan informasi kepada guru dengan menggunakan modus IND-
INT ya/tidak dengan pertanyaan yang tidak menggunakan Kt tanya, direalisasikan
dengan klausa “Buk, yang no.2 dijelasin Buk?”.

Pada klausa WK5-6 guru meminta informasi  yang tahu tentang pengertian
surat kuasa kepada siswa tidak menggunakan kt tanya, informasi dapat diberikan
siswa ada/tidak ada. Klausa WK5-73, siswa menanyakan kepada guru dengan
menggunakan modus IND-INT tidak menggunakan kt tanya, realisasi klausanya
“pakai materai ya Buk?” fungsinya untuk meminta penegasan informasi. Modus IND-
INT nya dapat dijawab ya/tidak.

Begitu juga klausa WK6-388, direalisasikan dengan ‘ada pertanyaan?’,
modus IND-INT ya/tidak ini direalisasikan guru guna meminta informasi kepada siswa
tentang pemahaman materi yang baru saja disampaikan sebelum pelajaran diakhiri.
Klausa WK6-481 direalisasikan siswa  berupa modus IND-INT ya/tidak  memuat
penegasan informasi bukan meminta informasi sebagai makna lazim dikandung
modus IND-INT. Hal ini dimaksudkan agar pembicara tidak salah memahami
informasi.

Penggunaan modus IND-INT ya/tidak oleh pembicara bukan hanya meminta
informasi seperti dikemukakan pada modus IND-INT biasa tetapi juga dapat berupa
penegasan informasi. Modus IND-INT ya/tidak direalisasikan pembicara fungsinya
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untuk mendapatkan informasi dari pendengar atau mitra bicaranya berupa jawaban
singkat berupa kata ‘ada/tidak ada’, ‘sudah/belum’, ’ya/tidak’, ‘boleh/tidak boleh’.

2.1.1.2. Modus Imperatif
Modus imperatif (IMP) merupakan aksi perintah yang disebut proposal.

Disebut proposal karena komoditas yang dipertukarkan adalah barang atau jasa.
Selanjutnya dikemukakan analisis modus imperatif. Analisis dimulai dengan mencari
mood setelah itu baru dicari residunya. Mood lalu dianalisis sesuai dengan prinsip
komponen yaitu subjek dan finit. Subjek dianalisis untuk kata ganti orang dan finit
dianalisis atau finit modalitas. Selanjutnya dianalisis posisi dari subjek dan finit untuk
mengetahui modus imperatif. Seperti yang terlihat pada contoh yang diambil secara
acak berikut ini.
Teks WK4
Guru : [161]

Coba kamu buka dulu buku teksnya halaman 11.
K Mood S P Kom
Mood Residu

Siswa : [153]

Buk jangan dihapus ya Buk!
Vok F P Konjungis Vok

Mood Residu

Kluasa WK4-161,keterangan mood ’coba’, subjek ’kamu’, predikator ’buka
dulu’, dan komplemen ’buku teksnya halaman 11’.Dengan demikian moodnya ’COBA
KAMU’ dan residunya ’buka dulu buku teksnya halaman 11’. Klausa ini subjeknya
sesudah keterangan mood menggunakan leksis ’coba’, diujarkan dengan intonasi
datar dengan suara agak meninggi pada awal klausa mengindikasikan
modusimperatif. Klausa WK4-153,finitnya ’jangan’, predikator ’dihapus’. Klausa ini
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tanpa menggunakan subjek, hanya finit yang menunjukkan polar negatif dan
predikator, diujarkan dengan intonasi datar dengan suara agak meninggi pada awal
klausa mengindikasikan modus imperatif.
Teks WK6
Guru : [1]

Kumpulkan semua tugas Mu
P Kom S
Mo Residu Od

Klausa WK6-1,predikatornya ’kumpulkan’, komplemen ’semua tugasmu’.
Klausa ini hanya memiliki predikator, tanpa subjek diujarkan dengan intonasi datar
dengan suara agak meninggi pada awal klausa mengindikasikan modusimperatif.

Modus imperatif secara semantik berfungsi untuk meminta suatu aksi seperti
yang dikemukakan pada klausa. Tabel 5 ini merupakan contoh modus IMP yang
diambil secara acak dari masing-masing teks yang dianalisis.
Tabel 5: Modus Imperatif

Teks Jumlah Realisasi
Guru Siswa

WK1 59 4 Guru: [117]  Ya, silahkan dulu Raja maju ke
depan!

Siswa: [422] Bagi teman-teman yang ingin
bertanya kami persilahkan!

WK2 26 0 Guru: [2] Tulis pada buku  yang lain Judulnya
“Makna denotasi dan makna konotasi”!

WK3 23 0 Guru: [84] Ringkaslah kalimat-kalimat di bawah
ini menjadi kalimat inti, menjadi kalimat inti!

WK4 27 2 Guru: [161] Coba kamu buka dulu buku teksnya
halaman 11!

Siswa: [153] Buk, jangan dihapus ya Buk!
WK5 29 0 Guru: [714] Nah selanjutnya kamu lihat grafiknya!
WK6 76 0 Guru: [1] Kumpulkan semua tugasmu!
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Modus IMP biasanya direalisasikan dengan predikator di depan klausa
dengan atau tanpa subjek, serta prosodi dengan suara datar. Penanda grafologi
modus IMP dalam teks tulis menggunakan tanda seru (!).  Seperti pada contoh
klausa WK1-117 “ya, silahkan dulu Raja maju ke depan!” merupakan modus IMP
yang di depan klausa dimulai dengan leksis ”silahkan” mengandung makna perintah
guru kepada subjek (Raja) untuk maju ke depan kelas. Klausa WK1-422 juga siswa
menggunakan leksis ”persilahkan” memiliki makna perintah di akhir klausa untuk
meminta/memerintah teman-temannya bertanya.

Contoh klausa WK2-2 guru merealisasikan modus IMP tanpa menggunakan
subjek di depan klausa, “(kamu) tulis pada buku  yang lain judulnya  makna denotasi
dan makna konotasi!”, dengan predikator “tulis” di depan klausa. Klausa WK2-2
mengandung makna perintah secara eksplisit (kepada siswa untuk melakukan seperti
dikemukakan pada predikator). Begitu juga contoh klausa WK3-84 juga direalisasikan
dengan predikator “ringkaslah” di depan klausa serta tanpa subjek yang mengandung
perintah agar meringkas kalimat menjadi kalimat inti.

Pada contoh WK4-161, guru memilih leksis “coba” dan predikator “buka”
setelah subjek mengandung makna perintah kepada subjek (kamu) untuk membuka
dulu buku teksnya halaman 11. Sedangkan WK4-153 siswa merealisasikan modus
IMP dengan diawali dengan predikator “jangan dihapus”, berarti menyuruh guru tidak
menghapus papan tulis. Begitu juga dengan contoh klausa WK5-714 menggunakan
pilihan leksis “lihat” setelah subjek mengandung perintah untuk melihat grafik. Contoh
Klausa WK6-1 guru merealisasikan modus IMP dengan menggunakan pilihan leksis
“kumpulkan” sebagai predikator mengandung arti perintah seperti makna pada
predikator”

Modus IMP yang terdapat pada tabel 4.5 direalisasikan dengan predikator di
depan klausa dengan atau tanpa subjek yang lazimnya orang kedua. Apabila
menggunakan subjek di depan klausa predikatornya tidak menggunakan awalan me-
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atau berbentuk pasif. Kadangkala juga menggunakan penanda perintah dengan
leksis ”silahkan” dan ”coba” sebelum subjek. Pada umumnya, penggunaan bentuk
modus IMP dimanfaatkan oleh pembicara jika ingin menyuruh atau memberi perintah
yang disampaikannya agar pendengar atau mitra bicaranya mau melakukan tindakan
sebagaimana dinyatakan dalam klausa itu. Hal ini sesuai dengan fungsi modus IMP
yang mengandung perintah.

2.1.1.3. Modus Penawaran
Modus penawaran (PEN) merupakan aksi menawarkan baik itu barang

maupun jasa yang disebut proposal. Disebut proposal karena komoditas yang
dipertukarkan adalah barang atau jasa. Selanjutnya dikemukakan analisis modus
PEN. Analisis dimulai dengan mencari mood setelah itu baru dicari residunya. Mood
lalu dianalisis sesuai dengan prinsip komponen yaitu subjek dan finit. Subjek
dianalisis untuk kata ganti orang dan finit dianalisis atau finit modalitas. Selanjutnya
dianalisis posisi dari subjek dan finit untuk mengetahui modus PEN. Seperti terlihat
pada contoh yang diambil secara acak berikut ini.
Teks2
Guru : [494]

Supaya lebih jelas dia saya tulis di papan tulis ya.
Kom S F/ P K Klausa Minor
Re Mood Sidu

Guru : [202]

Ya, Buk biar saya aja Buk
Klausa Minor Vok P S K Mood Vok

Residu Mood

Contoh klausa 2-494, komplemennya ‘supaya lebih jelas dia’, subjek ‘saya
(kata ganti orang pertama tunggal), finit ‘ada’ (laten berfusi dengan predikator ‘tulis’,
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keterangan ‘di papan tulis’. Dengan demikian moodnya “SAYA ADA’ dan residunya
‘supaya lebih jelas dia’ dan  ‘tulis di papan tulis’. Klausa  ini subjeknya mendahului
finit berarti modus deklaratif, namun secara semantik mengindikasikan penawaran.
Klausa WK2-202, predikatornya ‘biar’, subjek ‘saya’ (kata ganti orang pertama
tunggal), dan keterangan mood ‘aja’. Dengan demikian moodnya ‘SAYA AJA’ dan
residunya ‘biar’. Klausa ini predikatornya mendahului subjek yang merupakan modus
imperatif, namun secara semantik mengindikasikan penawaran.
Teks WK5
Guru : [171]

Selanjutnya kita Masuk pada surat dagang, Ya
Konjungsi S F / P K

Mood Residu

Guru : [135]

Ambil kapur lagi Ya Buk?
P K Vok
Residu

Klausa WK5-171,subjeknya ’kita’ (kata ganti orang ketiga tunggal), finit ’ada’
(laten), berfusi dengan predikator ’masuk’, keterangan ’pada surat dagang’. Dengan
demikian moodnya ’KITA ADA’ dan residunya ’masuk pada surat dagang’. Klausa ini
subjeknya mendahului finit yang merupakan modus deklaratif, namun secara
semantik diindikasikan sebagai aksi penawaran. Klausa WK5-135. predikatornya
’ambil’ dan keterangan ’kapur lagi. Dengan demikian moodnya tidak ada dan
residunya ’ambil kapur lagi’. Klausa ini subjeknya tidak ada yang ada hanya
predikator dan keterangan dan diujarkan dengan intonasi sedikit menaik, secara
semantik diindikasikan sebagai aksi penawaran.

Modus PEN secara semantik berfungsi untuk memberi atau menawarkan
barang atau jasa kepada mitra bicaranya. Pada tabel 6 di bawah ini disajikan
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beberapa contoh modus PEN diambil secara acak dari masing-masing sumber data
yang dianalisis.
Tabel 6: Modus Penawaran

Teks Jumlah Realisasi
Guru Siswa

WK1 23 3 Guru: [114] Kalau ada yang kurang jelas
bacaannya nanti boleh ditanyakan ya…. .

Siswa: [422] Bagi teman-teman yang ingin
bertanya kami persilahkan.

WK2 8 1 Guru: [494] Supaya lebih jelas dia saya tulis di
papan tulis ya.

Siswa: [202] Ya, Buk. biar saya aja Buk
WK3 19 0 [140] OK, masuk kita yang ketiga yaitu penokohan.
WK4 19 3 Guru: [52] Cobak Ibu ulangi satu kali lagi ya.

Siswa: [199] Saya Buk
WK5 4 3 Guru: [171] Selanjutnya, kita masuk pada surat

dagang, ya.
Siswa: 135] Ambil kapur lagi ya Buk?

WK6 9 0 Guru: [317] Ha, sekarang kita lanjutkan dengan
...e...menulis yaitu menulis...prosa persuasi.

Pada modus PEN, pembicara  menawarkan atau memberi barang atau jasa
kepada pendengar atau mitra bicaranya.  Seperti yang terlihat pada klausa WK1-114
guru memberikan penawaran jasa kepada siswa apabila ada yang kurang jelas
bacaannya pembicara bersedia untuk mengulang kembali informasi yang
disampaikannya tadi. Sama halnya dengan klausa WK1-422 siswa juga menawarkan
jasa untuk memberikan penjelasan kepada teman-temannya hal yang masih kurang
jelas dengan menggunakan subjek “kami” dan predikat “persilahkan” menandakan
penawaran.

Modus PEN direpresentasikan guru pada klausa WK2-494 berfungsi
menawarkan jasa kepada siswa untuk menuliskannya di papan tulis, penggunaan
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klausa minor “ya” memperkuat penawaran dikemukakan guru. Klausa WK2-202
siswa menawarkan diri dengan menggunakan pilihan leksis mengandung makna
tawaran membaca teks kepada guru, yakni “biar” dan “aja” secara inklusif
menawarkan jasa untuk membacakan sebuah teks. Klausa WK3-140 guru memilih
leksikal ‘masuk kita” untuk memberikan penawaran yang mengandung makna ajakan
atau himbauan agar siswa masuk pada topik yang berikutnya, predikat ‘masuk”
mendahului subjek “kita” yang secara implisit bermakna bersama-sama. Pada
klausa WK4-52 direpresentasikan guru dengan pilihan leksis “ulangi” sebagai
predikator dan subjeknya “ibu” mengandung makna menawarkan jasa mengulang
kembali penjelasan materi kepada siswa. Begitu juga dengan klausa WK4-199
dikemukakan siswa dengan memilih leksis “saya” sebagai subjek secara inklusif
menawarkan diri untuk melakukan tindakan membaca.

Pada klausa WK5-171 guru merepresentasikan klausa penawaran dengan
menggunakan pilihan leksis mengandung makna himbauan atau ajakan, yakni
“selanjutnya”. Secara inklusif (kita) mengajak siswa  melanjutkan materi surat
dagang. Klausa WK5-135 siswa merealisasikan klausa penawaran dengan memilih
leksis  “ambil” bermakna untuk menawarkan jasa mengambil kapur, dengan nada
tanya mengimplisitkan bahwa siswa bersedia menawarkan jasanya untuk mengambil
kapur.

Klausa WK6-317 merupakan klausa penawaran direpresentasikan guru
dengan menggunakan pilihan leksis  “kita lanjutkan”, subjek “kita” diikuti dengan
predikator “lanjutkan”  mengandung ajakan atau himbauan untuk melanjutkan
pelajaran menulis prosa persuasi.

Biasanya modus PEN merupakan klausa yang direpresentasikan pembicara
untuk memberikan tawaran baik itu berupa barang maupun jasa kepada pendengar.
Contoh klausa pada tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa klausa penawaran
digunakan pembicara  untuk menawarkan sesuatu baik itu barang maupun jasa
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kepada pendengar atau mitra bicaranya dan umumnya direalisasikan pembicara
dengan klausa deklaratif walaupun ada juga yang menggunakan klausa interogatif
namun jarang digunakan. Hal ini sesuai dengan fungsi modus PEN yaitu
menawarkan barang atau jasa.

2. Klausa Major dan Klausa Minor
Baik klausa major maupun klausa minor turut menentukan makna

interpersonal, namun pembedaan klausa major dengan klausa minor sangat penting
untuk keperluan analisis menentukan modus. Dikatakan klausa major karena klausa
tersebut sedikitnya memiliki kelengkapan unsur klausa seperti subjek atau
finit/predikator, sedangkan klausa minor berkekurangan salah satu dari unsur pengisi
subjek atau finit/predikator yang akibatnya klausa tersebut tidak dapat dianalisis
leksikogramatikanya dan tidak dapat ditentukan jenis dan fungsinya. Berikut ini akan
dikemukakan contoh hasil analisis  klausa major maupun klausa minor masing-
masing teks.

Secara berturut-turut, contoh-contoh klausa minor dan klausa major di bawah
ini akan  dikemukakan.
WK4-25 Silogisme adalah sebuah pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya.

WK4-54 Jadi untuk pemahaman deduktif dalam bentuknya paragraf yang
sifatnya umum baru khusus di awal seterusnya nanti terakhir membahas yang
sifatnya masalah....

Contoh WK4-25 dapat diamati bahwa bagian  yang dicetak tebal  adalah
subjek, bagian yang digarisbawahi adalah finit/predikator, dan bagian yang dicetak
miring adalah komplemen. Akan tetapi, analisis seperti itu tidak dapat dilakukan untuk
contoh WK4-54, karena unsur-unsur klausa seperti subjek, finit, predikator, dan
komplemen tidak dapat diidentifikasi.
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3. Klausa Elipsis
Klausa elipsis merupakan klausa yang salah satu atau beberapa unsurnya

hilang atau dilesapkan, walaupun sesungguhnya klausa itu ada. Klausa yang
dilesapkan itulah disebut klausa elipsis. Klausa elipsis dianalisis seperti klausa biasa
dengan cara menempatkan lesapannya di dalam kurung. Untuk melacak kembali
unsur yang dihilangkan ini harus menunjuk pada klausa sebelumnya.

Elipsis berhubungan dengan substitusi. Elipsis adalah butir substitusi zero.
Dalam percakapan atau wacana lisan seperti wacana kelas yang dianalisis ini, elipsis
sering muncul karena makna telah dibantu oleh konteks percakapan dan ciri
penghematan. Klausa elipsis disini menunjukkan adanya hubungan yang elipsis
terhadap pertanyaan atau pernyataan sebelumnya.

2.2. Struktur Mood
2.2.1. Variasi Struktur Mood

Umumnya struktur mood terdiri atas Subjek^Finit. Kadang-kadang struktur
mood disertai keterangan mood, biasanya terletak di antara subjek dan finit. Melalui
struktur mood, derajat negosiasi dalam klausa dapat diungkapkan. Subjek
merupakan unsur yang menjadi sumber negosiasi, dan gabungan subjek dengan finit
menunjukkan keputusan yang diambil oleh pembicara mengenai materi dibicarakan.
Keputusan tersebut akan terungkap dengan lebih jelas apabila struktur mood dilihat
dari segi polaritas, positif atau negatif. Sementara itu, keterangan mood dapat
menunjukkan cara pembicara memperkuat keputusan tersebut atau cara pembicara
mengambil sikap terhadap sesuatu.

Struktur Mood terdiri atas keterangan mood diikuti dengan finit (K.Mood^Finit)
merupakan  struktur mood yang lazim, dikatakan lazim atau struktur mood
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takbermarkah karena hampir sama dengan struktur mood Subjek^K.Mood^Finit.
Hanya saja perbedaannya di sini, subjeknya tidak ada (dilesapkan).

Adanya keterangan mood pada klausa turut menentukan makna
interpersonal, karena keputusan atau sikap penulis teks dapat dijelaskan dengan
melihat cara keterangan mood tersebut digunakan untuk memberikan keterangan
kepada finit, baik berdiri sendiri maupun untuk berfusi dengan predikator maupun
komplemen. Struktur mood terdiri atas keterangan mood diikuti dengan finit
(K.Mood^Finit) merupakan  struktur mood lazim, dikatakan lazim atau struktur mood
takbermarkah karena hampir sama dengan struktur mood Subjek^K.Mood^Finit.
Hanya saja perbedaannya di sini subjeknya tidak ada (dilesapkan).

Struktur moodnya terdiri dariketerangan mood diikuti dengan subjek diikuti
dengan finit (K.Mood^S^F) juga merupakan struktur mood yang lazim atau
takbermarkah dilihat dari urutan subjek-finit.Akan tetapi pada stuktur mood ini
berbeda dengan struktur mood lazim yang dikemukakan pada contoh sebelumnya,
karena sebelum subjek dan finit terlebih dahulu keterangan mood.

2.2.2. Polaritas
Polar dibatasi sebagai batas atau titik yang dapat berupa positif atau negatif,

dengan demikian klausa dapat berada dalam polar positif atau polar negatif.
Berkaitan dengan modus, satu klausa dapat berada dalam polar deklaratif positif,
interogatif positif, dan imperatif positif. Namun klausa dapat juga berada dalam polar
deklaratif negatif, interogatif negatif, dan imperatif negatif. Dalam analisis, klausa
dengan polar positif tidak dilabeli deklaratif positif,  interogatif positif atau imperatif
positif, tetapi cukup dengan label deklaratif, interogatif, atau imperatif saja. Akan
tetapi, jika klausa berpolar negatif, klausa itu dilabeli deklaratif negatif, interogatif
negatif, atau imperatif negatif. Dilihat dari segi polaritas, keputusan atau sikap
pembicara dijatuhkan pada pilihan “ya atau tidak”. Keputusan yang dijatuhkan pada
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pilihan “ya” menunjukkan bahwa pembicara teks setuju atau berpihak kepada
sesuatu yang diungkapkan di dalam klausa.

Contoh-contoh tersebut dapat diambil dari kelompok struktur mood manapun.
Berikut ini merupakan contoh struktur mood berpolaritas positif (bagian menunjukkan
struktur mood dicetak tebal).
Klausa Guru : [4] Teks WK1

Pada pagi hari ini sesuai
dengan informasi yang saya
sampaikan pada minggu
yang lalu

kita akan membicarakan masalah
editorial
atau tajuk
rencana.

K S F P Kom
Re Mood Sidu

Klausa Guru : [25] Teks WK2

Silogisme adalah sebuah pernyataan yang dapat dibuktikan
kebenarannya

S F/ P Kom
Mood Residu

Klausa Guru : [100] Teks WK3

Yang pertama sudah saya jelaskan yaitu unsur ekstrinsik
Konjungsi F S P Kom

Mood Residu

Klausa Guru : [4] Teks WK4

Kalimat inti itu,
kalimat inti

adalah kalimat yang terdiri dari... yang terdiri dari Subjek
dan Predikat.

S F / P Kom
Mood Residu
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Klausa Guru [17b] Teks WK5

kamu Harus paham dimana kalimat utamanya
S F P K
Mood Residu

Klausa Guru : [42] Teks WK6

Surat jual beli termasuk surat penjualan tanah, rumah
S F / P Kom
Mood Residu

Dengan mempertimbangkan bahwa teks-teks diteliti mengandung lebih dari
90% struktur mood berpolaritas positif, tanpa berpretensi untuk menyederhanakan
keputusan yang diambil oleh masing-masing pembicara hanya berdasarkan contoh-
contoh tersebut.Dapat disimpulkan bahwa secara interpersonal para pembicara pada
umumnya mempunyai pendirian positif dan keteguhan berpikir yang tegas terhadap
pokok persoalan yang dibahas pada teks-teks tersebut.

2.3. Modalitas
Berikutnya akan dibicarakan lebih jauh lagi sebagai alat bagi pembicara untuk

menyampaikan sikap dan pendirian secara objektif. Sesungguhnya pendirian
pembicara itu bersifat subjektif, tetapi melalui sistem modalitas dapat diidentifikasi
bahwa hal yang subjektif tersebut dapat disampaikan secara objektif. Sikap dan
pendirian pembicara yang ditunjukkan melalui penggunaan modal sebagai finit
digunakan pembicara untuk menyampaikan sikap dan pendirian secara objektif.

Dalam kapasitasnya sebagai alat untuk menyampaikan sikap dan pendirian
pembicara, selain keterangan mood, modalitas tersebut berfungsi sebagai batas yang
mewadai kapan pokok pembicaraan berpeluang untuk terjadi atau berlaku, seberapa
sering hal itu terjadi atau berlaku, serta seberapa kuat hal itu dapat dibuktikan
sehingga pembicara dapat membuat pihak lain menerima. Dengan kata lain,
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modalitas (dan keterangan mood) merupakan sarana yang baik untuk menyatakan
klaim.

Modalitas mencakup arena makna yang terdapat antara aksi polar positif dan
polar negatif. Arena arti itu secara rinci mencakup pertimbangan, perspektif, sikap,
atau  pendapat pribadi pembicara berkenaan dengan informasi serta barang dan jasa
yang dipertukarkan. Dengan kata lain, modalitas merupakan pertimbangan pribadi
pemakai bahasa terletak antara batas positif dan batas negatif suatu aksi.

Modalitas meliputi modalisasi dan modulasi. Perlu diingat kembali bahwa
modalitas bersifat indikatif dan berkaitan dengan derajat kemungkinan (probabilias)
atau keseringan (usualitas) sesuatu terjadi, sedangkan modulasi bersifat imperatif
dan berkaitan dengan keharusan/kewajiban (obligasi) atau kecenderungan
(inclination), untuk melakukan sesuatu atau tindakan. Semua jenis modalitas ini
dibagi atas nilai tinggi, menengah, dan rendah.
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III. INTERPRETASI UJARAN INTERPERSONAL LEKSIKOGRAMATIKA
DALAM WACANA KELAS

Interpretasi ujaran interpersonal leksikogramatika dimaksudkan sebagai
jawaban atas pertanyaan  terjadinya realisasi ujaran interpersonal seperti yang
ditemukan pada deskripsi aspek-aspek leksikogramatika sebagai representasi aksi
atau tindakan. Representasi aksi direalisasikan dalam sistem fungsi ujar dan modus
yang menunjukkan ungkapan kebahasaan dengan menggunakan daya semiotik.
Leksikogramatika digunakan pembicara dalam memberi dan meminta informasi atau
barang dan jasa yang terwujud dalam modus deklaratif, interogatif,  dan imperatif
sebagai representasi teks. Secara ringkas, ujaran interpersonal direalisasikan oleh
(1) sistem klausa, (2) struktur mood, dan (3) modalitas yang dikaitkan dengan
konteks sosial.

3.1. Interpretasi Sistem Modus Dalam Wacana Kelas
Sistem klausa direalisasikan dengan satuan-satuan leksikogramatika. Setelah

klausa dianalisis sebagai pertukaran pengalaman atau sebagai makna interpersonal,
selanjutnya hasil analisis diinterpretasikan.

Sistem klausa diketahui pada dasarnya dapat dibagi dua yaitu klausa indikatif
dan klausa imperatif. Klausa indikatif mencakup klausa deklaratif dan klausa
interogatif.Berikut ini interpretasi dari hasil analisis sistem klausa indikatif.
3.1.1. Modus Indikatif-Deklaratif

Berdasarkan temuan modus dalam masing-masing teks yang didominasi oleh
modus deklaratif memunculkan interpretasi makna bahwa guru secara dominan
banyak memberi informasi (proposisi-memberi) atas berbagai peritiwa yang terjadi
atau berbagai pengetahuan melalui kegiatan belajar-mengajar dijadikan data
penelitian ini dibandingkan siswa, ini menunjukkan bahwa lebih banyak guru
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berperan memberi informasi dibandingkan siswa. Menonjolnya pemakaian modus
IND-DEK  pada guru merupakan sesuatu yang sangat lazim dalam hampir
semua/kebanyakan teks, karena secara umum fungsi modus IND-DEK berfungsi
sebagai proposisi–memberi informasi yang disampaikan pembicara kepada mitra
bicara (interlocutor).

Jenis dan fungsi klausa pada wacana kelas didominasi oleh modus
deklaratif menginterpretasikan bahwa pembicara secara dominan banyak memberi
informasi (proposisi–memberi) atas berbagai peristiwa terjadi atau berbagai kegiatan
dilaksanakan oleh masing-masing pembicara terepresentasi melalui teks verbal dan
ditransliterasi menjadi teks tulis yang dijadikan data penelitian. Melalui dominasi
modus deklaratif, pembicara memaparkan hal-hal berisi informasi menyangkut
berbagai aspek keilmuan khususnya bahasa Indonesia. Informasi ini bertujuan agar
pendengar mengetahui berbagai hal atau peristiwa terkait dengan isi informasi
tersebut. Hal ini berarti bahwa pembicara berperan sebagai penyedia informasi.
Dalam hal ini proposisi memberi direalisasikan oleh fungsi modus deklaratif,
pembicara membuat pernyataan sebagai pemberi informasi dan memposisikan
pendengar sebagai orang yang menerima pernyataan (Eggins, 2004).

Kenyataan ini menunjukkan ujaran interpersonal klausa-klausa tersebut
memberikan informasi sesuai dengan pokok persoalan dibicarakan di dalam teks-teks
tersebut. Dalam kaitannya dengan wacana kelas terlihat fungsi guru sebagai pemberi
informasi/ilmu sangat dominan dibandingkan dengan pendengar/siswa. Namun
begitu sudah terlihat keterlibatan siswa dalam interaksi di dalam kelas dengan
adanya modus deklaratif direpresentasikan siswa. Walaupun dalam KBK (Kurikulum
Berbasis Kompetensi) pembelajaran harus berpusat pada siswa, dengan kata lain
siswa harus lebih aktif dari pada guru, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator saja.
(Anonim, 2002).
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Pada proses interaksi terjadi antara guru dan siswa atau penutur dan
pendengar, klausa mengemban fungsi sebagai sumber leksikogramatika digunakan
untuk menegosiasikan makna. Cara melakukan negosiasi (apakah proposal-meminta
atau proposisi-memberi) akan mengakibatkan perbedaan posisi guru dan siswa dan
penutur atau pendengar. Seperti ditemukan pada setiap teks diteliti bahwa modus
IND-DEK dominan digunakan oleh guru daripada siswa, diinterpretasikan bahwa
adanya perbedaan posisi guru dengan siswa. Terlihat bahwa posisi guru lebih tinggi
dari siswa karena guru lebih banyak membuat fungsi ujar (baca: lebih banyak
berbicara) dibandingkan dengan siswa. Banyaknya fungsi ujar menunjukkan guru
cenderung mengaplikasikan kekuasaannya di dalam kelas, tampaknya dengan
memanfaatkan posisinya baik sebagai manajer kelas maupun sebagai pemegang
otoritas keilmuan.

3.1.2. Modus Indikatif-Deklaratif Negatif (-)
Dominasi pemberian informasi (proposisi-memberi) dalam teks wacana kelas

selain direalisasikan dalam modus deklaratif (positif) beberapa informasi disampaikan
dalam bentuk modus IND-DEK (-). Modus IND-DEK (-) merupakan klausa yang
mengemban fungsi sebagai proposisi-memberi atau berfungsi menolak atau
menentang.

Pada umumnya, bentuk ungkapan kebahasaan dalam bentuk modus
deklaratif interogatif ini digunakan untuk menunjukkan bahwa informasi yang
disampaikan dibentuk dengan cara berbeda, yakni penegasian bentuk ungkapan.
Penegasian mempunyai nilai makna yang perlu diberi perhatian khusus. Sebagai
ungkapan yang mengandung penekanan makna, berfungsi sebagai pembeda
terhadap pesan-pesan yang disampaikan melalui modus deklaratif lazim (positif).
Dengan menggunakan modus IND-DEK (-) tercermin bagaimana pembicara
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membuat penekanan-penekanan. Penekanan ini mengandung penegasan sikap
pembicara terhadap pernyataannya.

Dalam teks-teks diteliti, pemakaian modus IND-DEK (-) lebih banyak
digunakan guru dibanding siswa. Hal ini menunjukkan bahwa ungkapan kebahasaan
guru dalam proses belajar-mengajar lebih banyak memberi informasi dengan
tekanan-tekanan makna bahasa. Dengan penggunaan tekanan makna bahasa ini
diharapkan akan memberi perhatian secara khusus dan sekaligus juga lebih banyak
menunjukkan sikap tegas guru melalui pernyataan-pernyataannya dibandingkan
siswa.

3.1.3. Modus Indikatif – Interogatif
Klausa  interogatif meliputi modus INT yang memerlukan/menuntut jawaban

ya atau tidak dan modus INT memerlukan/menuntut jawaban berupa informasi.
Berikut ini akan diinterpretasi modus INT Kt Tanya dan modus INT ya/tidak.
a. Modus Interogatif Kt Tanya

Teks wacana kelas selain banyak memberi informasi yang direpresentasikan
melalui dominasi pemakaian modus deklaratif, juga pada pokok-pokok tertentu juga
berfungsi meminta informasi yang direpresentasikan melalui pemakaian modus
interogatif. Dengan kata lain, sebagai orang yang memberi informasi berubah
menjadi orang yang meminta informasi. Ungkapan kebahasaan seperti  ini
dimanfaatkan pembicara untuk mengundang keterlibatan pendengar dengan tujuan
mendapatkan respons. Modus IND-INT tersebut  sekaligus menginformasikan pokok
persoalan yang memerlukan perhatian khusus dari pihak pembicara dan mitra bicara.

Modus IND-INT menggunakan kt tanya berfungsi untuk meminta informasi.
Modus IND-INT kt tanya secara semantik berfungsi meminta informasi dengan tujuan
untuk mendapatkan informasi panjang atau lebih jelas. Pembicara menggunakan
modus IND-INT dengan kt tanya diakibatkan guru ingin agar pendengar atau mitra
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bicaranya mau memberikan  informasi sejelas-jelasnya sesuai dengan pertanyaan
pada modus IND-INT tersebut.

Tidak hanya modus IND-DEK saja yang didominasi guru, modus IND-INT
(baik menggunakan kt tanya  maupun ya/tidak) juga banyak diproduksi guru
dibandingkan siswa. Dominasi penggunaan modus IND-INT oleh guru ini
menginterpretasikan bahwa guru cenderung menggunakan kekuasaannya untuk
meminta informasi dari siswa dengan tujuan agar siswa berusaha menguasai
informasi yang sudah disampaikan guru atau menguji kemampuan siswa dan
mengajak siswa lebih berkonsentrasi dalam memahami seperti dikemukakan pada
teks. Pertanyaan yang menggunakan kata tanya menurut Taksonomi Bloom (dalam
Usman, 2010:76) merupakan pertanyaan pengetahuan. Penggunaan modus IND-INT
ini akan menjadikan arus komunikasi monolog menjadi dialog atau adanya arus
komunikasi dua arah.

b. Modus Interogatif Ya/Tidak
Modus IND-INT ya/tidak secara semantik berfungsi meminta informasi

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi singkat. Modus IND-INT ya/tidak oleh
pembicara bukan hanya meminta informasi seperti dikemukakan pada modus IND-
INT biasa tetapi juga dapat berupa penegasan informasi.

Selain modus IND-INT kt tanya yang didominasi guru, modus IND-INT
ya/tidak juga banyak diproduksi guru dibandingkan siswa. Dominasi penggunaan
modus IND-INT ya/tidak oleh guru ini menginterpretasikan bahwa guru ingin merubah
suasana monolog menjadi komunikasi dua arah. Selain itu, guru cenderung
menggunakan kekuasaannya untuk meminta informasi dari siswa dengan tujuan agar
siswa berusaha menguasai informasi yang sudah disampaikan guru. Fairclough
(2001) telah mengetengahkan tiga jenis kalimat yang menurutnya mempunyai ciri
bahasa kekuasaan, salah satunya adalah kalimat tanya. Di samping itu modus IND-
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INT ya/tidak digunakan untuk meminta jawaban singkat dan terbatas, serta ingin
mengetahui kemampuan siswa dan mengajak siswa lebih berkonsentrasi dalam
memahami seperti dikemukakan pada teks.

3.1.4. Modus Imperatif
Keterlibatan pendengar sebagai mitra bicara dan sebagai penerima informasi

dalam proposisi yang dinyatakan pembicara, pada hal-hal tertentu dapat berganti
menjadi proposal meminta yang melibatkan mitra bicara melakukan suatu tindakan
sebagaimana dinyatakan dalam teks. Tindakan sebagaimana dimaksud terlihat dari
pemakaian modus IMP, merupakan pernyataan imperatif atau instruktif yang
lazimnya melalui modus ini menunjukkan posisi pembicara lebih tinggi daripada mitra
bicara.

Selain menunjukkan posisi pembicara lebih tinggi daripada mitra bicara,
modus IMP ditemukan di dalam teks juga bersifat persuasif, yakni berupa himbauan
atau ajakan. Dengan kata lain, keterlibatan mitra bicara terepresentasi melalui
pemakaian modus IMP dengan makna mengajak untuk melakukan suatu aksi atau
tindakan lebih banyak dilakukan guru bahkan bisa dikatakan guru dominan
memanfaatkannya.

Begitu juga dengan penggunaan modus IMP, ditemukan modus IMP juga
didominasi guru dari pada siswa, bahkan beberapa teks diteliti tidak ditemukan
adanya modus IMP yang digunakan siswa. Penggunaan modus IMP oleh guru ini
mengandung makna bahwa guru memposisikan diri sebagai pihak yang lebih
superior daripada siswa. Sesuai dengan yang dikemukakan Fairclough (2001) bahwa
salah satu kalimat yang menurut beliau merupakan ciri bahasa kekuasaan adalah
kalimat imperatif. Sebagaimana terlihat pada kenyatan bahwa bentuk modus IMP itu
bersifat meminta/proposal. Hanya posisinya lebih tinggi yang dapat menggunakan
modus IMP kepada pendengarnyanya
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3.1.5. Klausa Mayor dan Klausa Minor
Selain klausa mayor, klausa minor pun menentukan makna interpersonal.

Klausa minor adalah klausa yang tidak lengkap karena klausa tersebut
berkekurangan salah satu dari unsur pengisi subjek atau finit/predikator. Akibatnya,
klausa tersebut tidak dapat dianalisis dari sudut pandang leksikogramatika, serta
tidak dapat pula dianalisis menurut jenis dan fungsinya. Secara berturut-turut, contoh
[4], [88] dan contoh  [193], [458] adalah contoh klausa mayor dan klausa minor.
Contoh:
Guru : [4] Pada pagi hari ini sesuai dengan informasi yang saya sampaikan

pada minggu yang lalu, kitaakan membicarakanmasalah editorial

atau tajuk rencana.

Siswa : [88] Tajuk rencana adalah berupa pendapat atau opini yang diberikan

oleh penulis yaitu redaktur surat kabar dan sebaiknya berisi pendapat.
Guru : [193] Jadi untuk mendengarkan informasi dengan cara menyimak untuk

mendengarkan informasi secara langsung dari orang lain seperti saya
inilah namanya secara langsung dengan tatap….tatap muka itu
namanya secara langsung mendengarkan informasi..

Siswa :  [458] Sudah.

Dari contoh ini dapat diamati bahwa bagian dicetak tebal adalah subjek,
bagian digarisbawahi adalah finit/predikator, dan bagian dicetak miring adalah
komplemen. Akan tetapi, analisis seperti itu tidak dapat dilakukan untuk contoh [193]
dan [458], karena unsur-unsur klausa, seperti finit, predikator, dan komplemen tidak
dapat diidentifikasi.

Klausa minor tidak dapat dianalisis menurut jenis dan fungsinya, misalnya
tidak dapat dikategorikan ke dalam modus IND-DEK (proposisi) atau modus IMP
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(proposal). Hal ini menunjukkan ciri teks lisan. Klausa minor lazim muncul pada teks
lisan non ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa sudut pandang jenis fungsi klausa ini
berciri non ilmiah lisan.

3.1.6. Klausa Elipsis
Selain klausa minor ada juga dijumpai klausa elipsis. Klausa elipsis lebih

banyak digunakan siswa dibandingkan guru. Bahkan seringkali siswa hanya didorong
untuk menyelesaikan kalimat dengan menyebutkan kata terakhir dari sebuah klausa.
Bukti tersebut menunjukkan bahwa guru begitu mendominasi interaksi di dalam
kelas. Dengan kata lain gurulah yang mengarahkan atau mengontrol interaksi.
Seperti dikemukakan Sanjaya (2005) peran guru dalam pembelajaran pada konteks
KBK adalah sebagai (1) fasilitator, (2) manajer, (3) demonstrator, (4) administrator,
(5) motivator, (6) organisator, dan (7) evaluator. Dalam hal ini dapat diinterpretasikan
bahwa guru berperan sebagai manajer di kelas.

3.2. Interpretasi Struktur Mood Dalam Wacana Kelas
3.2.1. Variasi Struktur Mood

Pada umumnya, melalui struktur mood, derajat negosiasi dalam klausa dapat
diungkapkan. Subjek merupakan unsur yang menjadi sumber negosiasi, dan
gabungan subjek dengan finit menunjukkan keputusan diambil pembicara mengenai
pokok pembicaraan yang dibahas atau dibicarakan. Dominasi struktur mood
Subjek^Finit mengandung makna bahwa pembicara secara umum memutuskan
untuk menempatkan diri sebagai pihak yang relatif sejajar dengan mitra bicara/siswa.

Ujaran interpersonal direalisasikan oleh struktur mood dapat diklasifikasikan
menjadi delapan kelompok, yaitu (1) Subjek^Finit, (2) Subjek^[...]^Finit, (3)
Subjek^Keterangan Mood^Finit, (4) Subjek^Finit^[...]^ Keterangan Mood, (5)
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Keterangan Mood^Finit  (6) Keterangan Mood^Subjek^Finit, (7) Finit^[...]^Keterangan
Mood, (8) Finit^[...]^subjek.

Dari segi struktur mood, struktur mood paling dominan adalah Subjek^Finit.
Hal ini berarti, pengambilan keputusan oleh pembicara terkait dengan pokok
persoalan cenderung dilakukan tanpa ragu-ragu. Bahwa struktur mood Subjek^Finit,
Subjek ^ [...]^Finit, Subjek ^ Keterangan Mood^Finit,  Subjek ^ Finit^[...]^Keterangan
Mood, Keterangan Mood^Subjek^Finit merupakan struktur mood tak bermarkah atau
lazim, hanya saja disela-sela subjek dan finit diselipi dengan keterangan mood atau
predikator, atau komplemen, atau keterangan. Sedangkan Finit^[...]^Keterangan
Mood, dan Finit^[...]^subjek merupakan klausa inversi yang disebut struktur mood
bermarkah atau tidak lazim.

Peringkat kedua dominan adalah struktur mood Subjek^Keterangan
Mood^Finit. Struktur mood Keterangan Mood^Subjek^Finit, Keterangan Mood^Finit,
Subjek^Finit^[...]^Keterangan Mood, Finit^[...]^Keterangan Mood, Subjek^[...]^F relatif
sedikit. Struktur mood Finit^Subjek merupakan struktur mood bermarkah atau tidak
lazim yang jumlahnya perlu diperhitungkan. Hal ini berarti finit, baik finit berdiri sendiri
maupun untuk berfusi dengan predikator atau komplemen mendahului subjek.
Struktur tak bermarkah ini dikarena penekanannya adalah pokok pembicaraan,
berarti Subjek merupakan unsur yang menjadi sumber negosiasi tidak begitu penting.
Gabungan finit dengan subjek menunjukkan pokok pembicaraan dibahas atau
dibicarakan merupakan keputusan yang perlu ditekankankan oleh pembicara.

Sementara itu, terkait dengan kenyataan bahwa keterangan mood dapat
menunjukkan cara pembicara memperkuat keputusan atau mengambil sikap
terhadap sesuatu, makna keberadaan keterangan mood pada struktur mood dapat
diungkap. Meskipun persentase struktur mood memiliki keterangan mood relatif kecil
namun mempunyai makna semantis yang sangat berarti. Keberadaan keterangan
mood sangat berarti, karena keputusan atau sikap pembicara dapat dijelaskan
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dengan melihat cara keterangan mood tersebut digunakan untuk memberikan
keterangan kepada finit, baik berdiri sendiri maupun berfusi dengan predikator atau
komplemen. Penggunaan keterangan mood termasuk dalam unsur mood
dikarenakan keterangan mood turut membantu subjek untuk mempertegas sesuatu
dikemukakan pada klausa.

3.2.2. Polaritas
Dari hasil analisis ditemukan bahwa klausa-klausa, klausa-klausanya

didominasi oleh polar positif. Dengan melihat bahwa sebagian besar polaritas
polaritas positif (lebih dari 90% struktur mood berpolaritas positif). Dapat
digarisbawahi bahwa keputusan pembicara tersebut cenderung bersifat positif,
walaupun ada polaritas negatif dipergunakan baik oleh guru maupun siswa, namun
penggunaan polar negatif ini adalah mempertegas agar tidak melakukan suatu aksi
seperti dikemukakan teks.

Apabila dikaitkan dengan polaritas (sebagian besar positif), subjek (baik guru
maupun siswa) dalam mengambil keputusan mempunyai sikap positif terhadap pokok
persoalan disajikan. Penggunaan struktur mood berpolar positif dapat
diinterpretasikan bahwa secara interpersonal para pembicara mempunyai pendirian
positif dan keteguhan berpikir tegas terhadap pokok persoalan yang dibahas pada
teks-teks tersebut. Hal ini diujarkan karena wacana kelas merupakan wadah untuk
menegosiasikan ilmu pengetahuan.

3.3. Interpretasi Modalitas Dalam Wacana Kelas
Ujaran interpersonal direalisasikan oleh modalitas dapat dijelaskan sebagai

berikut. Perlu dinyatakan kembali bahwa modalitas meliputi (1) modalisasi bersifat
indikatif dan berkaitan dengan derajat kemungkinan dan keseringan terjadinya
sesuatu, dan (2) modulasi bersifat imperatif dan berkaitan dengan keharusan
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(kewajiban) atau kesiagaan (keinginan, kemampuan) untuk melakukan sesuatu.
Secara indikatif pada umumnya memanfaatkan modalitas kemungkinan dengan
derajat tinggi untuk mengungkapkan tingginya tingkat kepastian dan kebenaran
tentang terjadinya atau berlakunya peristiwa. Kepastian dan kebenaran tersebut
dapat diuji melalui penggunaan modalisasi-kebiasaan dengan derajat tinggi, berarti
pemunculan kepastian dan kebenaran tersebut terjadi dengan frekuensi tinggi.
Sebaliknya, dari segi modalitas-modulasi, teks-teks tersebut secara imperatif
umumnya memanfaatkan modulasi berjenis keharusan maupun  kecenderungan
dengan derajat tinggi untuk menyatakan keyakinan bahwa hal yang disarankan
sebagai pemecahan masalah pada masing-masing teks harus atau perlu dilakukan.
Namun demikian, fungsi imperatif tersebut ditujukan kepada pendengar atau mitra
bicara bukan hanya  untuk melakukan sesuatu saja, tetapi lebih merupakan klaim
atau komitmen pembicara bahwa hal yang disampaikan tersebut benar adanya.

Secara umum, penggunaan modalisasi-kemungkinan dengan derajat
menengah ke atas direpresentasikan oleh modalitas pasti, akan yang dominan
pemakaiannya dalam penelitian ini. Diinterpretasi bahwa modalisasi-kemungkinan
dengan derajat menengah ke atas merupakan pilihan tepat digunakan sebagai
penanda sikap semiotik linguistik guru. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa
keyakinan guru atas kepastian atau kebenaran terjadinya informasi yang
diungkapkan, karena seorang guru adalah penyampai/ pentransfer ilmu yang
kebenarannya tidak boleh diragukan.

Pada wacana kelas, dari sebaran penggunaan modalisasi dapat digaris-
bawahi bahwa secara indikatif umumnya modalisasi kemungkinan derajat tinggi
dimanfaatkan untuk mengungkapkan tingginya tingkat kepastian dan kebenaran dari
terjadi atau berlakunya peristiwa  terkait dengan ilmu pengetahuan. Secara rinci
dapat dijelaskan, bahwa modalisasi kemungkinan dengan derajat menengah dan
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tinggi amat menonjol digunakan guru dibandingkan dengan jenis dan nilai modalisasi
lain.

Pilihan modalisasi-kemungkinan dengan derajat  menengah ke atas
merupakan ungkapan kebahasaan yang mengandung makna bahwa guru
menunjukkan sikap keyakinan dan kebenaran yang tinggi terhadap hal yang
dikemukakannya. Kepastian dan kebenaran yang tinggi dapat juga diuji melalui
penggunaan modalisasi-keseringan. Terbukti bahwa pada semua teks tersebut
dominan digunakan modalisasi-kebiasaan dengan derajat tinggi, setelah itu
modalisasi-keseringan dengan derajat menengah. Hal ini berarti, pemunculan
kepastian dan kebenaran tersebut terjadi dengan frekuensi tinggi dan biasa.
Sementara itu, siswa lebih banyak menggunakan modalisasi-kemungkinan dengan
derajat menengah ke bawah, yang mengindikasikan bahwa tingkat kepastian dan
kebenaran terjadi dalam kepastian dan kebenaran pada tingkat menengah ke bawah.

Di pihak lain, dari sebaran penggunaan modulasi, secara umum dapat
dijelaskan bahwa modulasi-keharusan dengan derajat tinggi digunakan untuk
mengungkapkan harus atau perlu dilakukannya suatu aksi sesuai dengan
dikemukakan pada teks. Ungkapan-ungkapan modulasi didominasi oleh keharusan
dengan derajat menengah dan tinggi banyak digunakan oleh guru bernada imperatif
dan instruktif.

Ungkapan–ungkapan di atas menunjukkan sikap kebahasaan guru tidak
memberi kesempatan untuk membuat pilihan-pilihan. Di samping itu, modulasi-
keharusan dengan derajat tinggi digunakan untuk mengungkapkan harus atau perlu
dilakukannya upaya terkait dengan teks. Modulasi keharusan dengan derajat tinggi
kemudian diikuti dengan derajat menengah, kemunculannya sangat dominan pada
pernyataan-pernyataan guru. Hal ini memberi kesan guru memposisikan diri sebagai
pihak yang lebih tinggi daripada siswa.
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Jenis modulasi lain sebagai gambaran sikap yang menunjukkan
keinginan/kecenderungan dilakukannya suatu kegiatan dimanfaatkan guru melalui
penggunaan modalitas keinginan dengan derajat menengah. Modulasi-
kecenderungan dengan derajat menengah ini direpresentasikan oleh pilihan leksis
mau. Jenis modulasi kecenderungan dengan kategori menengah merupakan
modulasi kecenderungan yang paling banyak digunakan.

Ungkapan –ungkapan modulasi kecenderungan dengan derajat menengah
mengindikasikan sikap guru yang memiliki keinginan melakukan sesuatu pada taraf
menengah. Bisa jadi dilakukan namun bisa juga tidak dilakukan. Begitu juga dengan
modulasi kecenderungan dengan derajat rendah, menunjukkan sikap guru yang
sangat rendah terhadap keinginan melakukan sesuatu.

Representasi ujaran antarpersona direalisasikan oleh modalitas dalam teks-
teks wacana kelas diteliti secara dominan menggunakan modalisasi kemungkinan
dengan derajat tinggi. Dominasi ini diikuti pula oleh modalisasi kemungkinan dengan
derajat menengah. Dengan dominannya pemakaian kedua jenis modalitas
kemungkinan ini, yakni kemungkinan dengan derajat tinggi dan kemungkinan dengan
derajat menengah, kondisi ini semakin menguatkan tingkat keterjadian sesuatu yang
dinyatakan pada teks memiliki potensi tinggi untuk sampai pada tingkat realitas.
Dengan pengertian, tingkat optimisme terjadi sudah memadai bahkan cenderung
pasti.

3.4. Interpretasi  Konteks Sosial Dalam Wacana Kelas
Sebelumnya telah dikemukakan hubung-kait antar leksikogramatika dengan

konteks yang menyebabkan teks dan konteks saling berkonstrual. Konteks situasi
merupakan satu elemen konteks sosial dari suatu teks (situasi, budaya, dan idiologi)
dan merupakan langkah awal konteks sosial masuk ke dalam teks (bahasa). Pada
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sub bab ini dikemukakan konteks sosial yang direalisasikan dalam ujaran
interpersonal  dalam wacana kelas.
3.4.1. Status

Dalam wacana kelas, partisipannya adalah antara guru dengan siswa. Guru
sebagai pemberi informasi ilmu/pengetahuan dan siswa adalah sebagai penerima
informasi ilmu/pengetahuan yang akan disampaikan oleh guru. Guru dan siswa
merupakan pelibat langsung. Dalam wacana kelas partisipannya seorang guru dan
beberapa siswa. Dalam hal ini, partisipan dibagi menjadi dua yaitu guru dan siswa.

Status pelibat ditunjukkan melalui posisi antar pelibat wacana, yakni guru
sebagai pemberi informasi atau sebagai pentransfer ilmu/pengetahuan yang
bertanggung jawab untuk membentuk perkembangan yang terjadi pada siswa (anak
didiknya) yakni perkembangan motorik, yaitu perkembangan yang berkaitan dengan
perubahan kemampuan fisik (motor skill); perkembangan kognitif, yaitu
perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan intelektual atau perkembangan
kemampuan berpikir; dan perkembangan sosial dan moral, yaitu proses
perkembangan yang berkaitan dengan proses perubahan cara setiap individu siswa
dalam berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain, baik sebagai individu
maupun sebagai kelompok (Sanjaya, 2010:257). Sedangkan siswa merupakan warga
belajar memiliki status tidak sama dengan guru.

Selain status menunjukkan ketidaksetaraan antar pelibat, status juga dapat
ditandai melalui awal proses belajar mengajar dimulai di dalam kelas. Melalui ujaran
antar pelibat dapat dilihat bagaimana pembicara memposisikan mitra bicara. Guru,
ketika mengawali pembelajaran ada yang terlebih dahulu memberi salam dan ada
juga yang tidak memberi salam dan langsung pada materi pelajaran. Walaupun
dalam ketentuannya ketika memulai pelajaran harus terlebih dahulu memberi
apersepsi kepada siswa yaitu memberi salam, memberitahukan pelajaran yang akan
dipelajari, memberitahukan tujuan materi pelajaran, dan menghubungkan atau
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mencari tahu kemampuan awal siswa dalam menerima pelajaran baru. Misalnya guru
masuk ke kelas kemudian salam penghormatan kepada guru yang dipimpin ketua
kelas.
Teks WK1

(Guru masuk ke ruangan  kelas)
Siswa :  [1] Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatu (serentak).
Guru : [2] Alaikumsalam warohmatulahi Wabarokatu Selamat Pagi siswa sekalian
Siswa : [3] Pagi pak (serentak)

Pada teks WK2 guru memulai pelajaran tanpa memberi salam, guru tidak
memberi salam karena guru mengajar di kelas tersebut pada les ke tiga artinya
sebelum pelajaran bahasa Indonesia sudah ada pelajaran lain yang diasuh oleh guru
lain. Namun guru sebelum memulai pelajarannya terlebih dahulu memberikan judul
materi yang akan dipelajari kepada siswa dengan menuliskan judul materi di papan
tulis. Setelah itu menerangkan materi. Seperti dilihat pada contoh berikut.
Teks WK2

(Guru masuk ke ruangan kelas)
Guru : [1] Menggunakan kata denotasi dan kata konotasi ya. [2] Tulis pada buku

yang lain Judulnya “Makna denotasi dan makna konotasi” (Kemudian

guru menulis di papan tulis). [3] Perbedaan makna denotasi dan makna
konotasi adalah dari segi, ya, penggunaan makna ka…

Siswa : [4] ta
Guru : [5] kata, ya. [6] Sudah siap?
Siswa : [7] belum Buk!
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Teks WK3
Begitu juga pada teks WK3 guru masuk ke kelas tidak memberi salam dan

langsung menerangkan materi ”kalimat inti, kalimat pendek, dan kalimat panjang”
sambil menuliskan judul materi di papan tulis. Seperti yang terlihat pada contoh
berikut.
(Guru masuk ke ruangan kelas)
Guru : [1] Jadi saya terangkan, bagaimana... [2] Baik, kita bicarakan kalimat inti,

kalimat pendek, dan kalimat panjang. [3] Kalimat inti (sambil menulis

judul pelajaran di papan tulis), kalimat pendek dan kalimat panjang.
[4] Yang pertama adalah kalimat inti...Kalimat inti.... kalimat inti.
[5] Apa itu kalimat inti? [6] Kalimat inti itu, kalimat inti adalah kalimat
yang terdiri dari, yang terdiri dari Subjek dan Predikat.

Teks WK4
Pada teks WK4 guru masuk ke kelas kemudian langsung menulis di papan

tulis tentang materi yang akan dipelajari beserta KD (kompetensi dasar) dari
pelajaran itu, setelah itu menanyakan pemahaman awal siswa. Seperti terlihat pada
contoh berikut.
(Guru masuk ke ruangan kelas, kemudian menulis di papan tulis)
Guru : [1] Sudah, Inilah materinya. [2] jadi ini Kdnya ini (sambil menunjuk ke

papan tulis) topik yang kemarin itu induktif sekarang deduktif. [3] Yang
perlu dipahami yang pertama harus mampu mengidentifikasi penalaran
deduktif itu bagaimana, yang kedua kita mampu melengkapi silogisme.
[4] Silogisme itu apa?
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Teks WK5
Guru menjelaskan suasana yang agak berbeda pada hari itu agar siswa tidak

merasa asing di dalam kelas karena ada peneliti masuk ke ruangan mereka. Setelah
itu terlebih dahulu memberi nasihat kepada siswa agar tidak melakukan keributan.
Hal ini dilakukan guru untuk mempersiapkan siswa menerima pelajaran dengan
suasana kondusif. Seperti terlihat pada contoh berikut.
(Guru masuk ke ruangan kelas)
Guru : [1] Hari ini kita ada tamu yang akan mengadakan penelitian S3, mengambil

hasil penelitian proses pembelajaran seorang guru dalam kegiatan
proses belajar mengajar. [2] Jadi saya harap jangan bising.

Siswa : [3] Masuk TV nampaknya.

Teks WK6
Pertama, yang dilakukan guru sebelum memulai pelajaran adalah

mengingatkan siswa atas PR (Pekerjaan rumah/tugas mandiri). Kemudian,
memeriksa pekerjaan siswa dan menyuruh siswa menjawab tugas yang
dikerjakannya di rumah. Seperti dilihat pada contoh berikut.
(Guru masuk ke ruangan kelas)
Guru : [1] Kumpulkan semua tugasmu (Siswa mengumpulkan tugasnya ke depan

kelas)
[2] Isa, [3] Aditia, [4] Selvia (Siswa datang ke depan mengambil tugas yang

sudah diperiksa guru). [5] Safiatul. Udah?  [6] Coba jawab Rini. (Tunjuk

tangan seorang siswa)
Siswa : [7] Ngak bawa Buk.

Contoh-contoh di atas mengindikasikan bahwa guru merupakan manajer
terhadap siswa di kelas. Cara guru memulai pelajaran memberi makna bahwa guru
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cenderung menciptakan adanya perbedaan antara guru dengan siswa. Guru memulai
pelajaran tidak memberi salam terlebih dahulu, walaupun ada guru memberi salam
terlebih dahulu, tapi dari keenam teks diteliti hanya satu teks yang memberi salam.
Guru sebaiknya memberitahukan terlebih dahulu tujuan atau kompetensi dasar dari
pelajaran yang akan dipelajari. Hal ini berguna agar siswa paham yang harus mereka
persiapkan dan capai setelah pelajaran selesai. Merupakan hak siswa untuk
mengetahui tujuan pelajaran itu dipelajari, namun tidak diberitahukan oleh guru.
Pemberitahuan tujuan (kompetensi dasar) kepada siswa ini juga hanya dilakukan
oleh satu teks saja dari enam teks yang diteliti. Ini mengindikasikan bahwa guru
menganggap  sepele kepada siswa atau status yang lebih rendah dari guru.

Status juga dapat ditandai melalui pemakaian vokatif yang terdapat di dalam
teks. Melalui penggunaan vokatif dapat dilihat bagaimana pembicara memposisikan
mitra bicara. Vokatif digunakan pada bagian-bagian lain ketika guru ingin memberi
perintah yang umumnya menggunakan vokatif dengan menyebutkan nama siswa.
Pada bagian ini contoh vokatif digunakan guru berbentuk imperatif. Penggunaan
modus imperatif mengindikasikan status yang merealisasikan modus imperatif lebih
tinggi statusnya dari pada yang menerima modus imperatif.
Teks WK1
Guru : [148] Tumpak! Berikan pendapatmu.

Teks WK2
Guru : [200] Ya, baca Masnadi!

Teks WK3
Guru : [412] Ya coba Sofyan!
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Teks WK4
Guru : [239] Coba dulu kau Sindi!

Teks WK5
Guru : [293] Bayu, apa itu pidato?

Teks WK6
Guru : [4] Coba jawab Rini!

Sedangkan siswa menggunakan vokatif kepada guru hanya menggunakan
panggilan formal untuk guru, bila guru laki-laki dipanggil dengan ’bapak’ atau ’pak’,
dan panggilan untuk guru perempuan ’ibu’ atau ’buk’. Umumnya siswa menggunakan
vokatif kepada guru dengan menggunakan modus deklaratif atau modus interogatif
fungsinya untuk meminta informasi. Bila dibandingkan vokatif direalisasikan guru
dengan direalisasikan siswa dapat diindikasikan bahwa status siswa lebih rendah dari
guru. Seperti contoh berikut ini.
Teks WK1
Siswa : [119] Di sini Pak?

Teks WK2
Siswa : [7] Belum Buk!

Teks WK3
Siswa : [291] Apa pak?

Teks WK4
Siswa : [23] Apa itu silogisme Buk?



72

Teks WK5
Siswa : [48] Surat nikah Buk

Teks WK6
Siswa : [5] Ngak bawa Buk

Dengan jumlah klausa ini artinya, guru lebih banyak menggunakan sapaan
dibandingkan siswa ketika berlangsungnya proses belajar mengajar. Guru lebih
banyak menggunakan vokatif nama siswa, hanya sesekali menggunakan kata ganti
orang seperti ‘kau’ atau ‘kamu’. Cara guru menggunakan vokatif  dengan inisial nama
merupakan hal positif bagi siswa dari pada menggunakan kata ganti
orang.Penggunaan vokatif nama siswa mengindikasikan guru penuh perhatian dan
mengenal masing-masing siswanya. Hal ini dimotivasi agar siswa merasa
diperhatikan dan terasa kedekatan antara guru dengan siswa.

Cara guru menyapa pelibat dalam hal ini siswa, memberi makna bahwa
walaupun status guru lebih tinggi karena pemegang kendali di kelas namun guru
berusaha cenderung menciptakan adanya rasa kedekatan atau familier terhadap
siswa. Vokatif menggunakan identitas siswa (nama) merupakan bentuk sapaan yang
banyak digunakan guru. Pilihan vokatif demikian mengarahkan kesan pembicaraan
dengan kekhususan. Inilah sebabnya guru dominan menggunakan vokatif kepada
siswa

Selain bentuk vokatif dengan menyebut identitas diri siswa (nama) dapat
menunjukkan status, juga dapat ditunjukkan dengan cara melihat hubungan
kekuasaan antar pelibat. Dengan pengertian, hubungan kekuasaan menunjukkan
bagaimana pembicara memosisikan mitra bicaranya. Realisasi ini ditandai dengan
pemakaian modalitas yang digunakan pembicara. Pada teks wacana kelas diteliti



73

cenderung menggunakan modalitas: kemungkinan menengah dan tinggi, walaupun
ada juga derajat rendah namun tidak signifikan.

Guru cenderung menggunakan modalitas kemungkinan, didominasi oleh
modalisasi kemungkinan dengan derajat menengah. Sementara siswa cenderung
menggunakan modalitas kemungkinan. Dominasi modalisasi-kemungkinan
dikemukakan guru dengan derajat menengah cukup signifikan kemunculannya.Hal ini
menunjukkan fungsi semantik klausa sebagai pertukaran informasi (proposisi) atas
ekspresi pembicara terhadap apa yang dikemukakannya berkaitan dengan
pengungkapannya, mengindikasikan kemungkinan terjadinya atau tingkat kepastian
terjadinya menengah atau sedang-sedang saja. Seperti pada contoh berikut ini
(bagian menunjukkan modalitas dicetak tebal).
Guru : [6] Baik, sebelum saya jelaskan, mungkin ada yang bisa menjelaskan

apa yang dimaksud dengan tajuk rencana atau editorial.
(Modalitas/Kemungkinan/Menengah)

Siswa : [415] Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami.
(Modalitas/Kemungkinan/Menengah)

Pada teks WK2 Modalitas-modulasi keharusan paling mendominasi dari
keseluruhan modalitas yaitu sebanyak 79,31% atau lebih setengah dari jumlah
modalitas digunakan guru. Modulasi-keharusan yang ditemukan adalah modulasi
keharusan dengan derajat tinggi saja direalisasikan guru, sementara siswa
cenderung menggunakan modalitas kemungkinan yaitu sebanyak 3,45%. Dominasi
ini menunjukkan guru ketika mempertukarkan pengalamannya dengan
pendengar/siswa dengan tingkat keharusan atau kewajiban yang tinggi, artinya tidak
dapat ditawar-tawar lagi. Seperti pada contoh berikut ini (bagian menunjukkan
modalitas dicetak tebal).
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Guru : [256] Apa yang kita dengar dari orang lain tentu kita harus dapat
mengungkapkannya. (Modalitas/Keseringan/Menengah)

Siswa : [644] Saya akan menceritakan sebuah kecelakaan.
(Modalitas/Kemungkinan/menengah)

Berikutnya teks WK3 merupakan modalitas-modalisasi dominan
dipergunakan guru yaitu 46,51% dan paling tinggi pemakaiannya adalah modalisasi
kemungkinan sedangkan siswa hanya menggunakan modalisasi keseringan
sebanyak 2,33% saja. Dominasi ini menunjukkan tingkat kepastian atau kemungkinan
terjadinya atau berlangsungnya peristiwa dinyatakan teks berada pada derajat
menengah ke atas. Ini terlihat dengan jumlah kemungkinan yang tinggi lebih banyak
mengindikasikan bahwa tingkat kemungkinan terjadinya sesuatu cenderung sangat
tinggi. Dapat dilihat pada contoh berikut ini (bagian menunjukkan modalitas dicetak
tebal).
Guru : [106] Yang namanya manusia hidup pasti ada persoalan.

(Modalitas/Kemungkinan/Tinggi)
Siswa :[428] Kelompok perkataan yang tetap susunannya dan biasanya mengiaskan

makna tertentu.

Kemudian, pada teks WK4 modalitas yang dominan merupakan modalitas-
modulasi kecenderungan yaitu 44,44% yang digunakan guru untuk mempertukarkan
pengalamannya dengan pendengar/siswa, sedangkan siswa hanya menggunakan
modalitas keseringan sebanyak 0,93%. Dominasi modulasi dalam teks WK4 cukup
signifikan kemunculannya menunjukkan fungsi semantik klausa dengan sifatnya yang
imperatif berfungsi sebagai ekspresi sikap pembicara dalam hal ini guru terhadap
tindakan atau aksi yang dilakukan dengan cara pengungkapan penilaian pembicara
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tentang keharusan atau obligasi, kecenderungan atau inklinasi cukup tinggi. Seperti
pada contoh berikut ini (bagian menunjukkan modalitas dicetak tebal).
Guru : [322a] tapi kalau kita ingin menulis sebuah cerpen ini hal yang paling pokok,

hal yang paling dasar, ya..(Modalitas/Kecenderungan/Tinggi)
Siswa : [147] Setiap hari Kamis pegawai memakai baju berwarna putih

(Modalitas/Keseringan/Tinggi)
Selanjutnya dapat dilihat pada teks WK5 modalitas-modalisasi

kemungkinan mendominasi modalitas digunakan guru sebanyak 45,45% sedangkan
siswa tidak menggunakan modalitas. Dominasi ini menunjukkan tingkat kepastian
atau kemungkinan terjadinya atau berlangsungnya peristiwa dinyatakan teks berada
pada derajat menengah ke bawah. Terlebih lagi, dengan jumlah kemungkinan
menengah yang tinggi, mengindikasikan derajat kemungkinan terjadi sesuatu
cenderung sedang-sedang saja. Seperti terlihat pada contoh berikut ini. (bagian
menunjukkan modalitas dicetak tebal).
Guru : [238] Jadi akan membawa perubahan arti.

(Modalitas/Kemungkinan/Menengah)
Guru : [223b] dan saya kira bisa kita kembangkan sebanyak-banyaknya

(Modalitas/Kemungkinan/Rendah)

Pada teks WK6 modalitas modulasi sebanyak 89 (72,95%) digunakan guru
kemunculannya sangat dominan menunjukkan fungsi semantik klausa dengan
sifatnya yang imperatif berfungsi sebagai ekspresi sikap pembicara terhadap
tindakan atau aksi yang dilakukan, sedangkan siswa hanya menggunakan modalisasi
kemungkinan dan keseringan sebanyak 3,28% saja. Keharusan dengan derajat tinggi
dan menengah berjumlah 50% direalisasikan guru mendominasi setengah bagian
dari total jumlah modalitas (kemungkinan, keseringan, keharusan, dan
kecenderungan) dengan masing-masing nilai yang dibawanya (tinggi, menengah, dan
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rendah). Dengan kata lain, setengah dari modalitas (modalisasi dan modulasi)
digunakan adalah modulasi keharusan. Dominasi ini  menunjukkan tingkat keharusan
suatu tindakan atau aksi diharapkan guru berada pada derajat tinggi, artinya tidak
dapat dirtawar-tawar lagi. Seperti terlihat pada contoh berikut ini (bagian
menunjukkan modalitas dicetak tebal).
Guru :[124] Bahasanya harus jelas tidak bertele-tele. (Modalitas/Keharusan/Tinggi)
Guru :[457] Jadi kamu terlebih dahulu tahu pidato kamu mau kamu bawa kemana

isi pidato kamu. (Modalitas/Kecenderungan/Menengah)

Dari pemakaian modalitas pada teks yang diteliti menunjukkan konteks sosial
sebagai penanda kepastian dan keharusan tindakan atau aktivitas yang
dilakukan.Kegiatan yang pasti direpresentasikan oleh banyaknya pemakaian
modalitas modalisasi kemungkinan dengan derajat tinggi.Sedangkan sikap
keharusan direpresentasikan dengan dominasi pemakaian modalitas modulasi
keharusan dengan derajat tinggi.

Status yang terepresentasi melalui hubungan antar pelibat yaitu antara guru
dan siswa juga dapat diekspresikan dengan banyaknya pemakaian pronomina ”kita”
di dalam teks. Guru merupakan  pemimpin manajerial di kelas. Dalam perannya
sebagai seorang guru yang memegang teguh ”tutwuri andayani” (sebagai
pembimbing) terhadap siswanya, di sini guru memosisikan dirinya sama dengan
siswa, guru dan siswa adalah sama-sama bagian dari sistem pendidikan.

Untuk menunjukkan kesamaan status ini, dapat dilihat dari penggunaan
pronomina ”kita”, seperti dalam contoh berikut; setiap hari kita bisa membacanya di
mana? (WK1-7), Apa situsnya maka kita akan melihat tajuk rencana yang di internet
(WK1-14), Bisa nanti kita baca di internet surat kabar kompas (WK1-15); Kita

mencatat ya makna konotasi dan makna denotasi (WK2-10), Ya, nanti kita lanjutkan
lagi (WK2-178), Yang kedua kita dengarkan melalui pembicaraan orang la…(WK2-
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183); Coba kita perhatikan mana yang menjadi kalimat intinya? (WK3-76),
Bagaimana dia menyelesaikannya bisa kita tahu dia apakah dia bertanggung jawab
atau tidak nampak cara dia menyelesaikan masalah yang dihadapi (WK3-155),
Waktu kita sudah habis, kita lanjutkan minggu depan (WK3-202); [62] OK. Mengapa
karangan deduktif sering kita jumpai pada karangan argumentasi karena pada
umumnya di sini untuk paragraf deduktif hal-hal yang kita sampaikan berupa fakta
karena fakta di sini pada umumnya penalaran deduktif hal-hal berupa fakta, ini
makanya di sini dalam penalaran deduktif dalam karangan argumentasi disebut
silogisme (WK4-62); Hari ini kita ada tamu yang akan mengadakan penelitian S3
mengambil hasil penelitian proses pembelajaran seorang guru dalam kegiatan proses
belajar mengajar, jadi saya harap jangan bising (WK5-1), Sekarang materi kita hari ini
adalah “menulis Surat Dagang dan Surat Kuasa (WK5-5), Setelah kita membuat
nama, pekerjaan, alamat, lalu kita membuat apa selanjutnya? (WK5-104); Yaitu yang
kita katakan apa? (WK6-12), Ok. Kita nilai juga mimiknya atau gerak (WK6-22), Yang
keempat kita perhatikan baru….apa tadi, apa mimik, gerak…(WK6-27).

Namun kadang kala guru memosisikan dirinya tidak sama dengan pendengar
(siswa), karena dia adalah seorang guru yang  merupakan pimpinan di kelas,
pemegang otoritas keilmuan, penggunaan pronomina ”saya” dimunculkan. Seperti
dilihat pada contoh; pada pagi hari ini sesuai dengan informasi yang saya sampaikan
pada minggu yang lalu, kita akan membicarakan masalah editorial atau tajuk rencana
(WK1-4), biar saya terangkan ya (WK2-530), sekarang saya akan membahas
mengenai unsur instrinsik yang mana unsur instrinsik tadi ada sejumlah berapa?
(WK3-101), saya ulangi sekali lagi, kita masuk halaman 11 tentang ‘menulis cerpen
berdasarkan pengalaman’ (WK4-168), kalau saya memberikan wewenang untuk
mengambil tabungan berupa giro di Bank BRI (WK5-109), saya kira mudah sekali ini
predikatnya membaca, buku itu objeknya, dengan cermat keterangan (WK6-204).
Pronomina ”saya” digunakan guru sebagai indikator bahwa pembicara (guru) berada
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pada posisi yang tidak sama dengan pendengar (siswa). Pembicara mempunyai
tanggung jawab besar dalam kapasitasnya selaku guru, mempunyai wewenang
sebagai pelaku melaksanakan  anamat untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional

Di dalam teks-teks diteliti, hubungan vertikal kepada sang Pencipta alam
semesta sering disebut guru. Salam yang disampaikan kepada mitra bicara/siswa
banyak menggunakan leksis yang mengandung makna religius seperti
”assalamualaikum....” Ketika mengawali pengajarannya, guru membukanya dengan
salam dan menutupnya pun juga dengan salam, begitu juga siswa, selalu memulai
ujarannya dengan menggunakan leksis yang mengandung makna religius seperti
”assalamualaikum....” dan begitu juga dengan mengakhiri pelajaran.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan, berdasarkan hubungan pelibat, dapat
dikatakan hubungan interpersonal dibangun guru dengan menggunakan IND-DEK,
IMP serta vokatif menggunakan identitas diri siswa (nama) serta modalitas
menunjukkan perhatian khusus dengan siswa, sehingga terlihat guru ingin menjalin
komunikasi dua arah dengan siswa. Dengan menggunakan bentuk sapaan dan
pronomina ”kita” ini guru berusaha menarik perhatian siswa untuk memperhatikan
atau berkonsentrasi dengan penjelasan yang dikemukakannya dan berusaha
menciptakan suasana komunikasi dinamis dan keakraban dengan siswa dengan
tidak merendahkan statusnya sebagai pemegang kekuasaan manajerial di dalam
kelas dan juga sebagai pemegang otoritas keilmuan dengan menggunakan
pronomina ”saya”. Suasana ini sengaja diciptakan guru melalui seleksi vokatif yang
digunakannya. Walaupun guru telah berusaha menjadikan suasana kelas yang
dinamis namun masih tampak bahwa guru adalah pemegang kekuasaan tertinggi di
kelas. Meskipun demikian, benih-benih power struggle tampaknya sudah ada pada
siswa, terlihat dari sedikit tindakan siswa mengkontradiksi pernyataan guru atau
memberi perintah/permintaan.
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3.4.2 Kontak
Kontak yang menunjukkan tingkat keterlibatan (intensitas) antara sesama

pelibat wacana dengan sifat keterlibatan menyangkut pekerjaan dan regularitas
(Martin, 1992), dapat dijelaskan bahwa, terdapat dua pelibat yaitu guru dan siswa.

Seperti diketahui, teks diteliti merupakan proses belajar mengajar di kelas
yang setiap hari dilakukan bersifat konvensional, kegiatan ini merupakan kegiatan
formal resmi untuk pentransferan ilmu/pengetahuan. Terkait erat dengan konteks
waktu dan tempat pelaksanaannya maka kontak wacana bersifat rutin.

Kontak yang terepresentasi melalui hubungan antara pelibat yaitu antara guru
dan siswa dapat diekspresikan dengan banyaknya pemakaian modus IND-INT (baik
IND-INT menggunakan kt tanya maupun IND-INT ya/tidak) dapat dilihat pada teks
WK1 18,18%, WK2 6,99%, WK3 12,20%, WK4 6,15%, WK5 10,60%, dan WK6
12,21%.  Penggunaan modus IND-INT menggunakan kt tanya diungkapkan guru
dimanfaatkan untuk mengajak siswa terlibat dalam materi yang dikemukakan dan
juga mengharapkan respon terhadap informasi yang disampaikan. Selain itu juga,
diharapkan siswa memberikan partisipasi aktif baik dalam sikap atau tindakan
material, maupun sikap mental untuk merespon pertanyaan sebagaimana yang
dinyatakan teks. Dengan modus IND-INT interaksi antara guru dan siswa
berfrekuensi tinggi mendorong kontak antarpartisipan semakin intensif

Begitu juga dengan IND-INT ya/tidak, seperti terlihat pada WK1 guru
menggunakan modus IND-INT ya/tidak sebanyak 3,91%, WK2 sebanyak 3,73%,
WK3 sebanyak 3,02%, dan WK6 sebanyak 6,04%, sedangkan pada WK4 dan WK5
peringkat terbanyak adalah modus IMP sebanyak 3,89% dan 10,43%. Penggunaan
modus IND-INT ya/tidak oleh guru sama fungsinya dengan penggunaan modus IND-
INT menggunakan kt tanya yaitu sama-sama meminta informasi dari siswa tentang
sesuatu dikemukakan pada teks, selain itu juga diharapkan siswa memberikan
partisipasi aktif baik dalam sikap atau tindakan material, maupun sikap mental untuk
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merespon pertanyaan sebagaimana dinyatakan teks, walaupun dengan memberi
respon singkat namun sudah mengindikasikan kontak antarpartisipan relatif sering.

Sementara itu, siswa dalam merealisasikan modus IND-INT (baik dengan
menggunakan kt tanya maupun ya/tidak) yaitu  IND-INT kt tanya sebanyak 1,90%
dan modus IND-INT ya/tidak sebanyak 0,02%. Walaupun penggunaannya relatif
sedikit namun sudah mengindikasikan siswa mulai ikut berperan aktif dalam kelas
untuk  memberi suasana sambung rasa.

Penggunaan vokatif juga dapat menunjukkan kontak antar pelibat, cara guru
menyapa siswa dengan menggunakan vokatif identitas siswa (dengan menyapa
nama) banyak digunakan guru dapat diindikasikan guru tahu nama masing-masing
siswa. Hal ini berarti kontak antar pelibat cukup inten atau sering. Keseringan itu
ditandai dengan hafalnya guru atas nama siswanya di kelas yang rata-rata jumlah
siswa di kelas 32 orang.

Selain bentuk vokatif dengan menyebut identitas diri siswa (nama) dapat
menunjukkan status, juga dapat ditunjukkan dengan cara melihat kontak antar
pelibat. Dengan pengertian, hubungan kontak menunjukkan sering tidak seringnya
pelibat berinteraksi. Realisasi ini ditandai dengan pemakaian modalitas yang
digunakan pembicara. Pemakaian modalitas pada teks yang diteliti menunjukkan
konteks sosial sebagai penanda kepastian dan keharusan tindakan atau aktivitas
yang dilakukan Kegiatan yang pasti direpresentasikan dengan banyaknya pemakaian
modalitas modalisasi kemungkinan dengan derajat tinggi.Sedangkan sikap
keharusan direpresentasikan dengan dominasi pemakaian modalitas modulasi
keharusan dengan derajat tinggi. Modalitas keharusan merupakan imperatif yang
berarti pemberi perintah tentu saja adalah orang yang memiliki kekuasaan dibanding
penerima. Realisasi modalitas keharusan ini menandai kontak antar pelibat
frekuensinya relatif sering.
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Klausa minor juga menentukan kontak antar pelibat. Seperti terlihat pada
masing-masing teks diteliti ditemukan bahwa guru lebih banyak menggunakan klausa
minor dibandingkan dengan siswa. Dapat dilihat bahwa pada teks WK1 ditemukan
guru menggunakan klausa minor sebanyak 36 klausa, dan siswa sebanyak 18
klausa. Pada WK2 guru merealisasikan klausa minor sebanyak 48 klausa sementara
siswanya merealisasikan klausa minor sebanyak 27 klausa. Teks WK3 begitu juga,
guru menggunakan klausa minor sebanyak 14 klausa dan siswa sebanyak 6 klausa.
Pada teks WK4 ditemukan bahwa guru menggunakan klausa minor sebanyak 17
klausa dan siswa menggunakan klausa minor sebanyak 9 klausa. Guru
menggunakan klausa minor sebanyak 47 klausa dan siswa menggunakannya
sebanyak 23 klausa, ini dijumpai pada teks WK5. Terakhir, dijumpai pada teks WK6
guru menggunakan klausa minor sebanyak 57 klausa dan siswa sebanyak 21 klausa.
Klausa minor merupakan ciri dari ujaran lisan. Seperti terlihat pada contoh berikut ini.
Contoh klausa minor dari WK1
Guru :  Alaikumsalam warohmatulahi Wabarokatu  Selamat Pagi siswa sekalian

(WK1-2)
Siswa : Pagi pak. (WK1-3)

Contoh klausa minor dari WK2
Guru : Jadi untuk mendengarkan informasi dengan cara menyimak untuk

mendengarkan informasi secara langsung dari orang lain seperti saya inilah
namanya secara langsung dengan tatap….tatap muka itu namanya secara
langsung mendengarkan informasi.. (WK2-193)

Siswa :  Sudah. (WK2-458)



82

Contoh klausa minor dari WK3

Guru : Haaa misalnya seperti ‘Ayah’ ini yang ada hanya Subjek, berarti inti yang
satu lagi dihilangkan. (WK3-36)

Siswa : Sudah Pak (WK3-82)

Contoh klausa minor dari WK4

Guru : Jadi untuk pemahaman deduktif dalam bentuknya paragraf yang sifatnya
umum baru khusus di awal seterusnya nanti terakhir membahas yang
sifatnya masalah.... (WK4-54)

Siswa : Waalaikumsalam.(WK4-531)
Contoh klausa minor dari WK5
Guru : Nah itu beda ya, pada saat kita berpidato atau tampil di depan umum

adalah karena kalau kita berbicara atau dengan teman kita bisa
menggunakan kata-kata yang pasaran.. (WK-314)

Siswa : Assalamualaikum.(WK5-553)

Contoh klausa minor dari WK6
Guru : Oleh karena itu tadi dalam mengarang prosa persuasi ini, ya, langkah-

langkah yang dipergunakan hampir sama dengan langkah-langkah yang
dipergunakan pada prosa argumentasi. (WK6-336)

Siswa : Curigesen (WK6-67)

Konteks situasi memicu realisasi klausa minor mendorong guru dan siswa
saling kontak dengan ujaran lisan. Banyaknya klausa minor dipergunakan partisipan
menunjukkan frekuensi percakapan cenderung sering.
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Dominasi guru di atas menunjukkan pola hubungan dua arah walaupun
cenderung searah. Selain itu, guru juga tampaknya belum rela melepaskan
dominasinya di dalam kelas. Pembahasan ini mengindikasikan kontak antar guru dan
siswa sangat inten atau frekuensinya sering.

3.4.3 Afek
Afek berperan menunjukkan sikap emotif pembicara kepada mitra bicara

terbagi atas afek positif dan afek negatif. Afek dapat dilihat dari ungkapan
kebahasaan yang digunakan guru dan siswa semuanya menunjukkan afek positif.
Sebagai guru yang memimpin siswanya menuju masa depan, ditangannya
tergantung masa depan anak bangsa, dalam teks-teks diteliti sama sekali guru tidak
ada menunjukkan sikap negatif terhadap siswa. Dengan pengertian, teks wacana
kelas disampaikan guru secara keseluruhan mencerminkan sikap positif. Begitu juga
dengan siswa sebagai peserta didik dalam menerima informasi berupa
ilmu/pengetahuan juga menunjukkan sikap positif.

Sikap positif ini dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan kebahasaan
digunakan sebagai refleksi afek positif tersebut. Hal ini dapat dilihat pada realisasi
modus yang digunakan guru bahwa dalam teks-teks diteliti tercermin dalam ujaran
bahwa modus IND-DEK mendominasi keseluruhan modus dan hampir setengah dari
keseluruhan klausa major pada tiap-tiap teks diteliti seperti terlihat pada teks WK1
42,3%, teks WK2 57,54%, teks WK3 60,05%, teks WK4 57,48%, teks WK5 44,69%,
teks WK6 46,50%. Menonjolnya pemakaian modus IND-DEK proposisi pada guru
merupakan gambaran sikap, karena modus IND-DEK proposisi memuat pernyataan-
pernyataan positif yang bersifat memberi informasi tentang sesuatu seperti
dikemukakan pada klausa tersebut.

Sesuai dengan fungsi modus IND-DEK yaitu memberi informasi kepada mitra
bicara (interlocutor) sesuai pula peran guru yaitu memberi informasi positif atau yang
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benar berupa ilmu/pengetahuan kepada siswa. Dalam ujaran yang dilakukan guru
maupun siswa dalam suasana belajar tidak terlepas dari IND-DEK (-) atau INT (-),
namun modus ini tidak begitu signifikan seperti ditemukan pada WK1 sebanyak
2,33%, WK2 sebanyak 4,04%, WK3 sebanyak 3,55%, WK4 sebanyak 2,77%, WK5
sebanyak 4,29%, dan WK6 sebanyak 1,65%. Guru merealisasikan modus IND-DEK
(-) ini  merupakan bentuk ungkapan kebahasaan yang menunjukkan bahwa informasi
disampaikan dibentuk dengan cara berbeda dengan IND-DEK. Pemakaian IND-DEK
(-) mengindikasikan pembicara/guru ingin mempertegas informasi disampaikan agar
pendengar atau mitra bicaranya tidak melakukan tindakan sebagaimana dinyatakan
dalam klausa tersebut. Dengan arti kata bahwa IND-DEK (-) digunakan untuk
menunjukkan hal positif. Modus IND-DEK misalnya dapat dilihat pada contoh
direalisasikan guru dari masing-masing teks diteliti.
Contoh modus deklaratif dari teks WK1

”Yang sedang hangat dibicarakan, ha, ya. Mereka nanti membahas masalah
tersebut dengan memberi fakta. Tentunya dengan memberikan fakta-fakta.
Pendapat tadi dihubungkan dengan fakta-fakta. Tujuannya apa? Tujuannya
mempengaruhi pembaca agar pembaca nantinya mau mengikuti ataupun
pendapat dari penulis tadi. Mereka akan menyetujui pendapat penulis tadi.
Maka sekarang kita lihat tajuk rencana ini, ya. Mungkin semuanya nanti
sampai kesana (sambil membagikan fotokopi contoh tajuk rencana kepada

siswa). Dilihat dulu. Ya….”

Contoh modus deklaratif dari teks WK2
« Memiliki nilai rasa kasar. Disebut mati maka diucapkan biasanya kata
meninggal. Kata meninggal diutarakan kepada manusia. Ya kan? Ya kan?
Kata meninggal diutarakan kepada manusia.”
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Contoh modus deklaratif dari teks WK3
“Jadi saya terangkan, bagaimana... Baik, kita bicarakan kalimat inti, kalimat
pendek, dan kalimat panjang. Kalimat inti (sambil menulis judul pelajaran di

papan tulis), kalimat pendek dan kalimat panjang. Yang pertama adalah
kalimat inti. Kalimat inti, kalimat inti. Apa itu kalimat inti? Kalimat inti itu,
kalimat inti adalah kalimat yang terdiri dari, yang terdiri dari Subjek dan
Predikat. Jadi inti dari kalimat Subjek dan Predikat. Jadi kalau sudah ada
Subjek dan Predikat maka kalimat itu disebut kalimat inti. Yang penting ada
Subjek dan Predikat disebut kalimat inti.”

Contoh modus deklaratif dari teks WK4
“Sudah. Inilah materinya, jadi ini Kdnya ini (sambil menunjuk ke papan tulis)
topik yang kemarin itu induktif sekarang deduktif. Yang perlu dipahami yang
pertama harus mampu mengidentifikasi penalaran deduktif itu bagaimana,
yang kedua kita mampu melengkapi silogisme. Silogisme itu apa? Premis
umum dan premis khusus. Ini langkah awalnya masih mudah ya. Jadi ini
deduktif kebalikan dari induktif. Kalau kemarin mengenai itu di awali dari
masalah khusus ini dari khusus”

Contoh modus deklaratif dari teks WK5
“Wasiat. Surat wasiat dengan surat kuasa itu berbeda, ya, Kalau surat kuasa
adalah surat yang ditulis atau memberi wewenang kepada bawahannya untuk
mengambil barang atau tabungan, kalau tabungan dapat diambil di Bank BNI.
Surat kuasa itu adalah surat yang ditulis oleh pihak yang memberi wewenang.
Jadi bentuk atau isi surat kuasa itu adalah memberikan wewenang kepada
pihak bawahan kepada... (Jeda) dan dimana alasan seorang....(Jeda). Ada
alasan seorang membuat surat kuasa kepada seorang bawahan, apa
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alasannya...(Jeda). Lihat pengertian surat kuasa. Surat kuasa itu adalah surat
yang diberikan dari seorang atasan atau kepada bawahannya untuk
memberikan wewenang berupa barang atau tabungan. Kekuasaan untuk
mengambil suatu barang ataupun sebuah tabungan, ya.”

Contoh modus deklaratif dari teks WK6
« Ekspresi, ekspresi ya. Baru yang terakhir intonasi. Apa itu ekspresi?
Ekspresi, perasaan ya. Terkadang orang bisa membaca puisi menangis, ya.
Dengan intonasi yang jelas, kedengaran ya. Di situ halaman 7, perhatikan
yang pertama. Nanti baca satu orang ya. Bagaimana penampilan teman
Anda ya, apakah untuk membacakan sebuah puisi mempunyai sebuah
syarat. Yang pertama, yang pertama memperhatikan isi, yang ke dua
memperhatikan kejelasan lafal, yang ke tiga ketepatan mimik muka, yang
keempat gerak atau ekspresi, dan yang kelima intonasi.”

Dari contoh-contoh di atas jelas terlihat bagaimana afek positif ini
diungkapkan masing-masing guru dalam menyampaikan informasi melalui modus
deklaratif. Pada teks WK1 pembicara mengemukakan secara positif tentang tajuk
rencana yang harus dijabarkan dan dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang ada.
Pada teks WK2 pembicara dengan afek positif mengemukakan bahwa nilai rasa
halus harus menggunakan kata meninggal kepada manusia yang sudah mati. Pada
teks WK3 pembicara mengemukakan secara positif bahwa surat kuasa itu adalah
surat yang diberikan dari seorang atasan atau kepada bawahannya untuk
memberikan wewenang berupa barang atau tabungan.

Pada WK4 pembicara dengan afek positif  mengemukakan bahwa yang perlu
dipahami pertama, harus mampu mengidentifikasi penalaran deduktif. Kedua, kita
mampu melengkapi silogisme. Pembicara pada WK5 bersikap positif,
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mengemukakan surat kuasa itu adalah surat yang diberikan dari seorang atasan atau
kepada bawahannya untuk memberikan wewenang berupa barang atau tabungan.
Pada WK6 pembicara mengemukakan dengan afek positif bahwa penilaian membaca
puisi dengan memperhatikan isi, memperhatikan kejelasan lafal, ketepatan mimik
muka, gerak atau ekspresi, dan intonasi.

Begitu juga halnya dengan siswa, afek positif dalam teks-teks dijadikan data
terepresentasi melalui ujaran-ujaran kebahasaan yang digunakan siswa. Misalnya
dalam teks dapat dilihat pada contoh direalisasikan siswa dari masing-masing teks
diteliti.
Contoh modus deklaratif dari teks WK1

”Tajuk rencana adalah berupa pendapat atau opini yang diberikan oleh penulis
yaitu redaktur surat kabar  dan sebaiknya berisi pendapat. »

Contoh modus deklaratif dari teks WK2
« Beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan di laut, sebuah kapal tenggelam

di kepulauan Riau, banyak penumpang yang tewas. »

Contoh modus deklaratif dari teks WK3
”Dia sedang berada di atas angin itu sebabnya ia menang terus.”

Contoh modus deklaratif dari teks WK4
“Pengarang sebagai pengamat langsung.”

Contoh modus deklaratif dari teks WK5
« Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, pertama-pertama kita
mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita
kesehatan dan waktu dan taklupa salawat dan salam kepada Nabi
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Muhammad SAW. Pertam-pertama Yang kami hormati Bapak Kepala
Sekolah, Bapak Kepala Lingkungan, Bapak dan Ibu guru dan yang saya
hormati para hadirin. »

Contoh modus deklaratif dari teks WK6
« Pos kesehatan masyarakat merupakan, berupakan kesehatan berbasis
masyarakat untuk masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah. »

Dalam contoh-contoh di atas jelas terlihat bagaimana sikap positif ini
diungkapkan siswa. Pada teks WK1 pembicara dengan afek positif mengemukakan
tajuk rencana adalah berupa pendapat atau opini yang diberikan oleh penulis yaitu
redaktur surat kabar  dan sebaiknya berisi pendapat. Pada teks WK2 pembicara
memiliki afek positif mengemukakan beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan di
laut, sebuah kapal tenggelam di kepulauan Riau, banyak penumpang tewas. Pada
teks WK3 dikemukakan dengan afek positif oleh pembicara bahwa dia sedang
berada di atas angin itu sebabnya ia menang terus. Pada teks WK4 pembicara
mengemukakan dengan afek positif bahwa pengarang sebagai pengamat langsung.
Pada teks WK5 pembicara mengemukakan dengan afek positif bahwa dalam
pembukaan dalam pidato pertama-pertama  mengucapkan syukur kepada Allah SWT
yang telah memberikan kesehatan dan waktu. Pada teks WK6 pembicara
mengemukakan dengan afek positif bahwa pos kesehatan masyarakat merupakan
kesehatan berbasis masyarakat, untuk masyarakat yang dibentuk berdasarkan
musyawarah.

Apabila dikaitkan dengan polaritas (sebagian besar positif), keputusan
tersebut mengandung makna bahwa siswa mempunyai sikap positif terhadap pokok
persoalan disajikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipan memiliki afek positif
terhadap hal dikemukakan pada teks.



89

Selain modus IND-DEK dapat menunjukkan afek positif dari masing-masing
partisipan, modalitas juga dapat menunjukkan afek dari partisipan. Modalitas-
modalisasi kemungkinan dan modalitas-modulasi keharusan   mendominasi dari
keseluruhan modalitas yang digunakan guru dari setiap teks diteliti. Modalitas-
modalisasi kemungkinan direalisasikan guru dengan derajat menengah ke atas
menunjukkan fungsi semantik klausa dengan sifatnya sebagai pertukaran informasi
(proposisi) atas ekspresi sikap pembicara terhadap apa yang dinyatakannya terkait
dengan cara pengungkapan penilaian pembicara tentang kemungkinannya relatif
positif.

Begitu juga dengan modalitas-modulasi keharusan dengan derajat menengah
ke atas direalisikan guru dalam mempertukarkan pengalamannya menunjukkan
fungsi semantik klausa dengan sifatnya sebagai imperatif atau instruksi untuk
melakukan suatu aksi diharapkan guru kepada siswa merupakan keharusan atau
kewajiban. Seperti pada contoh
WK3-106 Yang namanya manusia hidup pasti ada persoalan

(Modalitas/kemungkinan/tinggi)
WK3-98 Saya akan melanjutkan pelajaran, yaitu masalah ’unsur yang membangun

sebuah cerita pendek atau novel’ ya
(Modalitas/kemungkinan/menengah).

WK2-256 Apa yang kita dengar dari orang lain tentu kita harus dapat
mengungkapkannya (Modalitas/keharusan/tinggi).

WK4-747 Yang c, kita hendaknya mengkonsumsi ikan
(Modalitas.keharusan/menengah).

Penggunaan modalitas-modalisasi kemungkinan dengan derajat menengah
dan tinggi dominan menunjukkan afek positif dari pembicara dalam mempertukarkan
pengalamannya kepada pembicara dengan fungsi semantik sifatnya mempertukarkan



90

informasi mengindikasikan kepastian menengah ke atas atau cenderung tinggi
berdampak pada sikap emotif positif dari suatu aksi dikemukakan pada teks.
Demikian pula penggunaan modalitas-modulasi keharusan digunakan dengan derajat
menengah ke atas menunjukkan afek positif dilakukan pembicara terhadap mitra
bicara sifatnya imperatif  dan tidak dapat dibantah. Tampaknya ini merupakan
cerminan ideologi bahwa guru adalah pemegang kekuasaan manajerial di kelas, juga
pemegang otoritas keilmuan.

3.5. Pemaknaan Ujaran Interpersonal Dalam Wacana Kelas
Modus IND-DEK merupakan klausa yang mengemban fungsi sebagai

proposisi-memberi. Berdasarkan analisis dan hasil temuan dari data diteliti dapat
dimaknai bahwa modus IND-DEK dalam bahasa Indonesia tidak hanya ditentukan
oleh subjek dan finit, tetapi juga intonasi, bahkan finit tidak kelihatan secara nyata
atau cenderung tersembunyi (laten) sesuai dengan yang dikemukakan Saragih
(2006:69) bahwa modus dalam bahasa Indonesia tidak ditentukan oleh subjek dan
finit. Modus IND-DEK dalam bahasa Indonesia direalisasikan dengan nada datar dan
letak subjeknya sebelum finit.

Hasil temuan sistem modus dilihat dari jenis dan fungsi menunjukkan bahwa
modus IND-DEK merupakan klausa paling dominan dari keseluruhan jumlah klausa
yang ditemukan pada setiap teks diteliti, baik oleh guru maupun siswa. Menonjolnya
pemakaian modus IND-DEK pada guru merupakan sesuatu yang lazim karena
modus IND-DEK memuat pernyataan-pernyataan bersifat memberi informasi tentang
sesuatu seperti dikemukakan pada klausa tersebut. Sesuai dengan fungsi modus
IND-DEK yaitu memberi informasi kepada mitra bicara (interlocutor). Penggunaan
modus IND-DEK oleh guru ini dimotivasi oleh  perannya sebagai pemberi informasi
berupa ilmu/pengetahuan kepada siswa dan sebagai pemegang otoritas
ilmu/pengetahuan, karena bahasa merupakan sarana terpenting dalam penyampaian
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ilmu (Cazden, 2001, Christie, 2002). Penggunaan modus IND-DEK merupakan
modus yang dominan digunakan siswa juga. Hal ini dapat dimaknai bahwa siswa
menggunakan modus IND-DEK untuk memberi informasi dan menjawab pertanyaan
dari guru.

Berdasarkan analisis dan hasil temuan dari data diteliti dapat dimaknai bahwa
modus IND-INT, baik IND-INT kt tanya maupun IND-INT ya/tidak dalam bahasa
Indonesia tidak hanya ditentukan oleh letak subjek dan finit, tetapi juga intonasi. Pada
IND-INT kt tanya subjeknya mendahului finit atau sebaliknya finit mendahului subjek
dan menggunakan kt tanya yang letaknya dapat di awal kalimat atau dapat juga di
akhir kalimat, diujarkan dengan nada tinggi, serta memerlukan respon dari mitra
bicaranya berupa jawaban jelas dan lengkap. Modus IND-INT ya/tidak direalisasikan
dengan modus IND-DEK dengan intonasi meninggi, serta memerlukan respon dari
mitra bicaranya dengan singkat atau pendek. Dalam bahasa Indonesia intonasi
dengan nada tinggi sangat menentukan jenis modus IND-INT.

Modus IND-INT berfungsi untuk meminta informasi. Penggunaan modus IND-
INT oleh guru untuk memotivasi partisipasi siswa dalam kegiatan belajar-mengajar,
membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu sedang dibicarakan,
mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa, dan memusatkan perhatian
siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Bagi siswa klausa IND-INT digunakan
karena ingin meminta informasi tentang sesuatu dikemukakan pada teks tersebut.

Peringkat kedua terbanyak digunakan guru maupun siswa setelah modus
IND-DEK adalah modus IND-INT, baik modus IND-INT menggunakan kt tanya
maupun modus IND-INT ya/tidak. Penggunaan modus IND-INT diungkapkan guru
untuk mengajak siswa terlibat dalam materi yang dikemukakan dan juga
mengharapkan respon terhadap informasi yang disampaikan. Di samping itu modus
IND-INT digunakan untuk memperoleh informasi tentang sesuatu dikemukakan pada
teks, selain itu juga diharapkan siswa memberikan partisipasi aktif baik dalam sikap



92

atau tindakan material, maupun sikap mental untuk merespon pertanyaan
sebagaimana dinyatakan teks.

Selanjutnya urutan ketiga yang dominan digunakan guru adalah modus IMP.
Penggunaan modus IMP digunakan guru merupakan perintah untuk melakukan suatu
tindakan sebagaimana dinyatakan dalam teks. Penggunaan modus IMP dapat
dimaknai superiornya seorang guru terhadap siswa di dalam kelas atau menunjukkan
posisi guru lebih tinggi dari siswa.

Sementara itu, penggunaan modus IMP oleh siswa tidak semua ada pada
teks yang dianalisis seperti ditemukan pada teks WK1 sebanyak 0,42% dan pada
teks WK4 sebanyak 0,20%. Sedikitnya penggunaan modus IMP oleh siswa bahkan
pada beberapa teks diteliti seperti teks WK2, teks WK3, teks WK5, dan teks WK6
tidak ditemukan sama sekali siswa menggunakan modus IMP, dapat dimaknai
adanya rasa sungkan memberi perintah kepada seorang guru karena budaya
masyarakat Indonesia seorang anak atau seseorang yang statusnya lebih rendah
tidak memiliki etika atau tidak sopan bila menyuruh orang yang statusnya lebih tinggi
dari yang menyuruh.

Modus IMP merupakan klausa yang mengemban fungsi sebagai proposal-
meminta, merupakan aksi perintah. Modus IMP biasanya direalisasikan dengan finit
berfusi dengan predikator maupun finit laten tanpa subjek, serta diujarkan dengan
intonasi datar dengan suara yang agak meninggi pada awal klausa. Modus IMP yang
menggunakan subjek biasanya diawali dengan keterangan mood ‘coba’, ‘silahkan’.

Modus IMP digunakan guru berfungsi meminta melakukan suatu aksi atau
tindakan sebagaimana dinyatakan dalam teks.Sedangkan siswa sangat sedikit
menggunakan modus IMP. Penggunaan modus IMP ini dapat dimaknai bahwa
otoritas keilmuan dimiliki guru menyebabkan guru memiliki kekuasaan ”power” dan
dengan kekuasaan yang dimilikinya memaksa seseorang melakukan sesuatu seperti
diinginkannya. Hal ini didukung oleh Fairclough (2001) yang menyatakan tiga jenis
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kalimat yang memberikan ciri kekuasaan, salah satunya adalah kalimat imperatif.
Modus IMP juga membangkitkan motivasi dan mendorong siswa untuk melakukan
sesuatu menyebabkan kesiapannya memulai serangkaian aksi atau perbuatan dalam
mencapai tujuan tertentu.

Modus IND-DEK  (-) bisa direalisasikan dengan modus IND-DEK namun ada
penambahan finit dengan leksis ’tidak’, ‘bukan’, atau ‘nggak’ dan direalisasikan
dengan intonasi datar. Modus IND-DEK (-) pada peringkat keempat digunakan guru.
Pemakaian modus IND-DEK (-) ini didorong oleh keinginan pembicara mempertegas
informasi yang disampaikan agar pendengar atau mitra bicaranya tidak melakukan
tindakan sebagaimana dinyatakan dalam klausa tersebut.

Lain halnya dengan penggunaan modus PEN, penggunaan modus PEN oleh
guru dimotivasi oleh adanya tawar menawar untuk melakukan suatu aksi dan
sekaligus mengajak secara bersama-sama melakukan suatu tindakan. Hal ini dapat
dimaknai bahwa pembicara berusaha bersikap akrab dan bersahabat dan
memposisikan dirinya sama dengan mitra bicaranya (siswa).

Derajat negosiasi dalam klausa dapat diungkapkan melalui struktur mood
yang merupakan unsur klausa. Subjek merupakan unsur yang menjadi sumber
negosiasi, dan gabungan subjek dengan finit menunjukkan keputusan diambil oleh
pembicara mengenai pokok pembicaraan dibahas atau dibicarakan. Berkaitan
dengan struktur mood setelah dianalisis maka diperoleh temuan bahwa variasi
struktur mood dapat diklasifikasikan menjadi delapan kelompok, yaitu (a)
Subjek^Finit, (b) Subjek^[...]^Finit, (c) Subjek^Keterangan Mood^Finit, (d)
Subjek^Finit^[...]^Keterangan Mood, (e) Keterangan Mood^Finit,  (f) Keterangan
Mood^Subjek^Finit, (g) Finit^[...]^Keterangan Mood, (h) Finit^[...]^subjek.

Banyaknya variasi struktur mood disebabkan ujaran yang disampaikan
bersifat spontan. Bahasa lisan bersifat spontan akan menghasilkan struktur mood
yang tidak teratur, apalagi dalam bahasa Indonesia modus tidak mutlak ditentukan
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oleh moodnya (subjek dan finit). Dengan merubah intonasi dapat merubah jenis dan
fungsi modus tanpa merubah struktur mood.

Bahasa Indonesia tidak mengenal adanya kesesuaian antara subjek dan
finit/predikator seperti dalam bahasa Inggris. Subjek adalah fungsi gramatikal yang
dipenuhi oleh kategori nomina dan kehadirannya tidak terkait dengan finit dan atau
predikator. Predikator adalah fungsi gramatikal yang biasanya diisi oleh kategori
verba, yang merealisasikan predikator adalah verba selain finit, yaitu verba yang
menunjukkan aktivitas. Predikator dapat digunakan untuk menyatakan voice (aktif-
pasif), proses (misalnya: material, mental, relasional), finit dapat berdiri sendiri pada
klausa yang mempunyai struktur “Subjek^Finit^Predikator”. Namun demikian, finit
juga dapat berfusi (bergabung) dengan predikator di dalam verba (struktur mood
“Subjek^Finit/Predikator”), dengan komplemen (struktur mood
“Subjek^Finit^/Komplemen”). Perlu menjadi perhatian bahwa tidak semua klausa
mengandung predikator. Klausa berstruktur “Subjek^Finit/Komplemen” dan
“Subjek^Finit/Keterangan” tidak mengandung predikator. Dalam bahasa Indonesia,
finit juga dapat berfusi dengan predikator pada verba “ialah”, “adalah”. Finit juga
dapat berfusi dengan predikator pada verba yang menunjukkan aktivitas, atau dapat
berfusi dengan ajektiva-atributif (sandangan), nomina-identifikatif), dan keterangan.

Struktur mood paling dominan adalah Subjek^Finit. Struktur mood yang
sebagian besar berkonstruksi Subjek^Finit atau biasa disebut struktur mood
takbermarkah.Subjek merupakan unsur klausa yang padanya argumen didasarkan.
Dengan posisi subjek mendahului finit mengacu kepada fungsinya dalam klausa
untuk sesuatu pengalaman linguistik dipertukarkan sebagai pernyataan, pertanyaan,
tawaran, atau perintah ditetapkan oleh subjek. Penggunaan struktur mood
Subjek^Finit dimaknai bahwasubjek bertanggung jawab atas suatu aksi. Penggunaan
struktur mood Subjek^Finit didorong oleh pengambilan keputusan pembicara terkait
dengan pokok persoalan yang disajikan cenderung dilakukan tanpa ragu-ragu.
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Struktur mood Finit^Subjek merupakan struktur mood bermarkah atau tidak
lazim walaupun sedikit jumlahnya namun perlu diperhitungkan. Struktur takbermarkah
ini dikarenakan yang lebih ditekankan adalah pokok pembicaraan, ini dapat dimaknai
bahwa subjek merupakan unsur yang menjadi sumber negosiasi tidak begitu penting,
dan gabungan finit dengan subjek menunjukkan pokok pembicaraan yang dibahas
atau dibicarakan merupakan keputusan yang perlu ditekankankan oleh pembicara.

Begitu juga penggunaan polaritas yang sebagian besar positif (3588 klausa
polar positif dan 258 klausa polar negatif) merupakan gambaran bahwa informasi
yang diberikan bersifat positif. Keputusan menggunakan polar positif tersebut
dimaknai bahwa guru dan siswa mempunyai sikap positif terhadap pokok persoalan
yang disajikan.

Selanjutnya, berkenaan dengan pemakaian modalitas yang merupakan
konsep penting dalam mengekspresikan ujaran interpersonal karena pembicara
dapat memberikan pandangan, pertimbangan, atau pendapat pribadi tentang pesan
yang disampaikannya dalam interaksi.

Modalisasi kemungkinan dengan derajat menengah dan tinggi amat menonjol
digunakan guru dibandingkan dengan jenis dan nilai modalisasi lain. Sementara itu,
siswa lebih banyak menggunakan modalisasi-kemungkinan dengan derajat
menengah ke bawah yang mengindikasikan bahwa tingkat kepastian dan kebenaran
yang terjadi dalam kepastian dan kebenaran pada tingkat menengah ke bawah.
Kepastian dan kebenaran yang dikemukakan guru tersebut dapat diuji melalui
penggunaan modalisasi-keseringan. Terbukti bahwa pada semua teks tersebut
dominan digunakan modalisasi-kebiasaan dengan derajat tinggi setelah itu
modalisasi-keseringan dengan derajat menengah, yang berarti bahwa pemunculan
kepastian dan kebenaran tersebut terjadi dengan frekuensi yang tinggi dan biasa.
Penggunaan modalisasi-kemungkinan dengan derajat menengah ke atas yang
direpresentasikan oleh modalitas pasti, akan dominan pemakaiannya dalam
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penelitian ini, dimaknai bahwa modalisasi-kemungkinan dengan derajat menengah ke
atas merupakan pilihan yang tepat digunakan akibat dari penanda sikap semiotik
linguistik guru. Sikap seperti ini didorong oleh keyakinan guru atas kepastian atau
kebenaran terjadinya informasi yang diungkapkan, karena seorang guru adalah
penyampai/ pentransfer ilmu yang kebenarannya tidak boleh diragukan.

Penggunaan modulasi didominasi oleh keharusan dengan derajat menengah
dan tinggi oleh guru bernada imperatif dan instruktif. Penggunaan modulasi ini
dodorong dari sikap kebahasaan guru yang tidak memberi kesempatan untuk
membuat pilihan-pilihan. Disamping itu, penggunaan modulasi-keharusan dengan
derajat tinggi dikarenakan keharusan atau perlu dilakukannya upaya yang terkait
dengan teks. Modulasi keharusan dengan derajat tinggi kemudian diikuti dengan
derajat menengah yang kemunculannya sangat dominan pada pernyataan-
pernyataan guru. Hal ini didorong oleh adanya guru memosisikan diri sebagai pihak
yang lebih tinggi daripada siswa.

Berkenaan dengan konteks sosial bahwa dalam hal  status menunjukkan
ketidaksetaraan antar pelibat (guru– siswa). Hal ini dapat dibuktikan dengan lebih
dominannya guru merealisasikan fungsi ujar (IND-DEK, IND DEK (-), IND-INT, IMP,
dan PEN).

Keseluruhan variasi modus yang ditemukan dapat dimaknai bahwa di dalam
kelas pemegang kekuasaan adalah guru. Hal ini dapat dilihat dari total keseluruhan
modus (IND-DEK, IND-DEK (-), IND-INT Kt Tanya, IND-INT ya/tidak, IMP, dan PEN)
digunakan guru mendominasi kelas dengan rincian total keseluruhan modus
digunakan guru sejumlah 76 %, sedangkan total keseluruhan modus digunakan
siswa sejumlah 24 %.  Dapat dilihat pada gambar 5.1 di bawah ini.
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Gambar 2. Jumlah Kekuasaan Guru/Siswa
Guru membuat lebih banyak fungsi ujar (76%.) dibandingkan siswa (24%).

Penyebabnya adalah bahwa guru sering memproduksi lebih dari satu fungsi ujar
ketika mendapat giliran berbicara. Sebaliknya, murid cenderung hanya membuat satu
fungsi yang berupa respon pendek. Kenyataan bahwa guru lebih banyak membuat
fungsi ujar dibandingkan dengan siswa menunjukkan bahwa guru cenderung
mengaplikasikan kekuasaannya di dalam kelas, tampaknya dengan memanfaatkan
posisinya baik sebagai manajer kelas maupun sebagai pemegang otoritas keilmuan.
Dari keseluruhan teks diteliti menunjukkan guru sangat mendominasi kelas. Proses
kegiatan belajar mengajar didominasi guru adalah pembelajaran yang berpusat pada
pengajar, merupakan strategi pembelajaran paling tua/strategi pembelajaran
tradisional (Iskandarwassid dan Dadang, 2008).

Kemudian pada gambar 5.2 di bawah ini menunjukkan bahwa kekuasaan
guru dan siswa di dalam kelas menunjukkan bahwa mean modus IND-DEK guru
51,43% dan siswa 22,51%, mean modus INK-DEK (-)  guru 3,1% dan siswa 1,15%,
mean modus IND-INT (kt tanya) guru 11,06% dan siswa 0,86%, mean modus IND-
INT (ya/tidak) guru 4,24% dan siswa 2,09%, mean modus IMP guru 5,07% dan siswa
0,1%, mean modus PEN guru 1,65% dan siswa .

Gambar Jumlah Kekuasaan
Guru/Siswa

76%
24% G
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Gambar 3. Mean Kekuasaan Guru/Siswa
Pada gambar 5.2 di atas dapat diketahui bahwa semua modus (IND-DEK,

IND-DEK (-), modus IND-INT kt tanya, modus IND-INT ya/tidak, modus IMP, dan
modus PEN) didominasi oleh guru. Perbandingan antara guru dan siswa masing-
masing modus sangat menonjol. Keadaan seperti ini dapat dimaknai bahwa guru
lebih banyak menggunakan ujaran (bicara) dari pada siswa. Pelaksanaan proses
belajar mengajar seperti ini menurut Sanjaya (2006: 94-94) merupakan proses
pembelajaran yang berpusat pada guru (teaching centered).

Dominannya modus IND-DEK digunakan guru dapat dimaknai bahwa guru
ingin memberi informasi ilmu/pengetahuan dengan paradigma lama bahwa kriteria
keberhasilan proses pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai
materi pelajaran yang disampaikan guru. Tampaknya lebih patut diperhatikan adalah
bahwa guru selain banyak menggunakan modus IND-DEK juga banyak memberi
pertanyaan (modus IND-INT). Melalui modus INT akan tercipta suasana komunikasi
yang bersifat dua arah (dialog), agar pendengar turut terlibat dengan pokok
pembicaraan dan terbentuk suatu suasana sambung rasa antara pembicara dengan
mitra bicara/pendengar.
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Ungkapan kebahasaan dengan memanfaatkan modus interogatif sengaja
dilontarkan pembicara khususnya guru agar pendengar/siswa memberi partisipasi
aktif baik dalam sikap atau tindakan material, maupun sikap mental untuk merespon
pertanyaan sebagaimana dijelaskan teks. Bentuk modus INT ini mempunyai makna
penting, yakni dengan menggunakan bentuk komunikasi bertanya guru mengajak
pendengar/ siswa agar memperhatikan atau berkonsentrasi pada informasi yang
diberikan, dan juga bentuk modus INT bagi guru untuk  mengetahui sejauh mana
pemahaman siswa terhadap informasi yang diberikan. Hal ini mendorong pada
peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar-mengajar, membangkitkan
minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu yang sedang dibicarakan,
mengembangkan pola dan cara belajar aktif dari siswa, dan memusatkan perhatian
siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Dalam proses belajar mengajar,
bertanya memainkan peranan penting karena akan memberikan dampak positif
terhadap siswa (Usman, 2010). Bagi siswa penggunaan klausa IND-INT didorong
oleh keinginan meminta informasi tentang sesuatu yang dikemukakan pada teks
tersebut.

Klausa dengan modus IND-INT lebih banyak dipergunakan guru daripada
siswa dari total jumlah klausa. Bahkan terkesan siswa tidak mendapat kesempatan
untuk memberikan pertanyaan karena dalam interaksi di kelas guru sangat dominan
menggunakan fungsi ujar (baik fungsi memberi dan meminta informasi maupun
fungsi memberi dan meminta barang dan jasa) Hal ini dimaknai selain guru mengajar
dengan otoriter yaitu menganggap siswa tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu
yang sedang dikemukakan atau otoritas keilmuwan juga. Di samping itu, siswa tidak
punya keberanian untuk bertanya kepada guru karena takut salah atau karena
budaya Indonesia yang pemalu.

Selain klausa mayor, klausa minor pun menentukan makna interpersonal.
Banyaknya penggunaan klausa minor dikarenakan ujaran yang digunakan dalam
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kelas merupakan ujaran yang spontan dikemukakan. Klausa minor lazim muncul
pada teks lisan non ilmiah, hal ini dilihat dari sudut pandang jenis fungsi klausa ini
berciri non ilmiah lisan.

Selain klausa minor ada juga dijumpai klausa elipsis yang terdapat pada
setiap teks diteliti. Berbeda dengan jenis modus (modus IND-DEK, IND-DEK (-), IND-
INT, IMP, dan PEN) dominan direalisasikan oleh guru, klausa elipsis lebih banyak
digunakan siswa. Bahkan seringkali siswa hanya didorong untuk menyelesaikan
kalimat dengan menyebutkan kata terakhir dari sebuah klausa, bahkan kadang-
kadang hanya berupa suku kata (melanjutkan ucapan guru). Hal ini menunjukkan
bahwa guru begitu mendominasi interaksi di dalam kelas. Penggunaan klausa elipsis
dikarenakan keinginan untuk mengefisienkan ujaran juga karena guru yang
mengarahkan atau mengontrol interaksi.

Kecenderungan dominasi guru ini (kecuali klausa elipsis) terkait dengan
hubungan power antara guru dengan siswa. Kesenjangan yang jauh ini menunjukkan
bahwa guru sangat mendominasi kelas. Peran guru dalam pembelajaran pada
konteks KBK, menurut Sanjaya (2005), adalah sebagai: (1) fasilitator; (2) manajer; (3)
demonstrator; (4) administrator; (5) motivator; (6) organisator; dan (7) evaluator. Ini
artinya guru seharusnya tidak mendominasi ujaran dalam interaksi di kelas. Tugas
guru salah satunya sebagai fasilitator.

Dalam hal kontak, menunjukkan tingkat keterlibatan (intensitas) antara
sesama pelibat sangat inten atau frekuensinya tinggi karena bersifat rutin dan dalam
suasana resmi dan formal. Hal ini didukung oleh dominannya penggunaan vok (nama
siswa) untuk meminta atau memberi informasi atau barang dan jasa oleh guru.
Dominannya guru dan siswa menggunakan IND-DEK  menginterpretasikan bahwa
sikap guru dan siswa positif. Dengan demikian segi afek yang berperan menunjukkan
sikap emotif pembicara kepada mitra bicara menunjukkan afek positif.
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IV. PENUTUP

Pemahaman secara umum bahwa bahasa sesungguhnya sebagai media
penyalur pesan informasi ilmu pengetahuan, sarana komunikasi dan interaksi  di
kelas merupakan alat penting yang senantiasa harus diperhatikan oleh kalangan
yang terlibat dalam pendidikan. Dalam fungsinya  mempertukarkan pengalaman
(interpersonal), bahasa yang dipergunakan di kelas merupakan salah satu faktor
yang dapat menentukan corak berlangsungnya proses belajar-mengajar di kelas.

Kemampuan ujaran interpersonal guru dan siswa di dalam proses belajar-
mengajar sangat membantu terwujudnya suasana proses belajar-mengajar yang
dinamis dan mengesankan. Kemampuan guru dan siswa dalam merealisasikan atau
mengkodekan pengalaman ke dalam bentuk linguistik yang sesuai dengan latar,
topik, hubungan sosial, dan hubungan psikologisnya, akan membentuk hubungan
sosial yang baik di dalam kelas. Penggunaan modalitas merupakan konsep penting
dalam mengekspresikan makna interpersonal karena pembicara dapat memberikan
pandangan, pertimbangan, atau pendapat pribadi tentang pesan yang
disampaikannya dalam interaksi.

Analisis dan interpretasi leksikogramatika interpersonal dalam wacana

kelas ini sesungguhnya merupakan penerapan dari konsep dasar leksikogramatika

yang telah menuraikan bahasan secara teoritis. Pelibat dalam kegiatan  transformasi

ilmu atau pertukaran komunikasi itu antara guru dan siswa yang  tujuannya adalah

memberi (dan menerima) atau meminta (dan diberi) komoditas tertentu. Komoditas

yang dipertukarkan dalam fungsi ujaran ini terbagi dua yaitu informasi dan barang

dan jasa. Yang termasuk ke dalam informasi adalah pernyataan dan pertanyaan,

sedangkan tawaran dan perintah termasuk ke dalam barang dan jasa. Kemudian
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pernyataan dan pertanyaan dianggap sebagai proposisi, dan tawaran dan perintah

dianggap sebagai proposal. Dalam ujaran wacana kelas ada pilihan apakah klausa

minor atau klausa major. Ujaran yang berasal dari modus (sumber daya untuk

menegosiasikan makna dalam percakapan) bila klausa major yaitu apakah pilihannya

jatuh pada indikatif atau imperatif. Bila indikatif yang dipilih, maka pilihannya harus

salah satu apakah deklaratif atau interogatif. Begitu pula, bila interogatif yang dipilih,

terdapat lagi pilihan lainnya, apakah interogatif itu akan berbentuk klausa tanya yang

bersifat ya/tidak atau klausa tanya yang menggunakan kt tanya. Berdasarkan pilihan-

pilihan yang dilakukan guru dan siswa, maka dapat diinterpretasikan makna

interpersonal wacana kelas

Pilihan bahasa dalam teks dapat ditunjukkan dengan besarnya tingkat

kebutuhan penggunaan unsur-unsur yang dianalisis ditambah dengan analisis

konteks sosial. Besarnya tingkat kebutuhan penggunaan itulah yang mengindikasikan

sikap dan pandangan penutur. Sikap dan  pandangan penutur sangat berkaitan.

Seperti dikemukakan Setia (2008) bahwa sikap berhubungan dengan pendapat/opini

dengan keyakinan terhadap sebuah subjek yang diyakini penutur, sedangkan

pandangan penutur berkaitan dengan sikap penutur tentang  posisi yang diambil

berkaitan dengan subjek berupa proposisi yang dibuat.

Hasil analisis yang telah ditemukan secara keseluruhan merupakan temuan

ilmiah, setelah itu ditarik kesimpulan untuk diperoleh intisarinya mulai dari proses
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analisis hingga temuan akhir penelitian, yang kemudian dapat menjadi sumber

rujukan bagi pemerhati linguistik pada berbagai bentuk penelitian lainnya.
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