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PERAN BAHASA DALAM PROSES PEMBELAJARAN 

 

Bahasa 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 

sebagai mempertukarkan pengalaman (interpersonal), bahasa yang dipergunakan di 

kelas merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan corak berlangsungnya 

proses belajar-mengajar di kelas. Dari corak bahasa yang digunakan di kelas dapat 

ditentukan corak berlangsungnya proses belajar-mengajar di kelas; proses belajar-

mengajar itu berlangsung hidup, dinamis, mengesankan, ataukah berlangsung 

tegang, monoton, dan membosankan.  

Proses belajar-mengajar merupakan suatu proses yang mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau 

hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi 

berlangsungnya proses belajar-mengajar.  

Interaksi dalam peristiwa belajar-mengajar mempunyai tujuan yang lebih 

luas, tidak sekadar hubungan antara guru dengan siswa, tetapi berupa interaksi 

edukatif. Dalam hal ini bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran, 

melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar.  

Pada proses belajar mengajar yang berbasis KBK, pembelajaran berpusat 

pada siswa (student oriented). Penekanan pembelajaran yang berpusat pada siswa 

memungkinkan dapat mengeksplorasi potensi siswa secara optimal sehingga tujuan 



pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional (SISDIKNAS) dapat terealisasi.  

Namun demikian dalam implementasi KBK di lapangan masih banyak 

kendala/kelemahan sehingga KBK yang dimulai tahun 2001 dan diterapkan secara 

meluas tahun 2004 (sehingga dikenal dengan kurikulum 2004) hasilnya belum 

seperti yang diharapkan (Suyanto, 2006). Terbukti dengan data dalam Education 

for All (EFA) Global Monitoring Report  2011 yang dikeluarkan UNESCO dan 

diluncurkan di New York pada Senin, 1 Maret 2011, indeks pembangunan 

pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei. 

Peringkat pendidikan Indonesia dari peringkat 65 pada tahun lalu (2010) menjadi 

69 pada tahun ini (2011) cukup menyesakkan dada. Pasalnya, peringkat pendidikan 

menjadi tolok ukur kemajuan sebuah bangsa.  

Dilihat dari indeks pendidikan Indonesia yang semakin menurun, ada 

sesuatu yang belum tepat dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Sebagai 

seorang guru, kondisi ini merupakan pekerjaan rumah yang harus segera 

diselesaikan Dalam kapasitasnya sebagai guru, dihadapkan pada suatu kemampuan 

untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai guru penyampai pesan ilmu 

pengetahuan dan sebagai siswa juga harus mampu menjalankan fungsinya sebagai 

warga belajar. Bahasa yang digunakan guru dan siswa sebagai sarana komunikasi, 

interaksi, dan penyalur pesan, adalah alat penting yang senantiasa harus 

diperhatikan oleh guru dan siswa pada saat melaksanakan proses belajar-mengajar 

di kelas. Berbahasa sesuai dengan keadaan siswa akan sangat membantu 

terserapnya pesan yang disampaikan oleh guru kepada diri siswa (Nababan, 1987 



KAJIAN INTERPERSONAL 

Kemampuan ujaran interpersonal guru dan siswa di dalam proses belajar-

mengajar sangat membantu terwujudnya suasana proses belajar-mengajar yang 

dinamis dan mengesankan. Kemampuan tentang kapan, di mana, dan dalam situasi 

yang bagaimana jenis dan fungsi klausa tertentu patut diujarkan, dapat menentukan 

tingkat keberterimaan pesan yang disampaikan. Misalnya, Modus interogatif, 

dalam situasi yang bagaimana patut dilakukan pelibat pada saat proses belajar-

mengajar di kelas, akan dapat membantu menentukan keberterimaan materi 

pelajaran. 

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.  

Ujaran interpersonal yang dirancang dengan baik, misalnya, struktur klausa 

yang dirancang sesuai konteks, topik, partisipan, dan lain-lain, dapat merangsang 

timbulnya proses berpikir pada diri siswa. Ujaran interpersonal dinilai berhasil 

membawakan misinya jika kelak di kemudian hari terjadi perubahan tingkah laku 

belajar pada diri siswa. Itulah sebabnya ujaran interpersonal bahasa di kelas tidak 

hanya sebagai penyampaian pesan informasi ilmu pengetahuan belaka, namun 

harus dapat pula berperan sebagai perangsang pikiran siswa, penarik perhatian, 



pendorong motivasi, mempermudah dan memperjelas konsep-konsep abstrak, serta 

pemberi pengalaman visual kepada siswa.  

Mengingat begitu pentingnya pesan ilmu pengetahuan yang akan 

disampaikan melalui ujaran guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar itu, 

seyogyanyalah masalah ujaran interpersonal dalam wacana kelas harus menjadi 

perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang ujaran interpersonal 

yang digunakan guru dan siswa dalam kelas. 

Bahasan dalam buku ini akan mengupas kajian tentang konsep dasar yang 

merupakan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan 

tersebut sebelumnya sudah dikaji dengan menggunakan teori Linguistik Sistemik 

Fungsional (LSF) yang dikembangkan dalam tiga metafungsi bahasa Halliday (1985, 

1994, 2004). Penelitian ini juga menggunakan kerangkakerja Martin (1992), dan 

Eggins (1994, 2004). Menggunakan kerangka kerja Martin (1992), dan Eggins 

(1994, 2004). Adapun kerangka kerjanya difokuskan pada metafungsi 

interpersonal, yaitu hubungan pengguna bahasa dalam berinteraksi dengan orang 

lain.  

Interpersonal melibatkan ekspresi dan pemahaman dari perasaan dan sikap, 

dan membuat hubungan antara partisipan dalam berinteraksi (Thompson, 1996). 

Ujaran interpersonal adalah kajian makna fitur leksikogramatikal dalam teks yang 

mengespresikan dan merealisasikan maknanya dalam dimensi interpersonal (dalam 

LSF istilah leksikogramatikal digunakan untuk mengacu pada fitur kosakata dan 

sintaks – leksis dan tatabahasa yang ditemukan dalam teks).    



Konsep dasar lain dalam LSF adalah beberapa kajian bahasa yang 

berbengaruh pada konteks bahasa yang digunakan (Martin, 1999). Hal ini berkaitan 

pada konsep genre, dimana teks dari genre mempertimbangkan pilihan Field, Mode, 

dan tenor  (Halliday & Martin, 1993) 

Tiga aspek Field, Mode, dan Tenor mencakup konteks situasi, yang 

didefenisikan sebagai sesuatu di luar teks (Butt, dkk, 2000:4). Field mengacu pada 

tentang apa teks itu, Tenor menjelaskan hubungan antara pembicara dengan audien, 

dan Mode peran yang dimainkan oleh teks itu sendiri dalam interaksi. Aspek yang 

relevan pada penelitian ini adalah Tenor yang akan mengkaji bagaimana ujaran 

interpersonal di kelas dipengaruhi oleh hubungan guru–siswa yang merupakan 

seperangkat fitur leksikogramatikal teks.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk memaknai perilaku semiotik guru dan 

siswa yang terepresentasi dalam verbal bahasa dalam kelas.    

 

 

 

 

 

 

 

 



KONSEP DASAR LEKSIKOGRAMATIKA INTERPERSONAL 

 Ujaran interpersonal antara guru dan siswa di dalam wacana kelas ditandai 

dengan sistem modus, struktur mood, dan modalitas yang direalisasikan oleh 

satuan-satuan leksikogramatika tertentu. Oleh sebab itu perlu dijabarkan alasan 

mengapa terjadi realisasi ujaran interpersonal sebagaimana ditemukan dalam 

wacana kelas. 

 Ada beberapa konsep dasar yang berkaitan dalam pembahasan analisis 

ujaran interpersonal. Konsep-konsep dasar itu kemudian dijadikan sebagai defenisi 

operasional sekaligus penegasan atas beberapa ide yang merepresentasikan 

cakupan pembahasan. Konsep-konsep dasar yang dimaksud adalah: 

1. Wacana dan teks 

2. Bahasa dalam kelas, dan 

3. Klausa 

1. Wacana dan Teks 

Wacana dan teks selalu dicampuradukkan pengertiannya. Pemakai bahasa 

selalu mengasosiasikan istilah wacana sebagai teks; makna mereka selalu dicampur 

baur, digunakan secara bertukar oleh penutur, penulis dan pengguna bahasa lainnya. 

Usulan yang membakukan batasan istilah di antara istilah wacana dan teks. Iistilah 

wacana cenderung digunakan di dalam mendiskusikan hal-hal yang berorientasi 

pada faktor sosial, sementara istilah teks cenderung digunakan dalam 

membicarakan hal-hal yang berdasar/berorientasi kepada bahasa (Sinar, 2008). 



wacana adalah penggunaan bahasa dilihat sebagai bentuk praktik sosial, dan 

analisis wacana adalah analisis bagaimana teks bekerja dalam praktik sosiokultural. 

Analisis seperti ini memerlukan perhatian pada bentuk, struktur dan organisasi teks 

pada semua level organisasi teks: fonologi, gramatikal, leksikal dan pada level yang 

lebih tinggi yang terkait dengan sistem pertukaran (distribusi giliran bicara), 

struktur argumentasi, dan struktur generik. Teks adalah ruang sosial yang dua 

proses fundamental sosial secara simultan terjadi: kognisi dan representasi tentang 

dunia dan interaksi sosial (Fairclough, 1995). 

Menurut aliran fungsional, antara teks dan wacana merupakan bentuk kembar yang 

cenderung tidak dapat dipisah; teks dan wacana adalah sama-sama unit atau satuan 

bahasa yang lengkap baik lisan maupun tulisan. Wacana memerlukan teks sebagai 

realisasinya dengan kata lain teks adalah bentuk konkrit wacana. 

 Wacana sebagai penggunaan bahasa, yaitu bahasa digunakan sesuai 

keperluannya. Wacana yang dilahirkan bukan sekedar dalam format kalimat, tetapi 

bisa di bawah kalimat seperti klausa, frase, atau di atasnya; paragraf, teks yang 

panjang. Wacana ini mengandung makna yang berbeda-beda, bergantung pada 

konteks dimana wacana atau bahasa itu digunakan (register). Oleh sebab itu, kajian 

wacana adalah kajian bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. 

Teks merupakan sebuah peristiwa sosiologis (Halliday, 2002). Teks adalah 

unit arti atau  unit semantik yang bisa direalisasikan oleh kata, frase, klausa, 

paragraf  ataupun  naskah. Akan tetapi teks bukan unit tatabahasa yang terdiri atas 

morfem, kata, frase dan klausa. Seperti yang dikemukakan Webster (2002) bahwa 

ukuran bukan merupakan masalah ketika menentukan sebuah teks. Dalam 



mendefinisikan teks, ukuran besar kecilnya teks bukanlah masalah, melainkan teks 

adalah pilihan semantik (makna) dalam konteks sosial; teks dideskripsikan sebagai 

konsep semantik, peristiwa sosiologis.  

Selanjutnya Halliday (2002) menyatakan teks adalah konsep semantik. Teks 

bukan terdiri atas kalimat-kalimat tetapi direalisasikan dalam kalimat dan terdiri 

dari makna-makna. Selanjutnya teks adalah proses yang terus menerus dalam 

pilihan semantik karena teks adalah makna dan makna adalah pilihan, seperangkat 

opsi-opsi dalam lingkungan paradigmatik-subsistem inemerasi yang membuat 

sistem semantik. Teks adalah proses semantik yang terkode dalam sistem 

leksikogramatika. Disisi lain teks dan kejadian sosiologis adalah suatu proses sosial 

semantik. Sebagai proses yang terus menerus mempunyai hubungan sintagmatik 

dan paradigmatik. 

 Dalam kajian disertasi ini yang menjadi objek penelitian ini, peneliti 

memahami fenomena wacana sebagai fenomena yang sama dengan teks. Dengan 

kata lain, istilah teks dan wacana adalah istilah yang berbeda tetapi mengandung 

atau menunjuk pada fenomena yang sama.  

2. Wacana Kelas 

Pembahasan mengenai wanana kelas sudah banyak dilakukan, pada 

penelitian ini yang dimaksud dengan istilah wacana kelas dikaitkan dengan teks 

linguistik. Istilah wacana kelas sering dikaitkan dengan bahasa dalam kelas 

(classroom language). Hal ini dikarenakan istilah juga menunjukkan jenis register, 



tidak pada jenis wacana, sehingga bahasa di kelas (classroom language) identik 

dengan ‚classsroom register’ (lihat Halliday, 1987). 

 Pembahasan bahasa yang digunakan pada ruangan kelas (wacana kelas) 

akan dikaji berdasarkan sistemik fungsional. Bahasa yang digunakan dalam konteks 

kelas merupakan bahasa yang memiliki karakteristik tersendiri dari bahasa-bahasa 

yang digunakan pada konteks lain. Tujuan utama yang paling mendasar dari 

penggunaan bahasa di kelas adalah pentransferan ilmu pengetahuan. Pada 

pengkajian hubungan antara pengetahuan dan bahasa, Halliday dan Martin (1992:8) 

menyatakan bahwa bahasa tidak hanya sebagai alat untuk mengekspresikan ide-ide 

dari proses fisik dan biologis saja, tetapi lebih dari itu, melalui bahasa seseorang 

dapat menginterpretasikan atau ‘menafsirkan’ pengalaman dengan pemindahan 

pengalaman kita ke dalam makna. Pengekspresian bahasa ilmu pengetahuan, 

banyak konsep dan pengetahuan yang dibentuk, karakteristik  bahasa ilmu 

pengetahuan dihasilkan oleh cara berpikir yang spesifik. 

Dengan demikian, belajar di sekolah dapat dilihat sebagai proses magang, 

pembelajar tidak hanya berlatih  linguistik ilmiah, tetapi lebih dari itu, berlatih 

dalam berpikir dan disiplin ilmu pengetahuan. Sejalan dengan pendapat Christie 

bahwa pendidikan sebagai proses inisiasi dengan cara membincangkan dan 

perintah, merupakan pengalaman yang dihargai (1991).   

Mackey (1967) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa dalam situasi 

proses kegiatan pembelajaran di kelas terjadi interaksi antara guru dan siswa. 



Kesimpulan ini didukung oleh Arthur (1983) yang mengemukakan bahwa dalam 

kelas terjadi pertukaran tindak atau interaksi selama proses belajar mengajar. 

Sementara itu, Flander (1970) dalam pengamatannya tentang bahasa guru 

dan pengaruhnya terhadap keberhasilan siswa menyimpulkan bahwa corak bahasa 

guru berpengaruh terhadap keberhasilan siswa. Hal ini sama dengan pengamatan 

yang dilakukan oleh Barnes (1969). Beliau mengemukakan bahwa jenis pertanyaan 

tertentu, dalam hal ini adalah pertanyaan pancingan, penting artinya bagi guru 

dalam rangka memusatkan perhatian siswa.  

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah membelajarkan siswa. 

Membelajarkan berarti meningkatkan kemampuan siswa untuk memproses, 

menemukan, dan menggunakan informasi bagi pengembangan diri siswa dalam 

konteks lingkungannya. Berdasarkan pemahaman tersebut pelibat (guru dan siswa) 

dalam kegiatan belajar di kelas memerlukan kemampuan saling bertukar 

pengalaman linguistik yang terpresentasikan dalam fungsi pengalaman. 

Dibandingkan dengan bentuk komunikasi lainnya, bahasa di kelas 

mempunyai ciri tersendiri. Pertama, bahasa guru dan siswa sebagai ragam 

konsultatif sangat fungsional dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Oleh 

karena itu, pemahaman terhadap fungsi ujar ini sangat diperlukan bagi kalangan 

pendidikan (guru dan siswa) demi tercapainya proses belajar mengajar yang ideal. 

Kedua, bahasa guru dan siswa dalam wacana kelas adalah khas. Bahasa guru dan 

siswa dalam wacana kelas diasumsikan merupakan performansi penutur bahasa 

Indonesia ‘dewasa’ yang ideal karena para guru dan siswa menguasai bahasa 



Indonesia tidak hanya melalui pemerolehan, tetapi juga pembelajaran. Konteks 

lawan tutur atau mitratutur yang juga merupakan penutur bahasa Indonesia 

‘dewasa’ yang menguasai bahasa Indonesia juga melalui pemerolehan dan belajar 

diasumsikan akan terjadi komunikasi yang ideal dengan munculnya kalimat yang 

ideal dari peserta didik sebagai kalimat konteks. Kekhasan berikutnya dapat dilihat 

pada kesejajaran siswa-guru pada satu sisi karena berada dalam konteks ilmiah, 

tetapi pada satu sisi lain tetap dipengaruhi oleh status berbeda. 

 

3. Klausa 

Istilah klausa yang digunakan dalam tatabahasa formal dengan LSF tidak 

sama.  LSF mengistilahkan klausa sama dengan kalimat dalam tatabahasa formal. 

Menurut Eggins (2004) istilah klausa sendiri dinamai klausa simpleks yang artinya 

setara dengan kalimat simpel/sederhana dalam tatabahasa  formal dan klausa 

kompleks setara dengan kalimat majemuk dan kalimat kompleks.  

Klausa pada teori LSF merupakan satuan yang sempurna dan merupakan 

satuan yang tertinggi. Dikatakan satuan yang sempurna karena satuan itu dapat 

sekaligus membawa ketiga metafungsi bahasa yaitu bahwa setiap klausa membawa 

fungsi ideasional, interpersona, dan tekstual.  

Menurut Matthiesen (1992), pada prinsipnya setiap unit bahasa (morfem, 

kata, grup/frasa, klausa) cenderung membawa aksi dalam realisasi yang berbeda-

beda. Akan tetapi dari semua unit tatabahasa itu hanya klausa yang sekaligus 

merealisasikan aksi bersamaan dengan aksi yang lain (pengalaman dan perangkai). 



Dalam pandangan LSF, ada tiga jenis klausa yang didasarkan pada 

semantik: (i) klausa sebagai pesan (tekstual), (ii) klausa sebagai pertukaran 

(interpersonal) dan (iii) klausa sebagai representasi (ideasional).  

Ada tiga fungsi pembeda dalam klausa: tema, subjek, dan aktor. Setiap 

bagian membentuk bagian-bagian konfigurasi fungsional yang berbeda dan 

menyusun untaian yang terpisah pada keseluruhan makna klausa.  

Tema dalam struktur klausa berfungsi sebagai pesan, sebuah kuantum 

informasi. Tema merupakan titik awal untuk sebuah pesan; subjek berfungsi 

sebagai pertukaran, sebuah transaksi antara penutur dan pendengar. Subjek 

merupakan unsur penutur membuat tanggung jawab untuk validitas tentang apa 

yang sedang dikatakan; sedangkan aktor berfungsi sebagai representasi beberapa 

proses dalam pengalaman manusia secara terus menerus. Aktor merupakan unsur 

penutur yang berperan sebagai seseorang yang melakukan perbuatan. 

Klausa dalam pandangan LSF merupakan suatu gabungan 

kejadian/peristiwa, kombinasi dari tiga struktur yang berbeda yang berasal dari 

komponen-komponen fungsional yang berbeda. Ketiga struktur ini 

mengungkapkan tiga rangkaian pilihan semantik yaitu  

1. struktur transitivitas (experiential), menyatakan makna representasi tentang 

apa itu klausa, khususnya proses yang dihubungkan dengan partisipan dan 

sirkumstan; (2) 



2. struktur mood (interpersonal), menyatakan makna interaksi, apa yang 

sedang dilakukan klausa, sebagai suatu pertukaran verbal antara 

pembicara/penulis dan pendengar/pembaca;  

3. Struktur tema (textual) menyatakan pengorganisasian pesan, bagaimana 

suatu klausa mempunyai hubungan dengan wacana yang ada di 

lingkungannya, dan konteks situasi yang dihasilkan klausa itu. 

Teori  LSF kajiannya berdasarkan klausa, dengan kata lain klausa adalah 

basis kajian. Klausa memiliki makna jika klausa itu dikonstruksi oleh pilihan 

leksikal yang terstruktur secara gramatikal, artinya makna muncul karena adanya 

leksis dan tatabahasa yang membangun klausa. Oleh sebab itu, dalam pengkajian 

makna teks, LSF tidak mengkaji secara terpisah antara leksis dan tatabahasa. LSF 

mengkaji keduanya secara simultan.  

Dengan demikian, LSF dalam mengkaji makna teks berdasar pada leksis 

dan tatabahasa (lexicogrammar), sebagimana yang dinyatakan Matthiessen (1992) 

terminologi leksis merujuk pada keduanya yaitu organisasi kosakata dan proses 

pilihan leksikal. Dalam linguistik sistemik, leksis dan gramatika (lexicogrammar) 

merupakan sumber yang mempersatukan. 

 

 

 

 



TEORI LINGUISTIK SISTEMIK FUNGSIONAL 

Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) menjadi landasan pijakan teori 

yang dikemukakan Halliday (1985). Menurut kajian teori ini, peran linguistik dalam 

analisis teks adalah untuk membedakan fungsi dalam konteks paradigma dan fungsi 

dalam konteks sistematika. Konteks paradigma berfungsi sebagai sistem, sementara 

konteks sistematika dikenal sebagai struktur bahasa. Dengan sistem orang dapat 

menginterpretasikan hubungan secara paradigmatik. 

Teori LSF memandang bahasa adalah sistem arti dan sistem lain (yaitu 

sistem bentuk dan ekspresi) untuk merealisasikan arti tersebut (Saragih, 2006). LSF 

merupakan teori bahasa yang bertitik tolak pada fungsi bahasa. Teori ini tidak hanya 

mengkaji gramatikal tetapi seluruh sistem semiotik bahasa yang terdapat dalam 

konteks. 

Istilah teori linguistik (L) mempunyai dua implikasi yaitu (1) analisis 

wacana dengan mengemukakan suatu teori bahasa yang mempresentasikan suatu 

teori khusus dan kerangka penelitian dalam analisis wacana masuk ke dalam dan 

timbul dari suatu analisis yang dinamakan “linguistik” dan mengutip prinsip-

prinsip teori Linguistik Sistemik Fungsional, (2) dengan mengidentifikasi 

fenomena analisis wacana mengimplikasikan pendekatan dasar bahasa yang secara 

interpretatif bersifat semiotik, tematis, dan antardisiplin.  

Selanjutnya istilah (F) dalam analisis wacana mengimplikasikan tiga hal 

yaitu: (1) realisasi fungsional dari sistem dalam struktur-struktur dan pola-pola 

yang secara teratur bersifat horizontal dan sintagmatis, (2) fungsi-fungsi atau 



makna-makna yang ada dalam bahasa tersebut, dan (3) fungsi-fungsi atau makna-

makna yang ada berprofesi dalam tingkat dan dimensi bervariasi dalam bahasa yang 

dikaji.  

Sedangkan sistemik (S) berorientasi kepada tiga hal, yaitu bahwa kajian itu 

memperhatikan (1) hubungan sistemik dan pilihan-pilihan mereka dalam berbagai 

kemungkinan dalam sebuah jaringan sistem hubungan-hubungan dan pilihan-

pilihan dimulai dari fitur umum ke spesifik, yang vertikal atau paradigmatik (2) 

sistem-sistem makna yang terlibat dan interelasi dalam kaitannya dengan fenomena 

yang diinvestigasi, dan (3) sistem-sistem makna yang mendasari di belakangnya, di 

depannya, di bawahnya, di atasnya, dan di sekelilingnya atau di seberang fenomena 

yang sedang diinvestigasi (Sinar, 2003).  

 Teori LSF berbeda dengan teori linguistik lainnya. Ada dua konsep dasar 

yang membedakannya, yaitu: 

1. Bahasa merupakan fenomena sosial yang wujud sebagai semiotik sosial. 

Sebagai semiotik secara umum bahasa terdiri atas dua unsur yaitu ‘arti’ dan 

‘ekspresi’ dengan hubungan, arti direalisasikan oleh ekspresi. Semiotik sosial 

teridiri dari tiga unsur, yaitu ‘arti’, ‘bentuk’, dan ‘ekspresi’. Hubungan ketiga 

unsur ini yaitu, arti (semantik) direalisasikan bentuk (lexicogrammer) dan 

bentuk ini dikodekan oleh ekspresi (phonology/grophology). Teori LSF 

memandang bahasa dari ketiga unsur tersebut yaitu semantik, tata bahasa dan 

fonologi/grafologi. Semantik direalisasikan tata bahasa dan tata bahasa 

diekspresikan fonologi (dalam bahasa lisan) atau grafologi (dalam bahasa tulis). 



Hubungan arti dan bentuk bersifat alamiah, yaitu berdasarkan konteks sosial, 

sedangkan hubungan arti dan ekspresi bersifat arbitrer. 

2. Teori LSF berfokus pada kajian teks atau wacana dalam konteks sosial. Teks 

adalah bahasa yang berfungsi atau yang sedang melakukan tugas (Halliday, 

1994). Bahasa yang berfungsi (fungsional) memberikan arti kepada pemakai 

bahasa. Jadi teks adalah unit semantik bukan unit tata bahasa, tetapi sebagai unit 

arti teks dapat direalisasikan oleh berbagai unit tata bahasa berupa paragraf, 

klausa, frase, group, dan kata. Arti itulah yang menjadi kajian LSF. 

Konsep pemakaian bahasa dalam teori LSF mencakup dua hal, yaitu 

konteks linguistik dan konteks sosial. Konteks linguistik mengacu kepada unit 

linguistik lain yang mendampingi satu unit yang sedang dibicarakan misalnya, Dian 

membaca buku itu dengan lambat, Dian membaca dan dengan lambat merupakan 

konteks dari buku itu ketika seseorang membicarakan ‘buku itu’. Unit linguistik 

lain yang mendampingi suatu unit linguistik yang sedang dibicarakan disebut 

konteks (context) internal karena konteks itu berada di dalam dan menyampaikan 

teks yang sedang dibicarakan.   

1. Arti Penting Teori Linguistik Sistemik Fungsional 

Kajian ini secara umum menerapkan kerangka teori LSF. Teori ini 

digunakan karena (1) teori LSF mencakup analisis aspek linguistik dan aspek 

semantik, dan (2) teori LSF mempunyai alat yang lengkap untuk mengkaji wacana. 

Teori LSF diterapkan karena teori ini mempunyai kelebihan dalam memadukan 

analisis formal bahasa sebagai kode dengan analisis fungsional bahasa sebagai 

perilaku, dan meletakkan dalam perspektif sosial-semiotik. 



Linguistik dalam pandangan LSF merupakan pengertian yang membedakan 

fungsi dalam konteks paradigma dan fungsi dalam konteks sistematika. Pengertian 

fungsi dalam konteks yang umum dikenal sebagai struktur bahasa. Sistem 

menyebabkan orang dapat menginterpretasikan hubungan paradigmatika 

sedangkan struktur bahasa memungkinkan orang menginterpretasikan hubungan 

sintakmatika  

 Dengan demikian tampak bahwa LSF bukanlah satu teori tentang tata 

bahasa dan tidak sama dengan tata bahasa fungsional yang lazim dikenal. LSF 

mempunyai fenomena kajian yang tidak hanya berkaitan dengan tata bahasa, tetapi 

mencakup seluruh kompleksitas semiotik bahasa dalam konteks sosial (Matthiesen, 

1992:1). Kompleksitas semiotik bahasa tersebut meliputi tataran di atas tata bahasa 

seperti register, genre, dan ideologi.  

Oleh karena itu, LSF bukanlah satu teori untuk analisis tertentu, tetapi 

merupakan satu kerangka teori linguistik umum yang dapat digunakan untuk 

melakukan analisis mulai dari tataran fonologi sampai tataran di atas wacana. 

 Tata bahasa fungsional, dalam hal ini LSF ancangan Halliday (1994). 

Matthiessen (1992), dan Martin, Matthiessen dan Painter (1997), merupakan bagian 

dari teori yang memerikan kerangka LSF dari sudut sintagmatik. Dengan demikian, 

kajian leksikogramatika bukanlah akhir dari tujuan kajian LSF, Kajian 

leksikogramatika hanya merupakan salah satu sarana untuk dapat memahami dan 

menjelaskan aspek-aspek lain yang terkait dengan unsur-unsur linguistik dalam 

wacana. Hal ini merupakan ciri pembeda LSF dari teori-teori tata bahasa lain. Ciri 



pembeda lainnya adalah pelabelan yang didasarkan pada fungsional semantik 

Martin (1992),  Matthiessen (1992). 

 Keterpaduan kerangka teori LSF yang mencakup baik analisis unsur-unsur 

linguistik maupun unsur-unsur non-linguistik mampu mengatasi keterbatasan dan 

kekurangan teori tata bahasa formal yang tidak dapat menjelaskan keterkaitan 

unsur-unsur non-linguistik secara sistematis dalam unsur-unsur linguistik, dan 

keterbatasan teori analisis wacana yang tidak mendasarkan analisisnya pada unsur-

unsur linguistiknya sendiri sebagai sumber interpretasi unsur-unsur non-linguistik 

yang terkait dalam wacana (Halliday, 1984). LSF memandang bahasa sekaligus 

sebagai kode (code) dan perilaku (behavior).  

Bahasa sebagai kode dianalisis secara formal dan bahasa sebagai perilaku 

dianalisis secara fungsional. Dengan kata lain, bahasa sebagai satu kode dan bahasa 

sebagai satu perilaku merupakan dua sisi mata uang. Salah satunya tidak bisa 

diabaikan dan dipandang sebagai subordinatnya. Keterpaduan tersebut dapat dilihat 

dalam gambar susunan semiotik bahasa berikut ini. 
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 Gambar 2.1: Susunan Semiotik Bahasa (Martin, 1992) 

Dalam perspektif tatabahasa fungsional keberadaan bahasa tidak dapat 

dilepaskan dari (1) teks, (2) sistem, dan (3) elemen pembentuk struktur linguistik 

(Halliday, 1985). Teks merujuk pada wujud penggunaan bahasa secara konkrit, baik 

dalam bentuk tuturan lisan maupun tulisan (Aminuddin, 2002).  

Sebagai bentuk penggunaan bahasa, tuturan lisan maupun tulisan, 

kehadirannya mempunyai fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pemakaiannya. 

Sementara sistem mengacu pada kebermaknaan hubungan komponen fungsional, 

yang merujuk pada komponen ideasional, interpersonal dan tekstual. Karena 

komponen sistemis itu mengacu pada fungsi dan tidak secara langsung berkaitan 

dengan aspek struktur kebahasaan, Halliday menyebutnya sebagai metafunction 

(Halliday, 1985). 
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Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa landasan analisis wacana dalam 

penelitian ini tepat bila menggunakan kerangka LSF. Pengkajian bahasa selalu 

bermakna kajian keseluruhan bahasa yang dikaitkan dengan kajian keseluruhan 

konteks dimana bahasa tersebut digunakan. Konsekuensinya, pengkajian bahasa 

tidak hanya dari segi bahasanya saja tetapi juga di luar bahasa yang ada 

relevansinya potensial untuk diteliti dan dianalisis.  

2. Diferensiasi Tatabahasa Formal dan Tatabahasa Fungsional 

 Pada bagian di atas telah dikemukakan pengertian teori LSF dan alasan 

dipilihnya teori LSF sebagai landasan analisis data pada penelitian ini, maka pada 

bagian ini akan dibahas perbedaan tatabahasa formal dan tatabahasa fungsional, dan 

terakhir penjelasan tentang tatabahasa LSF yang merupakan tatabahasa fungsional.  

 Tatabahasa formal merupakan tatabahasa yang mengikuti aliran tatabahasa 

tradisional atau tatabahasa yang lebih memilih ujaran atau tulisan yang mempelajari 

seperangkat aturan kebenaran (Quirk dkk, 1985). Tatabahasa tradisional 

mengklasifikasi kata menjadi kelas kata benda, kata ganti orang, kata kerja, kata 

depan, kata sifat, kata keterangan, dan kata penghubung. Kelas kata ini juga sebagai 

bagian dari ujaran yang berdasarkan semantik, misalnya kata kerja merupakan kata 

aksi.  

Tatabahasa formal lebih kepada tatabahasa tradisional. Tatabahasa 

tradisional umumnya dalam menganalisis tidak lebih dari hanya menguraikan 

kalimat-kalimat untuk diidentifikasi bagian dari ujarannya (kelas kata). Analisis ini 



tidak memberikan tuntunan untuk memahami hubungan antara bahasa dan konteks 

sosial. Lagi pula, kalimat dikaji tanpa dihubungkan dengan konteks pemakaiannya. 

 Pendekatan fungsional untuk mengkaji bahasa, yang disebut dengan 

pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) juga menguraikan kalimat-

kalimat. Lock (1996) mengemukakan bahwa kajian dasar analisis tatabahasa 

fungsional adalah memahami bagaimana tatabahasa bekerja sebagai sumber untuk 

membuat dan mengganti makna. 

 Halliday menunjukkan bahwa tatabahasa tidak dikembangkan dalam isolasi 

dan makna direalisasi dalam konteks situasi. Tatabahasa dalam LSF diarahkan 

dalam semantik. Halliday (1996) mengemukakan bahwa fungsi bahasa manusia ada 

dua jenis yaitu ‘bahasa membentuk pengalaman manusia dan fungsi tatabahasa 

adalah menafsirkan’. ‘Bahasa membentuk proses sosial dan fungsi tatabahasa 

adalah membawa proses itu dan dikemukakan melalui makna’. 

 Dengan kata lain, tatabahasa mentransformasi pengalaman ke dalam makna. 

Selanjutnya Halliday (1996) menambahkan bahwa tatabahasa adalah teori 

pengalaman manusia dan tatabahasa adalah sebuah teori umum pengalaman; oleh 

karena itu, membangun sebuah teori tentang tatabahasa adalah seperti memahami 

bagaimana tatabahasa membangun teori pengalaman manusia. Dengan demikian, 

tatabahasa yang ditemukan pada penelitian ini diharapkan dapat membangun teori 

tatabahasa dalam pengalaman penggunaan bahasa di kelas.    

 

 



3. Orientasi Teori Linguistik Sistemik Fungsional  

Di negara-negara maju LSF banyak dimanfaatkan di dalam pengajaran dan 

pembelajaran bahasa Inggris (Adenan, 2001). Penerapan LSF terhadap linguistik 

dimulai dari aplikasi-aplikasi penelitian yang menghasilkan teori sampai kepada 

tugas-tugas untuk menyelesaikan masalah.  

Kajian dalam tulisan ini memfokuskan pembahasan pada makna 

interpersonal dalam  wacana kelas. Teori Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) 

yang dikemukakan Halliday merupakan dasar teori untuk menganalisis data pada 

penelitian ini. Berdasarkan teori Halliday (1975, 2004), kajian interpersonal 

termasuk dalam kajian wacana teks yang dilakukan dalam tiap-tiap klausa. Hal ini 

disebabkan klausa dipandang sebagai unit yang tertinggi di dalam bahasa karena 

klausa memiliki tiga fungsi bahasa sekaligus yaitu memaparkan, mempertukarkan, 

dan merangkai pengalaman.    

 Menurut Halliday (1985) suatu wacana merupakan unit semantik bukan unit 

gramatikal, namun demikian makna direalisasikan melalui penggunaan kata 

(wording) dan tanpa ada teori penggunaan kata yakni gramatikal maka tidak ada 

cara untuk menginterpretasikan makna wacana dengan jelas. Untuk itu LSF 

berperan mengeksplorasi dan mendeskripsikan gramatikal tersebut (Saragih, 2006). 

Kajian bahasa yang didasarkan pada LSF berorientasi pada deskripsi bahasa 

sebagai sumber makna bukan sistem kaidah, dengan kata lain kajian difokuskan 

pada potensi makna penutur (apa yang mereka maksud) bukan pada batasan-

batasan apa yang mereka bisa katakan (Halliday & Martin, 1993). Hal ini berarti 



bahwa dalam memakai bahasa, seseorang melakukan sesuatu yakni menyampaikan 

arti atau fungsi, yang direalisasikan melalui bentuk bahasa dengan memiliki 

sejumlah arti yang tersedia, yang disebut sistem makna (Halliday, 1994). 

Pendekatan ini tepat untuk mengkaji bahasa yang digunakan di kelas dalam proses 

belajar mengajar. 

 

3.1. Pengertian  Linguistik Sistemik Fungsional 

 Setiap kajian bahasa berdasarkan pada suatu pendekatan, tidak ada kajian 

bahasa yang bebas terhadap anggapan dasar. Pada konsep LSF dikemukakan bahwa 

bahasa merupakan sistem arti dan sistem bentuk dan ekspresi untuk merealisasikan 

arti tersebut.  

Berdasarkan perspektif LSF, bahasa berfungsi untuk membuat makna atau 

arti dan bahasa mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi memaparkan pengalaman 

(fungsi ideasional), fungsi mempertukarkan pengalaman (fungsi antar persona), dan 

fungsi merangkai pengalaman (fungsi tekstual). Beberapa dasar yang harus 

dipahami dari kerangka kerja analisis wacana menurut LSF yang saling 

berhubungan satu dengan lainnya yaitu bahasa merupakan sistem semiotik, bahasa 

adalah fungsional, dan bahasa adalah kontekstual.  

 

 

 



3.1.1.  Bahasa Sebagai Sistem Semiotik Sosial. 

 Akar pandangan Halliday adalah bahasa sebagai sistem semiotik sosial 

(Halliday, 1985). Bahasa sebagai semiotik sosial yang terjadi dari tiga unsur (yang 

juga disebut tiga tingkat), yakni ‘arti, bentuk, dan ekspresi, yang secara teknis 

disebut semantik, tata bahasa (lexicogrammar) dan fonologi (lisan), grafologi 

(tulisan), atau isyarat (sign). Berbeda dengan semiotik umum, semiotik bahasa 

terjadi dari tiga komponen itu, yakni arti (semantik), bentuk (tata bahasa), dan 

ekspresi, yang berupa bunyi, tulisan, atau isyarat. Arti direalisasikan oleh bentuk 

dan selanjutnya bentuk direalisasikan ekspresi (Saragih, 2006).  

Ketiga unsur bahasa membentuk semiotik yang terhubung dengan realisasi, 

yakni ‘arti’ atau semantik direalisasikan oleh bentuk atau lexicogrammar (lexis 

adalah kosa kata dan grammar adalah tata bahasa), dan selanjutnya bentuk 

diekspresikan oleh bunyi (phonology) dalam bahasa lisan atau sistem tulisan 

(graphology) dalam bahasa tulisan. Hubungan ketiga unsur ini dalam persepsi 

bahasa sebagai semiotik sosial. Lihat bagan berikut ini. 

‘Arti’   Bentuk    Ekspresi 

    Penstruktur kata  Bunyi (phonology) 

    (lexicogrammar)  Tulisan (Graphology) 

Lain halnya dengan semiotik umum, satu ‘arti’ dalam bahasa tidak dapat 

langsung dikodekan dalam ekspresi. Proses perealisasian arti ke ekspresi mengikuti 

dua tahap, yakni pertama ‘arti’ direalisasikan dalam susunan kata (wordings) dan 

penyusunan kata ini disebut tata bahasa (lexicogrammar). Seterusnya, ‘arti’ yang 



terealisasi di dalam kata yang telah terstruktur menurut tata bahasa diekspresikan 

dalam bunyi (bahasa lisan) atau dalam huruf (bahasa tulisan).  

Sebagai contoh, dalam  bahasa Indonesia seseorang ingin menyampaikan 

arti membersihkan papan tulis, arti itu direalisasikan oleh berbagai struktur di dalam 

lexicogrammar (tata bahasa) dan diekspresikan dengan tulisan. 

Misal kalimat yang dapat dikemukakan 

(1) Banyak sekali buku di atas meja ini. 

(2) Bagaimana kalau kita angkat semua buku ini. 

(3) Apakah kamu keberatan bila buku ini dipindahkan? 

(4) Tolong angkat buku ini! 

(5) Rapikan meja ini! 

Tabel 2.1: Realisasi Semiotik Bahasa 

Arti Bentuk Ekspresi 

 1. Deklaratif 

2.  Interogatif 

 

 

 

3. Imperatif + tolong 

4. Imperatif 

Banyak sekali buku di atas meja ini. 

Bagaimana kalau kita angkat semua 

buku ini. 

Apakah kamu keberatan bila buku 

ini dipindahkan? 

Tolong angkat buku ini! 

Rapikan meja ini! 

 



“Merapikan meja” dapat direalisasikan dengan beberapa unsur leksikogrammar 

atau lebih. 

Bahasa atau teks tergantung pada konteks. Selanjutnya, konteks 

menentukan teks. Dengan hubungan timbal – balik ini dikatakan bahwa teks 

menentukan dan ditentukan oleh konteks.  Keadaan ini dinyatakan sebagai bahasa 

berkonstrual (construal) dengan konteks sosial. Dengan pengertian ini konteks dan 

teks saling menentukan: konteks menentukan teks dan teks menentukan konteks.  

 Istilah semiotik sosial adalah hubungan setiap manusia dengan lingkungan 

manusia yang memiliki arti, dan arti tersebut akan dimaknai oleh orang-orang yang 

saling berinteraksi dengan melibatkan lingkungan arti tersebut. Konteks sosial 

berada di luar bahasa, yang membentuk semiotik konotatif terhadap bahasa. 

 Semiotik konotatif dalam konteks sosial memiliki ‚arti’ tetapi tidak 

memiliki ekspresi. Konteks sosial di satu sisi adalah semiotik konotatif, tetapi di 

sisi lain bahasa adalah  semiotik denotatif (Saragih, 2006:224). Semiotik bahasa 

dan konteks sosial membentuk semiotik konteks sosial dan teks adalah gabungan 

semiotik denotatif dan semiotik konotatif. 

 

3.1.2 Bahasa Fungsional 

Menurut Halliday dan Hasan (1985) bahwa teks dibatasi sebagai unit bahasa 

yang fungsional  dalam konteks sosial. Bahasa yang memberi arti kepada 

pemakainya adalah bahasa yang fungsional. Hal ini berarti sebuah teks merupakan 



unit arti atau unit semantik dan bukan unit tata bahasa. Bahasa berfungsi di dalam 

konteks sosial atau bahasa fungsional di dalam konteks sosial.  

Menurut Saragih (2006) ada tiga pengertian yang terdapat dalam konsep 

fungsional yaitu  

1. Bahasa terstruktur berdasarkan fungsi bahasa dalam kehidupan manusia,  

2. Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia terdiri dari memaparkan, 

mempertukarkan, dan merangkai pengalaman (metafungsi bahasa),  

3. Setiap unit bahasa adalah fungsional terhadap unit yang lebih besar.  

Bahasa diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, dalam arti 

bahasa adalah fungsional berarti bahasa itu ada dikarenakan untuk memenuhi 

keperluan manusia. Seseorang harus dapat menggunakan bahasa agar dapat 

memahaminya. Bahasa tidak sembarangan disusun dan diorganisir untuk 

kebutuhan manusia melainkan fungsional. Dengan kata lain, bahasa fungsional 

dalam kehidupan manusia. 

 

3.1.3 Bahasa Kontekstual  

Prinsip kontekstual bahasa mengimplikasikan bahwa bahasa merealisasikan 

dan direalisasikan oleh konteks yang berada di luar bahasa tempat bahasa itu 

digunakan. Ada hubungan timbal balik antara teks dan konteks sosial (Halliday & 

Martin, 1993). Dengan kata lain, bahasa mengekspresikan konteks dan konteks juga 

mendeskripsikan bahasa. Konteks bahasa ini mengacu pada konteks budaya dan 



konteks situasi. Bahasa dan konteksnya membentuk multisemiotik sosial yang 

berstrata atau berjenjang.  

 Halliday dan Hasan (1985) menambahkan bahasa adalah kontekstual karena 

pemahaman tentang bahasa terletak dalam kajian teks. Ada teks dan ada teks lain 

yang menyertainya: teks yang menyertai teks itu disebut konteks. Namun, 

pengertian mengenai hal yang menyertai teks itu meliputi tidak hanya yang 

dilisankan atau ditulis, tetapi  juga meliputi kejadian-kejadian yang nonverbal 

lainnya pada keseluruhan lingkungan teks itu.  

Dalam teori LSF, konteks terbagi atas konteks linguistik dan konteks sosial. 

Konteks linguistik merujuk pada bahasa itu sendiri sedangkan konteks sosial 

terbagi atas tiga yaitu  

1. Konteks situasi yang mencakup ’field’, ’tenor’ dan ’mode’,  

2. Konteks budaya, dan  

3. Konteks ideologi. 

 

3.2 Metafungsi Bahasa 

Makna metafungsional adalah makna yang secara simultan terbangun dari 

tiga fungsi bahasa, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. 

Fungsi ideasional mengungkapkan realitas fisik dan biologis serta berkenaan 

dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Fungsi interpersonal 

mengungkapkan realitas sosial dan berkenaan dengan interaksi antara 



penutur/penulis dengan pendengar/pembaca. Sementara itu, fungsi tekstual 

mengungkapkan realitas semiotik dan berkenaan dengan cara penciptaan teks 

dalam konteks (Matthiessen, 1992; Halliday dan Martin, 1993). 

Dalam setiap interaksi menurut Halliday dan Martin (1993) bahwa antara 

pemakai bahasa, penutur menggunakan bahasa untuk memapar, mempertukarkan 

dan merangkai atau mengorganisasikan pengalaman. Ketiga fungsi bahasa dalam 

kehidupan manusia menurut Eggins (1994) sekaligus disebut berfungsi tiga dalam 

komunikasi yaitu memaparkan, mempertukarkan, dan merangkai pengalaman yang 

secara teknis masing-masing disebut ideasional, antarpersona, dan tekstual. 

Metafungsi bahasa diartikan sebagai fungsi bahasa dalam pemakaian bahasa 

oleh penutur bahasa. Setiap interaksi antara pemakai bahasa penutur menggunakan 

bahasa untuk memapar, mempertukarkan, dan merangkai atau mengorganisasikan 

pengalaman, direalisasikankan dalam satu klausa yang memiliki tiga unsur yaitu 

proses, partisipan, dan sirkumstan. Dengan ketiga fungsi bahasa dalam kehidupan 

manusia, bahasa sekaligus disebut berfungsi tiga dalam komunikasi yaitu fungsi 

ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual (Halliday, 1994, Eggins, 1994 

dalam Saragih, 2006, Sinar, 2002).  

Di samping itu bahasa dilengkapi dengan tiga konteks yaitu konteks situasi, 

konteks budaya (genre), dan ideologi (Martin, 1992), seperti pada gambar 2 berikut. 
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Gambar 2: Hubungan Konteks dengan Bahasa (Adaptasi dari Martin 1992) 

 

Fungsi ideasional (ideational function) berkaitan dengan pengalaman. 

Fungsi ideasional terdiri dari fungsi eksperensial (experential function) dan fungsi 

logis (logical function). Fungsi eksperensial menggambarkan pengalaman 

sedangkan fungsi logis menghubungkan pengalaman. Fungsi interpersonal atau 

antar persona merupakan fungsi bahasa yang merepresentasikan interaksi 

antarpelibat. Fungsi tekstual merupakan fungsi bahasa sebagai pembentuk pesan 

   Ideologi       

      Budaya 

Situasi 

Bahasa 



yang menghubungkan fungsi ideasional dan fungsi antarpersona menjadi suatu 

teks.  

Fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual disebut juga  

makna ideasional, makna interpersonal, dan makna tekstual (Sinar, 2003). Hal ini 

dikatakan demikian karena fungsi merujuk kepada makna, karena setiap kata yang 

berfungsi memiliki makna. Demikian sebaliknya, setiap kata yang bermakna 

memiliki fungsi. 

 

3.2.1. Fungsi Ideasional 

 Setiap teks mengandung sekaligus tiga fungsi yang dapat dianalisis, yaitu 

fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual (Halliday, 1994: xiii, 

Matthiessen, 1992), Enggins, 1994, Saragih, 1995). Ketiga fungsi tersebut 

merupakan realisasi bentuk fungsi bahasa dalam penggunaan (language in use).  

Makna ideasional adalah fungsi bahasa sebagai representasi pengalaman. 

Komponen ideasional merujuk pada kekuatan makna penutur sebagai pengamat 

(Halliday, 1978). Hal ini merupakan fungsi isi bahasa atau bahasa sebagai about 

something. Komponen ini menginformasikan bahwa melalui bahasa seorang 

penutur menyandikan atau mengkodekan pengalaman kulturalnya dan pengalaman 

individu sebagai anggota budaya tertentu. Dalam komponen ideasional, bahasa 

memiliki fungsi representasi. Bahasa digunakan untuk mengkodekan (encoding) 

pengalaman manusia tentang dunia. Bahasa digunakan untuk membawa gambaran 

realitas yang ada di sekitar manusia. 



 Fungsi ideasional berhubungan dengan bagaimana bahasa mengungkapkan 

pengalaman manusia yang berkaitan dengan orang, tempat, benda-benda dan 

aktivitas yang mewujudkan lingkungan fisik dan psikologis manusia. Makna 

ideasional diwujudkan dalam bahasa melalui tata bahasa sistem transitif. Unsur 

pokok sistem transitif adalah proses kejadian (atau segala sesuatu yang terjadi), 

partisipan (orang, tempat atau benda yang terlibat di dalam proses) dan suasana 

kejadian (tempat, waktu, cara, penyebab dan sebagainya) yang terkait dengan 

proses itu.  

Fungsi ideasional manurut Halliday (1994) merupakan bagian bahasa 

sebagai ekspresi pengalaman baik apa yang ada di dunia luar sekitar diri kita 

maupun yang ada di dalam dunia kesadaran kita sendiri. Halliday (1992) 

menyatakan bahwa “the grammar of language is a theory of experience”. Dengan 

demikian, makna ideasional merupakan representasi pesan dari teks tersebut. 

Satu unit pengalaman yang sempurna direalisasikan dalam klausa terdiri 

atas tiga unsur, yaitu proses (process), partisipan (participant), dan sirkumstan 

(circumstance). Proses menunjuk kepada kegiatan atau aktivitas yang terjadi 

dalam klausa yang menurut tata bahasa tradisional dan formal disebut kata kerja 

atau verba. Partisipan dibatasi sebagai orang atau benda yang terlibat dalam proses 

tersebut. Sirkumstan adalah lingkungan tempat proses yang melibatkan partisipan 

terjadi (Halliday, 1994).  

Inti dari satu pengalaman adalah proses. Dikatakan demikian karena proses 

menentukan jumlah dan kategori partisipan (Halliday, 1994; Martin, 1992). Proses 

juga menentukan sirkumstan secara tidak langsung dengan tingkat probabilitas; 



misalnya proses material dan mental masing-masing lebih sering muncul dengan 

sirkumstan lokasi dan cara. 

 

3.2.2.  Fungsi Interpersonal  

 Fungsi interpersonal merupakan tindakan yang dilakukan terhadap 

pengalaman dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, fungsi interpersonal 

merupakan aksi yang dilakukan pemakai bahasa dalam saling bertukar pengalaman 

linguistik yang terpresentasikan dalam fungsi pengalaman (experential meaning) 

(Saragih, 2006). 

 Fungsi interpersonal membentuk hubungan sosial, termasuk penafsiran 

probabilitas oleh penutur serta relevansi pesan. Fungsi interpersonal ini 

merepresentasikan potensi makna penutur sebagai pelibat dalam proses interaksi 

atau sebagai pembicara dan pendengar atau antara penulis dengan pembaca. Pada 

tingkat interpretasi gramatika fungsi klausa diinterpretasikan bahwa klausa 

dibentuk dari interaksi dalam suatu kejadian yang melibatkan penutur atau penulis 

dan pendengar atau pembaca.  

 Halliday (1985) mengilustrasikan ketika dua orang menggunakan bahasa 

untuk berinteraksi, satu hal yang mereka perbuat adalah melakukan suatu hubungan 

antara mereka. Dalam hal ini, penutur bahasa atau fungsi wicara menciptakan dua 

tipe peran atau fungsi wicara yang sangat fundamental atau fungsi member atau 

meminta. 



 Bahasa sebagai fungsi interpersonal memiliki empat aksi yang disebut 

sebagai protoaksi karena merupakan aksi awal yang selanjutnya dapat diturunkan 

aksi lain. Keempat aksi tersebut adalah aksi pernyataan, pertanyaan, tawaran, dan 

perintah. Istilah ini mengacu kepada dan setara dengan konsep speech function 

(Halliday, 1994) dan tindak ujar (speech act) yang biasa digunakan dalam 

tatabahasa formal. 

 Keempat protoaksi pada bagian sebelumnya dianggap sebagai aksi awal 

dari penutur bahasa. Dari keempat aksi awal itu dapat diturunkan empat aksi lain 

berupa jawaban atau tanggapan (responding), seperti dalam bagan berikut ini. 

Tabel 2:  Aksi Awal dan Aksi Jawab 

Aksi Awal Aksi Jawab (Respondeing) 

Pernyataan 

“Kita hari ini membahas kalimat” 

Tanggapan pernyataan 

“Oh” 

Pertanyaan 

“Sudah sampai dimana materi 

pelajaran kita?” 

Jawaban pertanyaan 

“Baru tentang makna denotatif”. 

Perintah 

“Kerjakan latihan no 1 sampai 2!” 

Jawaban perintah 

“Baik buk” 

Tawaran 

”Saya saja Buk yang membawakan 

buku itu.” 

Jawaban tawaran 

“Terima kasih ya.” 

 



 Ada perbedaan pendapat di antara pakar LSF mengenai protoaksi dalam 

pemakaian bahasa. Halliday (1994) berpendapat protoaksi adalah keempat aksi 

awal, aksi lain merupakan aksi turunan karena aksi itu diturunkan dari keempat aksi 

awal. Dari aksi awal (protoaksi) dapat diturunkan empat aksi jawab (tanggapan). 

Dari keempat aksi jawab dapat diturunkan empat aksi jawab positif, dan empat aksi 

jawab negatif. Dari berbagai aksi lain dapat diturunkan berbagai kombinasi antara 

aksi yang sudah ada sehingga jumlah aksi yang dapat diturunkan tidak terhingga. 

 Akan tetapi Martin (1992) berpendapat lain, aksi dasar ada empat belas yang 

terdiri atas empat aksi awal, empat aksi jawab, tiga nirklausa (bukan klausa) yaitu 

panggil (call), salam (great), dan seruan (exclamation), dan tiga aksi jawab 

terhadap nirklausa, yaitu jawab terhadap panggilan, jawab terhadap salam, dan 

jawab terhadap seruan. Dari keempat belas aksi dasar ini dapat dikatakan terdiri 

atas tujuh aksi awal, yakni pernyataan, pertanyaan, tawaran, perintah, panggilan, 

salam dan seruan. Serta tujuh aksi jawab sebagai tanggapan terhadap ketujuh aksi 

tersebut. 

Tabel 2.3:  Aksi Dasar dan Realisasi 

No Aksi Awal Aksi Jawab Realisasi 

1 Panggilan  “Fattah” 

2  Jawab panggilan “Saya Buk!” 

3 Salam  “Selamat pagi anak-anak” 

4  Jawab salam “Selamat pagi Buk” 

5 Seruan  “Merdeka!” 



6  Jawaban seruan “Merdeka!” 

7 Pernyataan  “Bahasa merupakan alat 

komunikasi” 

8  Jawaban pernyataan “Oh” 

9 Pertanyaan  “Siapa yang tidak hadir hari 

ini?” 

10  Jawaban pertanyaan “Amir” 

11 Tawaran  “Biar saya saja yang 

mengambil buku itu” 

12  Jawaban tawaran “terima kasih” 

13 Perintah  “Bawa buku latihan besok” 

14  Jawaban perintah “ Ya buk” 

 

 Aksi ditentukan oleh konteks sosial. Hubungan antara aksi pada strata arti 

(semantik) dan realisasinya pada strata tata bahasa (lexcicogrammer) bersifat 

probabilitas (Saragih, 2006). Dalam konteks bahasa Indonesia ketika seseorang 

bertemu dengan teman akrabnya, dia dapat menyapa teman akrabnya dengan 

mengatakan mau kemana?, lagi ngapain?. Kedua klausa ini (eliptikal dapat 

digunakan untuk merealisasikan salam walaupun modusnya introgatif. Satu modus 

dapat memiliki arti lebih dari satu. Hal ini disebabkan oleh konteks sosialnya. 

 Dalam kajian bahasa terdapat keteraturan dalam merealisasikan atau 

mengkodekan pengalaman ke dalam pengalaman atau bentuk linguistik yang 

kemudian menjadi kebiasaan dalam menganalisis fenomena bahasa. Sebagai 



contoh, pengalaman mental biasanya dinyatakan dengan proses mental. Kebiasaan 

pemakaian bentuk linguistik seperti itu disebut realisasi yang umum atau lazim 

(unmarked). Akan tetapi, di dalam berbagai situasi sering terjadi satu pengalaman 

tidak direalisasikan oleh bentuk linguistik yang lazim. Perealisasian pengalaman 

dengan bentuk yang tidak umum itu membuat ‘rasa bahasa’ memberi sesuatu yang 

tidak lazim (bertanda) (Saragih, 2006). Realisasi pengalaman linguistik dengan 

penanda (marked) oleh rasa bahasa atau pengodean yang tidak lazim seperti itu 

disebut pengalaman metafora (metaphoric representation atau gramatikal 

metapora). 

(3) Fungsi Tekstual 

Fungsi tekstual bahasa adalah sebuah interpretasi bahasa dalam fungsinya 

sebagai pesan, yaitu berfungsi sebagai pembentuk teks dalam bahasa. Hal ini 

diinterpretasikan sebagai sebuah fungsi intrinsik kepada bahasa itu sendiri. Dalam 

arti bahasa berhubungkait dengan aspek situasional di mana bahasa (teks) tertanam 

di dalamnya. Dengan penggunaan ini bahasa berfungsi untuk merangkai 

pengalaman yang di dalam rangkaian itu terbentuk keterkaitan: satu (unit) 

pengalaman (dalam experiential meaning dan interpersonal meaning) relevan 

dengan pengalaman yang telah dan akan disampaikan sebelum dan sesudahnya. 

makna tekstual yang berupa tema (theme) dan rema (rheme). 

Contoh 

Baiklah anak-anak hari ini saya akan mengajarkan kalimat 

langsung 

Tekstual Interpersonal Topikal 



Tema  Rema 

 

 Kajian tema muncul dari adanya pemahaman bahwa bahasa berfungsi 

untuk menyampaikan pesan. Pesan ini disampaikan secara bersistem. Hal ini 

menunjukkan bahwa bahasa mempunyai aturan agar dapat menyampaikan pesan 

dengan susunan yang baik dan teratur. Fungsi bahasa ini disebut fungsi tekstual. 

Tema adalah titik awal dari satu pesan yang terealisasi dalam klausa. Tema 

dinyatakan dengan unsur pertama klausa. Unsur klausa sesudah tema disebut rema 

(Saragih, 2007). 

 Tema dari segi bentuknya dapat berupa partisipan, proses ataupun 

sirkumstan berbentuk kata, frase maupun kalimat. Jika hanya ada satu unsur dalam 

klausa yang berpotensi menjadi tema maka unsur tersebut disebut tema sederhana 

dan dilabeli dengan nama ‚tema’, sedangkan jika di dalam sebuah klausa terdapat 

lebih dari satu unsur yang berpotensi menjadi tema maka dikatakan tema tersebut 

sebagai tema kompleks. 

Menurut Saragih (2006) tema kompleks merupakan “komponen metafungsi 

terhadap tema“ sebagai berikut. 

(1) Tema tekstual; klausa sebagai pesan (message) – penerus atau konjungtif 

menghubungkan klausa dengan klausa sebelumnya di dalam teks 

(2) Tema antarpersona; klausa sebagai pertukaran (exchange) – modal aspek 

mengindikasikan peran perpindahan dalam pertukaran. 

(3) Tema topikal; klausa sebagai representasi (representation) – unsur representasi 

(partisipan, sirkumstan atau proses). 

Analisis struktur tematik dalam hubungannya dengan metafungsi dapat 



dilihat berikut ini. 

Baik, anak-anak sekarang 

ini 

saya akan menjelaskan 

tentang kalimat langsung  

Tekstual Interpersonal Topikal   

T e m a R e m a 

   

 Pada contoh di atas dapat dilihat klausa tersebut terdiri dari tema tekstual, 

tema interpersonal, dan tema topikal. Tema tekstualnya merupakan penghubung 

(conjunctives) dengan menggunakan ‚kita lanjutkan’, yang memberi penekanan 

tematik kepada unsur tekstual dan mempunyai fungsi sebagai penghubung satu 

klausa atau unsur klausa yang saling berhubungan satu sama lain.  

Tema interpersonal merupakan klausa yang terletak di awal sebuah klausa 

yang ditunjukkan dengan vokatif ‚anak-anak’. Sedangkan Tema topikal 

menciptakan topik yang dipilih oleh penuturnya untuk membuat titik 

keberangkatan peran  yaitu peran ‚saya’. Selanjutnya komponen remanya adalah 

‚akan menjelaskan tentang kalimat langsung’, yang merupakan bagian dari pesan 

yang dikembangkan oleh tema.  

 

3.3 Konteks Situasi 

 Konteks situasi adalah lingkungan sosial di mana wacana itu berada. 

Konteks situasi merupakan kerangka sosial yang digunakan untuk membuat dan 

memahami wacana dengan tepat, dalam pengertian sesuai dengan konteksnya 

(Eggins, 1994). Sebagai kerangka untuk membuat wacana, konteks situasi itu 

merupakan faktor eksternal yang secara tidak langsung terlibat dalam isi wacana itu 



sendiri. Dengan kata lain, konteks situasi juga menjadi bagian dari isi wacana 

tersebut meskipun tidak dapat dilihat secara konkret. Realisasi keterlibatan konteks 

situasi dalam wacana adalah dalam bentuk pemunculan pola-pola realisasi di 

tingkat bahasa. 

Situasi merupakan lingkungan tempat teks. Konteks situasi adalah 

keseluruhan lingkungan, baik lingkungan tutur (verbal) maupun lingkungan tempat 

teks itu diproduksi (diucapkan atau ditulis). Sesuatu pemerian yang lengkap perlu 

diberikan perian tentang latar belakang budayanya secara keseluruhan, bukan hanya 

hal yang sedang terjadi, tetapi juga sejarah budaya secara keseluruhan yang ada di 

belakang para pemeran dan kegiatan yang terjadi.  

Untuk memahami teks dengan sebaik-baiknya diperlukan pemahaman 

terhadap konteks situasi dan konteks budayanya. Konteks budaya menentukan apa 

yang dapat dimaknai melalui (i) wujud ‘siapa penutur itu’, (ii) tindakan ‘apa yang 

penutur lakukan’, dan (iii) ucapan ‘apa yang penutur ucapkan’. Dalam pandangan 

Halliday (1978) konteks situasi terdiri atas tiga unsur, yakni (i) medan wacana, (ii) 

pelibat wacana, dan (iii) sarana atau modus wacana. 

 

3.3.1 Medan Wacana 

Medan wacana (field of discourse) adalah konteks situasi yang merujuk 

kepada aktivitas sosial yang sedang terjadi serta latar institusi tempat satuan-satuan 

bahasa itu muncul. Dalam menganalisis medan wacana terdapat tiga hal yang perlu 

diungkap; ranah pengalaman, tujuan jangka pendek, dan tujuan jangka panjang. 



Ranah pengalaman merujuk kepada ketransitifan yang mempertanyakan 

apa yang terjadi dengan seluruh “proses”, “partisipan”, dan “keadaan”. Field, 

bidang, atau isi, apa yang dibicarakan direpresentasikan pada makna pengalaman 

yang direalisasikan dalam klausa yang terdiri dari tiga unsur berupa; proses, 

partisipan, dan sirkumstan. 

 Tujuan jangka pendek merujuk pada tujuan yang harus segera dicapai. 

Tujuan ini bersifat amat konkret. Tujuan jangka panjang merujuk pada tempat teks 

dalam skema suatu persoalan yang lebih besar. Tujuan ini bersifat lebih abstrak. 

Martin (1992) memperluas jangkauan medan ini dengan mendefinisikannya 

sebagai serangkaian kegiatan yang diorientasikan pada tujuan-tujuan institusional 

global. Dalam hal ini termasuk, misalnya linguistik, memasak, balap mobil, filsafat, 

politik, agama dan lain-lain. Untuk mengembangkan ini, Martin memasukkan 

dimensi taksonomi, kongambarsi, dan rangkaian kegiatan/aktivitas. 

Argumentasinya adalah hubungan leksikal unsur-unsur yang ada dan struktur 

taksonomi semestinya memberikan warna selama keduanya bersama-sama 

menentukan sebuah teks. Oleh karena itu medan diuraikan lagi ke dalam tiga bagian 

yaitu (i) taksonomi aksi, orang, tempat, benda, dan kualitas; (ii) kongambarsi aksi 

dengan orang, tempat, benda, dan kualitas, dan kongambarsi orang, tempat, dan 

benda dengan kualitas; dan (iii) rangkaian kegiatan dari kongambarsi yang tersebut 

di atas. 

 

 



3.3.2. Pelibat Wacana 

Halliday (1985) menyatakan bahwa pelibat merupakan peran struktur yang 

berkaitan dengan siapa yang berperan, hubungan peran apa yang berlaku di antara 

partisipan yang secara sosial penting dalam hal ini mereka terlibat di dalamnya. 

Pelibat wacana (tenor of discourse) adalah konteks situasi yang merujuk 

pada hakikat relasi antarpartisipan, termasuk pemahaman peran dan statusnya 

dalam konteks sosial dan lingual. Untuk menganalisis pelibat wacana ada tiga hal 

yang perlu diungkap; peran agen atau masyarakat, status sosial, dan jarak sosial. 

Peran status, dan jarak sosial dapat bersifat sementara dan dapat pula 

permanen. Peran terkait dengan fungsi yang dijalankan individu atau masyarakat. 

Status terkait dengan tempat individu dalam masyarakat sehubungan dengan orang-

orang lain, sejajar atau tidak. Jarak sosial terkait dengan tingkat pengenalan 

partisipan lainnya, akrab atau memiliki jarak. 

Pelibat (tenor) atau siapa, yang direpresentasikan pada makna antarpersona 

yang menunjukkan tindakan yang dilakukan terhadap pengalaman dalam interaksi 

sosial, dengan kata lain makna antarpersona merupakan aksi yang dilakukan 

pemakai bahasa dalam saling bertukar pengalaman linguistik yang terpresentasi 

dalam makna pengalaman.  

Makna antarpersona mempresentasikan modalitas (modality) yang bersama 

dengan aksi direalisasikan dalam modus (Modus).  Dan ‘cara’ (mode), bagaimana 

pembicaraan itu dilakukan kemudian direpresentasikan dalam makna tekstual yang 

berupa tema (theme) dan rema (rheme). 



  

3.3.3. Sarana Wacana 

Menurut Martin (1992) sarana berkaitan dengan peran bahasa dalam 

memerankan dan merealisasikan kegiatan sosial. Dalam register, sarana merupakan 

proyeksi makna tekstual dan oleh karenanya direalisasikan terutama sekali melalui 

metafungsi tekstual dalam bahasa.  Sarana atau modus wacana (mode of discourse) 

adalah konteks situasi yang merujuk pada bagian bahasa yang sedang dimainkan 

dalam situasi, termasuk saluran yang dipilih, apakah lisan atau tulisan. Untuk 

menganalisis modus paling tidak ada lima hal yang diungkap; peran bahasa, tipe 

interaksi, medium, saluran dan modus retoris. 

Peran bahasa terkait dengan kedudukan bahasa dalam aktivitas; bisa saja 

bersifat wajib (konstitutif) atau tidak  wajib/penyokong/tambahan. Peran wajib 

terjadi apabila bahasa sebagai aktivitas keseluruhan. Peran tambahan terjadi apabila 

bahasa membantu aktivitas lainnya.  

Tipe interaksi merujuk pada jumlah pelaku: monologis atau dialogis. 

Medium terkait dengan sarana yang digunakan: lisan, tulisan, atau isyarat. Saluran 

berkaitan dengan bagaimana teks itu dapat diterima: fonis, grafis, atau visual. 

Modus retoris merujuk pada “perasaan” teks secara keseluruhan: persuasif, 

kesastraan, akademis, edukatif, mantra, dan sebagainya. 

 

 



3.4  Model-Model Konteks Sosial pada Linguistik Sistemik Fungsional 

 Pada bagian ini akan dibahas beberapa model LSF yang dikemukakan dan 

kembangkan oleh pakar-pakar LSF. Model-model tersebut antara lain yang 

dirancang dan dikembangkan oleh Gregory di Universitas York, model Martin yang 

dirancang dan dikembangkan di Universitas Sydney, model Matthiessen yang 

dirancang dan dikembangkan di Universitas Macquarie dan model Halliday yang 

dirancang dan dikembangkan di Universitas Sydney. 

 Teori LSF adalah teori yang memandang bahwa kajian bahasa tidak dapat 

lepas dari konteksnya. Yang dimaksud dengan konteks  terdiri atas ideologi 

(ideology), budaya (genre),  dan situasi (register). Kata ‘situasi’ digunakan di sini 

untuk merepresentasikan  ruang semiotik konsep LSF. ‘Konteks situasi’ atau 

register sebagai variasi dalam bahasa. 

 Halliday  dalam Sinar (2002) memandang bahasa wujud dalam konteks 

sosial, yang mencakup unsur situasi, budaya, dan ideologi. Hubungan bahasa 

dengan konteks sosial adalah hubungan yang timbal balik, dengan pengertian 

konteks sosial menentukan bahasa dan pada gilirannya bahasa menentukan konteks 

sosial. Halliday menganggap bahwa terdapat hubungan yang erat antara bahasa dan 

konteks. Konteks-konteks yang dimaksud adalah konteks situasi, budaya, dan 

ideologi.  

Sedangkan bahasa merupakan unsur makna yang dirangkai atau disusun 

menurut strukturnya (lexicogrammar) yang selanjutnya direalisasikan ke dalam 

bunyi (fonologi) ataupun tulisan (grafologi). Dengan kata lain, bahasa adalah satu 



sistem yang dijabarkan dalam bentuk teks. Sistem merupakan dasar potensi sebuah 

bahasa, potensinya sebagai sumber pembentuk makna. Hubungan antara bahasa 

dengan teks dapat disamakan dengan hubungan antara iklim  dan  cuaca (Halliday, 

2004).  

Bahasa sebagai suatu sistem dan bahasa sebagai seperangkat teks, hubungan 

keduanya dapat dicontohkan dengan hubungan antara iklim dan cuaca. Hubungan 

antara bahasa dan konteks situasi seperti yang terlihat pada gambar berikut. 

 

         sistem (Potensi)                          penyontohan 

 

   konteks fungsi bahasa       BUDAYA      SITUASI 

             (ranah budaya)             ( jenis 

                    situasi) 

 

 

    bahasa     SISTEM       TEKS 

  

   Note:   kiri – kanan = contoh [cf.iklim                      cuaca]  

  Atas – bawah = realisasi [dalam bahasa, leksikogramatika, fonologi] 

                        

 Gambar 3: Hubungan Bahasa dan Konteks ( Adaptasi dari Halliday,1991) 



 Iklim dan cuaca adalah dua fenomena yang sama, hanya berbeda dalam cara 

pandang. Sama halnya dengan teks dan sistem. Teks adalah hal yang ada di 

sekeliling kita setiap saat; berdampak dan terkadang mempengaruhi kehidupan 

sehari-hari, sama dengan cuaca. Sistem adalah potensi yang mendasari berbagai 

pengaruh tersebut, sama dengan iklim.  

Tidak berbeda dengan Halliday, Martin (1993) dalam Sinar (2008) 

menyatakan bahwa bahasa berada dalam konteks sosial. Dengan kata lain, bahasa 

wujud dalam konteks sosial, yang artinya bahasa tidak berada di luar konteks sosial. 

Untuk memahami suatu bahasa maka harus pula memahami konteks sosialnya 

karena bahasa merupakan sebuah sistem semiotik yang merealisasikan konteks 

sosial sebagai sebuah sistem sosial.               

Ada tiga strata dalam bahasa yakni strata fonologi yang membahas tentang 

bunyi bahasa, leksikogramatika yang membahas tentang pembentukan klausa, dan 

semantik yang membahas penyatuan klausa menjadi wacana yang memiliki makna. 

Dengan kata lain, di dalam bahasa terdapat makna (semantik), di dalam makna 

terdapat leksikogramatika dan di dalam leksikogramatika terdapat fonologi. 

Dengan demikian bahasa meliputi tiga unsur sekaligus yaitu fonologi, 

leksikogramatika, dan semantik. Hubungan ketiga strata bahasa dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 
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Gambar 4: Stratifikasi Bahasa dalam Konteks (Halliday, 2004)  

Matthiesen (1993) menyatakan apabila teks dianalisis secara vertikal atau 

dari atas ke bawah, maka pelaksanaan analisis teksnya dimulai dari variabel 

linguistik seperti klausa, kata, morfem, dst. Sebaliknya, bila teks dianalisis secara 

vertikal namun dari bawah ke atas ini berarti pelaksanaan analisis teksnya dimulai 

dari variabel kontekstual yaitu konteks situasi, budaya, dan ideologi. Hal ini 

disebabkan baik variabel linguistik maupun variabel kontekstualnya berinteraksi 

dengan teks yang saling pengaruh mempengaruhi.  

Menurut Gregory (1967) dalam Sinar (2002) register mempunyai dua 

dimensi utama yaitu (1) dimensi semiotik “dialektikal”, dan (2) dimensi semiotik 

“diatipik” yang dimaksud dimensi dialektikal adalah ‘bahasa dalam konteks 

menurut pengguna’ atau yang memiliki kategori konseptual misalnya dialek 

geografis, dialek sosial, variabel bahasa seperti bahasa yang membedakan kelas 

sosial, jenis kelamin, umur, varitas sub-kultural (bahasa standar dan non-standar), 

dan lain-lain yang termasuk dalam ruang lingkup sosiolinguistik. Sedangkan 

dimensi diatipik adalah ‘bahasa dalam konteks menurut penggunaan’.  

ungkapan fonologi  

ungkapan 

fonetik 



Beberapa model konteks dalam kerangka LSF yang dikemukakan oleh 

beberapa pakar LSF dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 6: Model konteks dalam Teori Linguistik Sistemik Fungsional (diadaptasi 

dan dikolaborasi dari Sinar (2002) 

Konteks Halliday (1964) Gregory (1967) Martin (1992) 

Budaya   Genre 

Situasi Medan wacana Medan wacana Medan wacana 

Pelibat wacana Pelibat wacana personal  Pelibat wacana 

Pelibat wacana fungsional 

Sarana wacana Sarana wacana Sarana wacana 

  

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam 

menguraikan konteks oleh masing-masing pakar LSF. Halliday membagi konteks 

situasi menjadi tiga bagian yaitu medan wacana, pelibat wacana, dan sarana 

wacana. Martin agak berbeda dengan Halliday dalam merujuk konteks budaya, 

beliau menggunakan istilah genre untuk merujuk konteks budaya, namun pada 

konteks situasi Martin dan Halliday sama-sama membaginya menjadi medan 

wacana, pelibat wacana, dan sarana wacana.  

Sedangkan Gregory berbeda dengan Halliday dan Martin, ia membagi 

pelibat wacana menjadi dua bagian yaitu pelibat wacana personal dan pelibat 

wacana fungsional. 



Kerangka Kerja Teori Linguistik Sistemik Fungsional 

 Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka kerja teori – metafungsi 

interpersonal dalam LSF, pespektif dalam dimensi interpersonal pada penggunaan 

bahasa, kerangka kerja analisis interpersonal, modus dan makna interpersonal, dan 

yang terakhir modalitas dan makna interpersonal. Kesemuanya ini akan dibahas di 

bawah ini. 

 

2.2.5.1 Kerangka Kerja Teori – Metafungsi Interpersonal dalam Linguistik   

Sistemik Fungsional 

 Pada subbab sebelumnya telah dideskripsikan secara holistik pandangan 

tentang penggunaan bahasa. LSF tidak hanya mengkaji bentuk bahasa yang 

digunakan saja tetapi juga konteks yang ditemukan dalam bahasa yang digunakan. 

Bentuk yang termasuk mekanik penghasil bahasa (fonologi dan grafologi), dan juga 

struktur bahasa (kata dan tatabahasa atau ciri-ciri leksikogramatikal). Konteks 

dipengaruhi oleh latar belakang budaya tempat bahasa itu digunakan atau konteks 

situasi. Pandangan holistik ini dapat dilihat dalam tingkatan model bahasa yang 

dikemukakan oleh ahli linguis LSF yang semua ‘lapisan’ penggunaan bahasa saling 

berkaitan. 

 Dasar ‘lapisan’ dalam penggunaan bahasa adalah konsep multifungsi 

bahasa, dimana semua penggunaan bahasa memiliki tiga dimensi yaitu ideasional, 

tekstual, dan interpersonal. Dimensi-dimensi atau metafungsi ini dikemukakan 

lebih mendetail pada bab berikutnya. Ada tiga jenis makna yaitu makna ideasional 



berhubungan dengan representasi dari pengalaman, makna tekstual berkaitan 

dengan organisasi pesan, dan makna interpersonal berhubungan dengan bagaimana 

bahasa digunakan dalam interaksi antarsesama manusia. 

 Penelitian ini dimulai dengan memfokuskan bagaimana makna 

interpersonal dikembangkan oleh ciri-ciri leksikogramatikal teks. Kajian 

selanjutnya adalah bagaimana ciri-ciri leksikogramatikal saling berkaitan dalam 

interaktif pada teks. Akhirnya ditunjukkan beberapa perbedaan dalam tingkatan 

keefektifan kalimat.  

 

2.2.5.2 Perspektif dalam Dimensi Interpersonal pada Penggunaan Bahasa 

 Penelitian ini mendeskripsikan prinsip teori dari tiga sumber yaitu Michael 

Halliday (1994, 2004), Geoff Thompson (1996), dan Suzanne Eggins (1994). 

Halliday memberikan pemahaman secara umum dan memperkenalkan konsep 

dasar teori aspek ‘fungsional’ dari tatabahasa fungsional-sistemik. Pembahasan 

tersebut relevan dengan  penelitian ini yaitu fungsi ujar (speech functions) dengan 

melibatkan peran timbal balik dalam pergantian informasi dan juga barang dan jasa. 

Sumber linguistik ini adalah Modus (termasuk signifikan, komponen, dan 

identifikasi), dan variasi ciri-ciri leksikogramatikal yang relevan dengan dimensi 

interpersonal pada penggunaan bahasa. 

 Thompson (1996) menginterpretasikan teori Halliday dalam interpersonal 

penggunaan bahasa dari perspektif interaksi, perhatian pada setiap pergantian 

komunikatif melibatkan peran ‘adreser’ dan ‘audien’. Penggunaan istilah ‘peran 



ujar’ (speech role) mengacu pada fungsi ujar (speech functions) Halliday. Beliau 

mengemukakan bagaimana modus dijelaskan untuk peran ujar dan menjelaskan 

signifikan dari modus sebagai unsur sentral dalam interaksi. Dengan demikian, 

Thompson (1996) menyatakan bahwa modus dalam istilah interaksi dan hubungan 

adreser/audien dalam linguistik mengemukakan bahwa modaliti sebagai sebuah 

makna isyarat dari sikap seseorang.  

 Menurut Eggins (1994), bentuk grammar (misalnya ciri-ciri 

leksikogramatikal) merupakan dimensi interpersonal penggunaan bahasa. Dalam 

konteks interaksi lisan, Eggins (1994) pertama sekali mengembangkan kategori dari 

teori fungsi ujarnya Halliday untuk tujuan yang berbeda yaitu ‘pengembangan’ 

dalam sebuah interaksi. Selanjutnya, beliau menganalisis struktur gramatikal 

variasi gerak termasuk dalam pembahasan modus dan hubungan unsur-unsurnya. 

Menurut analisis Eggins (1994) hubungan antara fungsi ujar ( gerak dalam 

interaksi) dan modus, tentu gerak yang khas diekspresikan dalam klausa modus 

khusus dan karakter gramatikal yang spesifik. 

 Dapat disimpulkan bahwa Halliday (1994, 2004) , Thompson (1996) , dan 

Eggins (1994)  masing-masing mengemukakan dimensi interpersonal penggunaan 

bahasa dari pandangan yang berbeda. Namun masing-masing mereka konsisten 

dengan prinsip umum dari LSF. Analisis data dalam penelitian ini akan 

diintegrasikan pada ketiga pendekatan tersebut.   

  

 



KERANGKA KERJA TEORI LINGUISTIK SISTEMIK FUNGSIONAL 

1. Metafungsi Interpersonal dalam Linguistik   Sistemik Fungsional 

 Sebelumnya telah dideskripsikan secara holistik pandangan tentang 

penggunaan bahasa. LSF tidak hanya mengkaji bentuk bahasa yang digunakan saja 

tetapi juga konteks yang ditemukan dalam bahasa yang digunakan. Bentuk yang 

termasuk mekanik penghasil bahasa (fonologi dan grafologi), dan juga struktur 

bahasa (kata dan tatabahasa atau ciri-ciri leksikogramatikal).  

Konteks dipengaruhi oleh latar belakang budaya tempat bahasa itu 

digunakan atau konteks situasi. Pandangan holistik ini dapat dilihat dalam tingkatan 

model bahasa yang dikemukakan oleh ahli linguis LSF yang semua ‘lapisan’ 

penggunaan bahasa saling berkaitan. 

 Dasar ‘lapisan’ dalam penggunaan bahasa adalah konsep multifungsi 

bahasa, dimana semua penggunaan bahasa memiliki tiga dimensi yaitu ideasional, 

tekstual, dan interpersonal. Dimensi-dimensi atau metafungsi ini dikemukakan 

lebih mendetail pada bab berikutnya. Ada tiga jenis makna yaitu makna ideasional 

berhubungan dengan representasi dari pengalaman, makna tekstual berkaitan 

dengan organisasi pesan, dan makna interpersonal berhubungan dengan bagaimana 

bahasa digunakan dalam interaksi antarsesama manusia. 

 Kajian dalam tulisan ini dimulai dengan memfokuskan bagaimana makna 

interpersonal dikembangkan oleh ciri-ciri leksikogramatikal teks. Kajian 

selanjutnya adalah bagaimana ciri-ciri leksikogramatikal saling berkaitan dalam 



interaktif pada teks. Akhirnya ditunjukkan beberapa perbedaan dalam tingkatan 

keefektifan kalimat.  

 

2 Perspektif dalam Dimensi Interpersonal pada Penggunaan Bahasa 

Kajian dalam tulisan ini mendeskripsikan prinsip teori dari tiga sumber yaitu 

Michael Halliday (1994, 2004), Geoff Thompson (1996), dan Suzanne Eggins 

(1994). Halliday memberikan pemahaman secara umum dan memperkenalkan 

konsep dasar teori aspek ‘fungsional’ dari tatabahasa fungsional-sistemik. 

Pembahasan tersebut relevan dengan  penelitian ini yaitu fungsi ujar (speech 

functions) dengan melibatkan peran timbal balik dalam pergantian informasi dan 

juga barang dan jasa. Sumber linguistik ini adalah Modus (termasuk signifikan, 

komponen, dan identifikasi), dan variasi ciri-ciri leksikogramatikal yang relevan 

dengan dimensi interpersonal pada penggunaan bahasa. 

 Thompson (1996) menginterpretasikan teori Halliday dalam interpersonal 

penggunaan bahasa dari perspektif interaksi, perhatian pada setiap pergantian 

komunikatif melibatkan peran ‘adreser’ dan ‘audien’. Penggunaan istilah ‘peran 

ujar’ (speech role) mengacu pada fungsi ujar (speech functions) Halliday. Beliau 

mengemukakan bagaimana modus dijelaskan untuk peran ujar dan menjelaskan 

signifikan dari modus sebagai unsur sentral dalam interaksi. Dengan demikian, 

Thompson (1996) menyatakan bahwa modus dalam istilah interaksi dan hubungan 

adreser/audien dalam linguistik mengemukakan bahwa modaliti sebagai sebuah 

makna isyarat dari sikap seseorang.  



 Menurut Eggins (1994), bentuk grammar (misalnya ciri-ciri 

leksikogramatikal) merupakan dimensi interpersonal penggunaan bahasa. Dalam 

konteks interaksi lisan, Eggins (1994) pertama sekali mengembangkan kategori dari 

teori fungsi ujarnya Halliday untuk tujuan yang berbeda yaitu ‘pengembangan’ 

dalam sebuah interaksi. Selanjutnya, beliau menganalisis struktur gramatikal 

variasi gerak termasuk dalam pembahasan modus dan hubungan unsur-unsurnya. 

Menurut analisis Eggins (1994) hubungan antara fungsi ujar ( gerak dalam 

interaksi) dan modus, tentu gerak yang khas diekspresikan dalam klausa modus 

khusus dan karakter gramatikal yang spesifik. 

 Dapat disimpulkan bahwa Halliday (1994, 2004) , Thompson (1996) , dan 

Eggins (1994)  masing-masing mengemukakan dimensi interpersonal penggunaan 

bahasa dari pandangan yang berbeda. Namun masing-masing mereka konsisten 

dengan prinsip umum dari LSF.   

 

3. Kerangka Kerja Analisis Interpersonal 

 Pada bagian ini akan dikemukakan kontribusi Halliday (1994, 2004), 

Thompson (1996), dan Eggins (1994) untuk kerangka kerja penelitian ini. Peran 

Halliday dalam kerangka kerja ini adalah tiga metafungsi bahasa, satu diantaranya 

merupakan kajian dalam penelitian ini. 

Selain kontribusi Halliday (1994, 2004), ide Thompson (1996) dan Eggins 

(1994) juga dimasukkan dalam analisis data. Thompson mengemukakan peran yang 

dilakukan modus dalam interaksi sebagai referensi utama untuk konsep 



keinteraktifan, sementara pandangan Eggins (1994) merupakan pendekatan dalam 

mengkaji hubungan antara interaksi dan tatabahasa.       

  

3.1 Realisasi Ujaran Interpersonal 

 Ujaran interpersonal ialah makna yang tercipta sebagai hasil dari realisasi 

unsur-unsur leksikogramatika yang digunakan untuk melakukan aksi terhadap 

orang lain. Unsur-unsur tersebut berfungsi untuk menyatakan, memaparkan, dan 

menjaga hubungan sosial di antara para pengguna bahasa. Ujaran ini direalisasikan 

terutama melalui penggunaan bentuk-bentuk sapaan (vokatif), bentuk-bentuk 

tuturan, modalitas, dan sebagainya, dengan struktur yang bersifat prosodik (Martin, 

1992). 

Pada pembahasan sebelumnya dikemukakan bahwa makna interpersonal 

diekspresikan oleh makna fitur leksikogramatikal, dan juga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor dalam konteks situasi. Dengan demikian ujaran interpersonal 

cenderung menjadi kumulatif dan diekspresikan dalam sebuah klausa, dalam arti 

bahwa perbedaan kontribusi konstituen yang membedakan nuansa makna. Tataran 

kelompok kata dan klausa ujaran interpersonal diungkapkan dengan memilih sistem 

klausa, fungsi klausa, dan struktur mood dan residu. 

 

3.2 Sistem Modus 



 Klausa dalam tatabahasa tradisional diartikan sebagai satuan gramatika 

yang terdiri dari subjek, predikat baik disertai objek, pelengkap dan keterangan 

ataupun tidak. Berbeda dengan tatabahasa Fungsional Sistemik (LSF) bahwa klausa 

adalah unit basis dalam pengungkapan makna. Seperti yang dikemukakan oleh 

Bloor dan Bloor (1995) bahwa klausa itu sendiri mempunyai tempat yang khusus 

untuk mengungkapkan makna.  

Klausa pada lingkup interpersonal dipandang sebagai sumber 

leksikogramatika yang digunakan untuk mengorganisasikan proses interaksi yang 

melibatkan penulis dan penutur atau pembaca dan pendengar (Halliday, 1985; 68-

100). Dalam kapasitas ini, klausa dinyatakan dengan jenis-jenis klausa (modus) 

seperti terlihat pada gambar 5 Sebagai berikut. Tanda anak panah horizontal (→) 

berarti “pilihan” dan tanda panah miring ke bawah (     ) berarti “direalisasikan oleh” 

atau “direalisasikan menjadi”. 

              Deklaratif         Kita belajar bahasa. 

           Indikatif        

             Interogatif   Polar      Belajar bahasakah kita?  

Modus          Tanya     Apa pelajaran kita? 

          Imperatif            Belajar bahasalah! 

 

    Gambar  5: Jenis-Jenis Klausa 

 

3.3 Fungsi Modus 



 Pada proses interaksi antara penutur dan pendengar, klausa mengemban 

fungsi sebagai sumber leksikogramatika yang digunakan untuk menegosiasikan 

makna. Fungsi tersebut dapat diringkas pada gambar 6 berikut ini. Tanda panah 

miring ke bawah (      ) berarti “direalisasikan oleh” atau “direalisasikan menjadi”. 

 

Barang dan jasa    Informasi 

Memberi 

 

Meminta 

  

Gambar 6: Fungsi Klausa 

 

 Pada tingkat wacana, pemilihan satuan-satuan leksikogramatika. Misalnya 

jenis klausa (indikatif, imperatif) dan cara melakukan negosiasi (proposal- 

meminta, proposisi memberi) akan mengakibatkan perbedaan posisi penutur dan 

pendengar atau penulis dan pembaca. Sebagai contoh, apabila sebuah teks banyak 

mengandung imperatif, maka penutur atau penulis teks tersebut memposisikan diri 

sebagai pihak yang lebih superior daripada pendengar atau pembacanya, 

sebagaimana terlihat pada kenyataan bahwa bentuk indikatif-imperatif itu bersifat 

meminta-proposal. 

Tawaran 

        Bentuk bervariasi 

        Marilah kita belajar bahasa 

Pernyataan  

           Kita belajar bahasa. 

Perintah 

         Imperatif 

         Belajar bahasalah! 

Pertanyaan 

           Interogatif 

           Belajar bahasakah kita? 



 Fungsi klausa dapat diuraikan dalam kerangka hubungan status (status), 

kontak (contact), dan afek (affect). Dalam konfigurasi ujaran interpersonal, pelibat 

berkenaan dengan jarak semiotika sosial yang mencakup ketiga jenis hubungan 

tersebut.  

Status adalah posisi masing-masing partisipan di dalam teks, apakah 

partisipan yang satu lebih dominan daripada partisipan yang lain. Kontak adalah 

intensitas hubungan atau derajat keterlibatan di antara partisipan. Adapun afek 

berkaitan dengan muatan emosional dalam hubungan di antara partisipan, sehingga 

afek dapat menunjukkan penilaian atau justifikasi positif/negatif diantara partisipan 

terhadap masalah yang terungkap di dalam teks. 

 

3.4 Struktur Mood dan Residu 

 Mood merupakan kesatuan antara subjek dan finit (finite); residu adalah 

unsur-unsur sisa selain subjek dan finit, yaitu predikator, komplemen/pelengkap, 

keterangan. Mengingat struktur mood dan residu menyangkut struktur klausa, 

berikut ini struktur mood dan residu akan disajikan bersama-sama dengan struktur 

klausa. Sementara itu, pengertian subjek, finit, dan predikator akan dijelaskan 

terlebih dahulu, sedangkan pengertian komplemen dan keterangan akan 

disampaikan kemudian. 

 Pada umumnya klausa mempunyai struktur:  

(1) Subjek^Finit^Predikator (tanda “^” berarti “diikuti oleh”);  



(2) Subjek^Finit/Predikator (Tanda garis miring “/” berarti “berfusi dengan”);  

(3) Subjek^Finit/Komplemen); Subjek^Finit/Keterangan., dan khususnya dalam 

bahasa Inggris, acuan waktu yang terkait dengan kala (tense).  

Finit adalah fungsi gramatikal yang dapat digunakan untuk menentukan:  

(1) polaritas (positif atau negatif);  

(2) bentuk tanya; dan  

(3) kala (tense), terutama dalam bahasa Inggris.  

 Di antara subjek dan finit/predikator, terutama dalam bahasa Inggris, harus 

terdapat kesesuaian (agreement). Misalnya, pada “John reads book everyday”, 

Verba “reads” harus sesuai dengan “John” sebagai subjek orang ketiga tunggal. 

Demikian pula, pada “John is a student”, verba “is” harus sesuai dengan John. 

Dalam bahasa Indonesia, kesesuaian seperti itu tidak ada.  

 Dalam bahasa Inggris, Verba modal shall, will, can, may must, dan 

sebagainya, be (is, am, are, was, were), dan have (has, had) dapat direalisasikan 

oleh finit yang berdiri sendiri, tidak dalam bentuk fusi. Sementara itu, verba yang 

menunjukkan aktivitas (yang dalam bahasa Inggris disebut verba penuh, full verbs) 

mengandung Finit dan Predikator dalam bentuk fusi, apabila verba tersebut tidak 

muncul bersama-sama dengan verba modal, be, atau have. Tabel 2.5 sampai tabel 

2.9 di bawah ini memuat contoh-contoh struktur  mood dan residu pada klausa 

dengan struktur yang berbeda-beda tersebut. 

Tabel 7 Struktur Mood dan Residu pada Klausa:Subjek^Finit^Predikator 



Dian  akan  belajar bahasa Indonesia 

Subjek Finit Predikator Komplemen 

Mood Resid 

 

Tabel 8: Struktur Mood dan Residu pada Klausa: Subjek^Finit/Predikator 

Dian Belajar bahasa Indonesia 

Subjek Finit/Predikator Komplemen 

Mood Residu 

 

Tabel 9: Struktur Mood dan Residu pada Klausa: Subjek^Finit/Komplemen 

Dian (0:adalah)/pelajar 

Atau 

Dian (0:adalah)/pintar 

Subjek Finit/Komplemen 

Mood Residu 

            

Tabel 10: Struktur Mood dan Residu pada Klausa: Subjek^Finit/Keterangan 

Tempat 

Dian (0:adalah)/di sekolah 

Subjek Finit/Keterangan Tempat 

Mood Residu 

 



Tabel 11: Struktur Mood dan Residu pada Klausa: Subjek^Finit/Keterangan 

Tempat 

Pelajaran Biologinya (0:adalah)/hari Selasa 

Subjek Finit/Keterangan Waktu 

Mood Residu 

 

Jelaslah bahwa mood adalah kesatuan struktur subjek dan finit; dan residu 

adalah komponen sisa yang meliputi predikator dan komponen lain yang biasanya 

terletak di belakang predikator, seperti komplemen atau keterangan. Struktur mood  

adalah “Subjek^Finit”, sedangkan struktur residu pada umumnya adalah 

“Predikator^Pelengkap^Keterangan. 

 

4.  Modus dan Ujaran Interpersonal   

Menurut tatabahasa tradisional, modus atau dalam bahasa Indonesia disebut 

Modus (Saragih, 2006:65) didasarkan pada sintak. Modus didefenisikan sebagai 

susunan dari subjek dan kata kerja dalam sebuah kalimat. Defenisi ini juga 

diterapkan dalam LSF, istilah ‘subjek’ juga digunakan, tetapi kata kerja disebut 

dengan ‘finit’. Unsur modus memiliki peran kurang penting dalam tatabahasa 

tradisional, biasanya dimasukkan dalam kalimat deklaratif, interogatif, imperatif, 

dan eksplanatif. 

 Menurut pandangan  LSF, 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. Dapat 

digambarkan berikut ini.  

Contohnya. 

Kami Akan mengikuti ujian ulangan besok pagi 

Subek Finit Predikator Komplemen Keterangan 
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 Untuk mengidentifikasi dua komponen dari unsur modus – mood dan residu 

akan dibahas pada bagian berikut.  

 Konsep modus dihubungkan pada makna dalam teori Halliday (1994, 

2004). Halliday (1994) mengemukakan bagaimana fitur-fitur leksikogramatikal 

membangun mood (subjek dan finit). Sebuah kalimat tanpa subjek, seperti as a 

whole number* tidak dapat dikatakan benar atau salah karena tidak ada dasar 

‘kebenaran’ pada kalimat itu, dan sebuah kalimat memang tidak dipertimbangkan 

kelengkapan gramatikalnya digunakan untuk mengidentifikasi susunan yang tidak 

gramatikal). 

Pada bahasa Inggris pelengkap subjek adalah finite, yang juga sebagai 

pembuat (verbal operator) modus. Dalam bahasa Inggris ada dua unsur dalam setiap 

(grup) verba, yaitu finite itu sendiri yang menentukan kala (tense) (grup) verba itu 

dan kata kerja utama (event). Sebagai contoh, (grup) verba write terdiri atas do + 



write dengan do sebagai finite dan write sebagai ata kerja utama (event). Dengan 

pola yang sama setiap (grup) verba diuraikan terdiri atas finite dan event sebagai 

berikut: writes (does + write), wrote (did + write), has written (has + written), have 

written (have + written), shall write (shall + write), can write (can + write) yang 

dalam semua (grup) verba itu do, does, did, has, have, shall, can disebut finite. 

Dengan demikian, finite adalah operator verbal yang bersama dengan subjek 

menentukan modus. 

 Di dalam bahasa Indonesia motif yang sama seperti di dalam bahasa Inggris 

dapat diikuti. Akan tetapi, konsep modus dalam bahasa Inggris tidak sepenuhnya 

berlaku karena modus di dalam  bahasa Indonesia tidak ditentukan oleh subjek dan 

finite (Saragih, 2006). Bahkan dalam bahasa Indonesia finite tidak kelihatan secara 

nyata, walaupun  ada namun tersembunyi bahkan cenderung dihilangkan (laten). 

Pembahasan tentang Subjek dan finite ini akan dikemukakan pada bagian 

berikutnya. 

 Modus juga berkaitan dengan polar (batas atau titik) yang dapat berupa 

positif atau negatif, atau di antara positif dan negatif. Berkaitan dengan modus, satu 

klausa dapat berada dalam polar deklaratif positif, interogatif positif, dan imperatif 

positif, misalnya Fattah pergi ke sekolah, Apakah Fattah pergi ke sekolah? dan 

Pergilah Fattah ke sekolah!  dan juga satu klausa dapat juga berada dalam polar 

deklaratif negatif, interogatif negatif, dan imperatif negatif. Misalnya Fattah  tidak 

pergi ke sekolah, Tidakkah Fattah pergi ke sekolah? dan Jangan pergi ke sekolah! 

Antara polar positif dan negatif terdapat modalitas, dapat diberikan contoh berikut 

Fattah akan pergi ke sekolah. Konsep modalitas akan dibahas pada bagian berikut. 



 Pada penjelasan di atas dikemukakan bahwa ada dua komponen yaitu unsur 

mood dan unsur residu dalam sebuah kalimat. Uraian tentang keduanya akan 

digambarkan dalam gambar berikut ini, dan juga dikemukakan pada bagian mana 

diuraikan selanjutnya. 

Klausa 

 

  

Mood                  Residu 

 

Subjek  Finite   Predikator Komplemen Keterangan 

 

Gambar 7: Struktur Unsur Modus dalam kalimat  

 

(a)  Identifikasi Mood 

 Pada bagian ini, akan dibahas unsur mood yang terdiri dari dua unsur 

penting dari mood dalam teori LSF yaitu,  

(i) Subjek dari klausa, dan 

(ii) Finite verbal (Finite) 

Subjek merupakan unsur klausa yang padanya argumen didasarkan. Dengan 

mengacu kepada fungsinya dalam klausa secara rinci dapat dikatakan apakah 

sesuatu pengalaman linguistik dipertukarkan sebagai pernyataan, pertanyaan, 

tawaran, atau perintah ditetapkan oleh subjek. Dengan kata lain, subjek merupakan 



unsur yang dijadikan argumen (atau bertanggung jawab) untuk pernyataan, 

pertanyaan, tawaran, dan perintah. Ini berarti bahwa subjeknya yang dibahas 

sebagai pernyataan, pertanyaan, tawaran, dan perintah dalam suatu interaksi sosial. 

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan konsep finit dalam bahasa Inggris 

yang merupakan kelengkapan subjek, dan sebagai pembuat verbal operator  modus. 

Namun dalam bahasa Indonesia konsep modus bahasa Inggris tidak sepenuhnya 

dapat diterapkan. 

Seperti pada klausa relasional, modus ditentukan berbeda dengan modus 

dalam bahasa Inggris. Modus deklaratif wujud jika subjek mendahului predikator, 

seperti pada klausa Dia guru, dia penjual buku. Pada dasarnya Dia pengacara 

terdapat predikator adalah; tetapi pridikator itu implisit dan laten. Untuk 

mengungkap finit yang laten itu harus dibuat perlakuan khusus, dengan cara 

memanjangkan grup nomina yang berfungsi sebagai subjek. Dengan demikian, 

klausa dia guru secara teoritis dapat ditulis sebagai dia (adalah) guru. Sama dengan 

klausa dia guru, klausa dia (ada) di dalam kelas, buku itu (adalah)  milik Afni juga 

memiliki predikator adalah. 

Berbeda lagi dengan klausa yang memiliki proses material, mental, tingkah 

laku, dan verbal, klausa ini memiliki finit ada. Dengan kata lain klausa yang 

memiliki keempat proses itu terdapat kata ada. Penggunaan finit ada ini masih 

sering dipergunakan oleh penutur bahasa Melayu di Pantai Timur Sumatera 

(Saragih, 2006: 70). Seperti pada klausa Afni ada datang ke sekolah kemarin, 

engkau ada melihat buku di meja saya? Masing-masing klausa tersebut maknanya 



sama dengan klausa Afni datang ke sekolah kemarin, engkau  melihat buku di meja 

saya? Verba datang, melihat terdiri atas ada + datang dan ada + melihat. Dengan 

demikian, dapat dilihat kesamaan modus dalam bahasa Inggris dan bahasa 

Indonesia. 

Klausa dengan proses wujud memfungsikan proses ada sebagai finit dan 

proses seperti pada klausa dia ada di kelas. Klausa ini mirip dengan klausa 

relasional dalam bahasa Inggris he is in the classroom dengan finite BE (is) pada 

saat yang sama identik dengan proses: relasional is. 

Modus deklaratif negatif untuk klausa selain klausa relasional dibentuk 

dengan menambah kata tidak di depan ada (tidak ada) dan selanjutnya kata ada 

lenyap, kecuali dalam proses wujud. Modus deklaratif negatif pada klausa Fattah 

pergi ke perpustakaan, Dian menyukai pelajaran Fisika, Ida belajar, kami 

membahas masalah itu di dalam kelas, dan kepala sekolah di kantor. Masing-

masing klausa dapat diberikan tidak ada seperti klausa Fattah tidak ada pergi ke 

perpustakaan, Dian tidak ada menyukai pelajaran fisika, Ida tidak ada belajar, 

kami tidak ada membahas masalah itu di dalam kelas, dan kepala sekolah tidak 

ada di kantor.  

Klausa relasional berbeda dengan klausa yang dikemukakan di atas. Pada 

kluasa relasional ditambahkan dengan bukan di belakang finit adalah (adalah 

bukan) dan finit adalah itu lenyap, misalnya kluasa Fattah  pelajar, dia guru, Afni 

peminjam buku di perpustakaan, adiknya pengacara. Masing-masing klausa 



tersebut menjadi Fattah  adalah bukan pelajar, dia adalah bukan guru, Afni  

adalah bukan peminjam buku di perpustakaan, adiknya adalah bukan pengacara. 

Penurunan modus interogatif dalam bahasa Inggris dengan modus 

interogatif dalam bahasa Indonesia ada kemiripan. Seperti kata adalah pada klausa 

dengan modus interogatif yang diletakkan di awal klausa deklaratif, seperti adakah 

dia pelajar? dan adakah dia belajar? Kata ada mirip dengan finit dalam bahasa 

Inggris, perbedaannya ada pada penambahan partikel –kah, karena dalam bahasa 

Inggris tidak dikenal penambahan partikel. Terdapat kemiripan penurunan  

 Modus imperatif direalisasikan dengan predikator di depan klausa dengan 

atau tanpa subjek yang lazim menggunakan orang kedua seperti (engkau) buka buku 

itu! (engkau) baca cepat!. 

 Dalam bahasa lisan modus diekspresikan oleh bunyi (phonology), sedang 

dalam bahasa tulisan diekspresikan oleh sistem tulisan (graphology). Dalam bahasa 

Indonesia pada tingkat ekspresi dengan realisasi bunyi,  lazimnya ‘pernyataan’ 

direalisasikan oleh intonasi atau intonasi yang datar, ‘pertanyaan’ lazimnya 

direalisasikan oleh intonasi yang sedikit menaik, dan ‘perintah’ lazimnya 

direalisasikan oleh intonasi datar dengan suara yang meninggi pada awal klausa. 

‘Tawaran’ dapat direalisasikan oleh salah satu dari ciri intonasi itu. Dalam bahasa 

tulisan ‘pernyataan’ ditulis dengan diakhiri dengan tanda titik (.), ‘pertanyaan’ 

ditulis dengan diakhiri dengan tanda tanya (?), dan ‘perintah’ ditulis dengan diakhiri 

tanda seru (!). Sedangkan ‘tawaran’ direalisasikan dengan menggunakan salah satu 

tulisan itu. 



 Untuk mengidentifikasi subjek dan finit dapat diterapkan analisis seperti 

dikemukakan di atas. Posisi subjek dan finit dapat digambarkan berikut.  

Tabel 13: Posisi Subjek dan Finit dalam Modus Berbeda 

Modus Posisi Subjek dan Finit Contoh 

(i) Deklaratif Subjek sebelum finit Dia adalah pelajar 

(ii) Interogatif Finit + kah sebelum 

Subjek 

Adakah dia pelajar 

      Interogatif  

      dengan 

      kata tanya  

a. Subjek sebelum finit 

 

b. Kata tanya mengacu 

pada subjek 

Mengapa kamu ada pergi ke 

kantin? 

Berapa harga buku itu? 

(iii) Imperatif  Tidak ada subjek dan finit Pelajari materi itu besok! 

 

Catatan: subjek dan finit pada contoh di atas diberi garis bawah, dan finit diberi 

cetak tebal. 

  

Konsep modus dikaitkan dengan fungsi ujar (peran ujar). Fungsi ujar 

didasarkan pada makna setiap interaksi yang terlibat dalam peran memberi dan 

meminta informasi atau barang dan jasa. Dalam membawakan kedua peran ini dua 

jenis komoditas terkait yaitu informasi dan barang dan jasa. Jika kedua variabel ini 

diklasifikasikan silang maka akan ditemukan empat jenis aksi. Keempat jenis 

(variabel) tersebut disebut protoaksi  karena menjadi sumber dari semua aksi yang 

dilakukan oleh pemakai bahasa (Saragih, 2006:64). 

 



 

Tabel 14: Protoaksi dalam Bahasa 

Peran Komoditas 

Informasi  

(Proposisi) 

Barang dan Jasa 

(Proposal) 

Memberi Pernyataan Tawaran 

Meminta Pertanyaan Perintah 

 

Secara sistematik bagan ini dapat diuraikan berikut ini. 

Memberi / informasi  : pernyataan (statement) 

Meminta / informasi  : pertanyaan (question) 

Memberi / barang dan jasa : tawaran (offer) 

Meminta / barang dan jasa : perintah (command) 

 Keempat protoaksi yang ditemukan terdahulu merupakan realisasi makna 

atau fungsi interpersonal pada tingkat, strata atau level semantik. Protoaksi tersebut 

direalisasikan oleh tiga nada percakapan pada tingkat tata bahasa yang secara teknik 

linguistik disebut modus. Modus terdiri dari modus deklaratif, modus interogatif 

dan modus imperatif atau yang disebut dengan aksi pernyataan, pertanyaan dan 

perintah. Aksi tawaran direalisasikan oleh satu dari ketiga modus di atas (Saragih, 

2006). 



 Realisasi aksi pada strata semantik dan tata bahasa bukanlah hubungan ‘satu 

ke satu’ (biunique relation); artinya adalah bahwa secara semantik ‘pernyataan’ 

tidak selamanya direalisasikan oleh hanya modus deklaratif, ‘pertanyaan’ oleh 

hanya interogatif, dan ‘perintah’ oleh hanya imperatif. Hubungan aksi dalam kedua 

strata itu bersifat probabilitas yang memberikan dua pengertian yaitu pertama, satu 

aksi di tingkat semantik dapat direalisasikan oleh lebih dari satu modus dan kedua, 

satu modus dapat merupakan realisasi lebih dari satu modus dan kedua, satu modus 

dapat merupakan realisasi lebih dari satu aksi. Sebagai contoh, aksi ‘perintah’ dapat 

direalisasikan oleh modus imperatif, interogatif, dan deklaratif, seperti pada gambar 

berikut ini. 

Tabel 15: Realisasi Aksi (Modus) 

Semantik Tata bahasa 

(Modus) 

Klausa 

Perintah 

(membaca 

buku) 

Imperatif Baca buku itu! 

Interogatif Siapa yang mau membaca buku itu? 

Deklaratif Buku ini sebaiknya dibaca. 

 

Setelah mood diidentifikasi, berikutnya yang akan dibahas adalah 

komponen klausa yang lain selain mood yang disebut residu. Komponen tersebut 

akan dijelaskan pada bagian berikut ini. 

 

 



4.2. Komponen Residu 

 Proses identifikasi komponen residu dalam LSF hampir sama dengan apa 

yang dilakukan dalam mengidentifikasi tatabahasa tradisional. Walaupun ada 

beberapa perbedaan dalam istilah yang digunakan dalam komponen residu yaitu: 

predikator, komplemen, dan teterangan 

 

Predikator 

 Predikator  merupakan unsur leksikal dari (grup) verba, dengan kata lain 

predikator merupakan unsur verba setelah finit dipisahkan dari (grup) verba. 

Predikator adalah (grup) verba kurang finit, yakni event. Hanya ada satu predikator 

dalam  klausa major. Fungsi makna dari predikator adalah dalam sistem transitifitas.  

Di samping itu, ada tiga fungsi yang lain yaitu pembeda tense, aspek, dan pembeda 

aktif/pasif  klausa. Seperti terlihat pada contoh berikut, predikator diberi garis 

bawah. 

- Dia memperhatikan guru menerangkan 

- Mengapa dia tidak menjawab pertanyaan guru? 

- Buku itu telah habis dibaca Ida 

 

Komplemen 



 Komplemen adalah unsur di dalam residu yang biasanya dipenuhi oleh 

nomina yang berpotensi sebagai subjek. Selain oleh nomina, komplemen dapat 

dipenuhi oleh ajektif. Apabila komplemen diisi oleh nomina, komplemen dapat 

disejajarkan dengan objek (dalam tatabahasa tradisional), baik objek langsung 

maupun objek taklangsung. Namun, tidak demikian halnya dengan komplemen 

yang diisi oleh ajektif: objek tidak lazim diisi oleh ajektif. 

Istilah komplemen karena dengan adanya komplemen maka pesan yang 

akan disampaikan oleh klausa menjadi lengkap. Komplemen adalah unsur klausa 

yang potensial menjadi subjek setelah subjek sesuatu klausa. Ini berarti bahwa 

komplemen, dalam hal tertentu, dapat menjadi subjek, khususnya dalam klausa 

pasif. Dalam tatabahasa tradisional unsur ini setara dengan objek. Pada contoh 

berikut komplemen diberi garis bawah. 

- Semua materi pelajaran telah selesai dipelajari oleh siswa  

- Ida sedang membaca buku novel 

- Teman saya baru saja membeli buku bagus di toko buku 

 

Keterangan 

 Keterangan adalah unsur di dalam residu yang biasanya dipenuhi oleh 

adverbia. Keterangan bersifat sirkumstansial, dan meliputi keterangan tempat, 

keterangan waktu, atau keterangan cara. Akan tetapi, terdapat jenis keterangan lain 

yang merupakan bagian dari mood, yaitu keterangan yang hanya memberikan 



tambahan informasi kepada mood, bukan kepada Klausa secara keseluruhan. 

Keterangan yang demikian itu disebut keterangan mood. Karena keterangan 

semacam itu menunjukkan makna interpersonal yang berdekatan dengan makna 

yang diungkapkan oleh finit, Keterangan tersebut dimasukkan ke dalam struktur 

mood, bukan ke dalam residu. 

Keterangan merupakan konstituen yang ditambahkan dalam klausa untuk 

informasi tambahan. Istilah keterangan dipergunakan dalam teori LSF termasuk 

dalam kategori tradisional sebagai ajektif, adverb, modal auxiliaries, dan kata 

penghubung. Keterangan dapat diletakkan dalam tiga grup yaitu modal, sirkumstan, 

atau tekstual yang berhubungan dengan dimensi interpersonal, ideasional, dan 

tekstual pada penggunaan bahasa. 

 Pada penelitian ini pembahasan keterangan tidak hanya difokuskan pada 

metafungsi interpersonal saja, tetapi juga semua jenis keterangan  yang memiliki 

potensi dalam makna interpersonal. Pembahasannya tidak hanya peran keterangan 

mood dalam mengekspresikan makna interpersonal, tetapi juga termasuk 

keterangan sirkumstan  dan juga tekstual. Pertimbangannya di sini tidak hanya kelas 

Keterangan tetapi lebih pada fungsi linguistik. Prinsip teori LSF dalam 

mengidentifikasi unsur-unsur dengan fungsinya lebih dari kategori gramatikal, 

seperti disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini semua 

keterangan akan memberikan pertimbangan dalam kontribusinya pada makna 

interpersonal, tidak sekedar kategori.       

 



5 Gramatikal Person dan Makna Interpersonal 

 Pada tatabahasa tradisional, gramatikal person kebanyakan digunakan pada 

kata ganti orang (pronoun), yang dibagi dalam tiga kelas yang disebut orang 

pertama (singular) saya, aku; orang pertama (plural) kita, kami.  Orang kedua 

(singular dan plural) kamu, dan orang ketiga (singular) dia, orang ketiga (plural) 

mereka. Dalam teori LSF, gramatikal person biasanya tidak merupakan bagian 

analisis modus. Bagaimanapun, fitur ini termasuk dalam kajian interpersonal 

karena fitur gramatikal person dapat mempengaruhi makna interpersonal. Hal ini 

dapat dilakukan sebagai bentuk hubungan antara partisipan yang terlibat dalam 

interaksi. Sebagai contoh, memilih kata ganti orang pertama plural dapat 

menunjukkan solidaritas dan sebaliknya, kata ganti orang ketiga dapat 

menunjukkan efek yang berbeda.  

 

6 Modalitas dan Makna Interpersonal     

 Modalitas merupakan konsep penting dalam mengekspresikan makna 

interpersonal karena pembicara dapat memberikan pandangan, pertimbangan, atau 

pendapat pribadi tentang pesan yang disampaikannya dalam interaksi. Polarnya 

antara ‘ya’ atau ‘tidak. Dalam tatabahasa tradisional disebut modal seperti contoh 

dalam bahasa Inggris can, may, dan ough to. Saragih (2006) mendefinisikan 

modalitas sebagai pandangan, pendapat pribadi, sikap atau komentar pemakai 

terhadap paparan pengalaman yang disampaikannya dalam interaksi. 



 Gambar berikut menggambarkan jenis modalitas dalam bahasa Inggris. 

Berdasarkan jenisnya, modalitas terdiri dari modalisasi  (modalization) yang 

merupakan pendapat atau pertimbangan  pribadi pemakai bahasa terhadap proposisi 

(informasi yang dinyatakan atau ditanyakan), dan modulasi (modulation), yang 

merupakan pendapat atau pertimbangan pribadi terhadap proposal (barang dan jasa 

yang ditawarkan atau diminta).  

Keduanya terletak antara polar positif ‘ya’ dan polar negatif ‘tidak’ dari 

setiap aksi. Selanjutnya modalisasi (epistemic modality dalam filsafat semantik) 

terdiri atas (1) probabilitas (probability), yakni pilihan antara konsep polar ‘ya’ dan 

‘tidak’, yakni ‘mungkin’ (may be) dan (2) keseringan (usuality), yakni paduan ‘ya’ 

dan ‘tidak’, yang selanjutnya disebut ‘kadang-kadang’ (sometimes). Modulasi 

(deontic modality dalam filsafat semantik), yang terletak antara ‘melakukan’ (do) 

dan ‘tidak melakukan’ (don’t) sesuatu, terdiri atas (1) keharusan, yaitu ‘diminta’ (is 

wanted) untuk aksi ‘perintah’ yang lazim diarahkan kepada orang kedua dan disebut 

juga obligasi (obligation) dan (2) kecenderungan yaitu ‘mau’ (wants to) untuk aksi 

‘tawaran’ yang lazim diarahkan kepada orang pertama dan disebut juga inklinasi 

(inclination).    

   Modalisasi   Probabilitas 

(informasi)                           Gurunya mungkin datang 

      Keseringan 

Jenis                  Dia sering pergi ke sekolah 

Modalitas                      

   Obligasi 



Modulasi            Saya harus  pergi sekarang 

   (barang dan  Inklinasi 

     jasa)             Saya ingin kamu belajar 

Gambar 8: Jenis Modalitas 

 

 Saragih (2006) menyatakan bahwa secara garis besar berdasarkan jenisnya, 

modalitas terbagi atas sebagai berikut. 

1. Modalisasi (modalization) yang merupakan pendapat atau pertimbangan 

pribadi pemakaian bahasa terhadap proposisi (proposition) yaitu informasi 

yang dinyatakan atau ditanyakan. 

2. Modulasi (modulation) yang merupakan pendapat atau pertimbangan 

pribadi terhadap proposal (proposal) yaitu barang dan jasa yang ditawarkan 

atau diminta. 

Selanjutnya Saragih (2006) menambahkan bahwa modalisasi terdiri atas: 

kemungkinan (probability) dan keseringan (usuality). Sedangkan modulasi terdiri 

atas: Keharusan (obligasi) dan kecenderungan (inclination). 

Kemungkinan menunjukkan bahwa penutur mengungkapkan penilaian 

tentang kemungkinan terjadinya atau keberadaan sesuatu. Kemungkinan mengacu 

pada komitmen penutur terhadap pernyataannya yang terletak antara posisi positif 

dan negatif. Nilai pernyataan dengan kemungkinan terbentang pada pasti/tidak pasti 

yang berhenti pada posisi positif (ya) dan negatif (tidak).  



Oleh sebab itu, realisasi kemungkinan pasti adalah lebih dekat pada 

eksekusi tindakan daripada mungkin, sementara barangkali lebih dekat pada 

polaritas negatif. Klausa ‘Dian mungkin pulang’ merupakan kemungkinan dengan 

nilai menengah dan meliputi rentang jarak yang sama antara ‘pulang’ dan ‘tidak 

pulang’. Klausa ‘Dian pasti pulang’ memiliki makna yang lebih dekat pada 

pelaksanaan tindakan daripada polaritas negatif. Berbeda dengan klausa ‘Dian 

barangkali pulang’, secara semantik lebih dekat pada ‘Dian tidak pulang’. 

Keseringan menunjukkan bahwa penutur mengekspresikan penilaian 

tentang frekuensi terjadinya atau keberadaan sesuatu. Dengan kata lain, keseringan 

‘Dian selalu pulang ke Medan’ melibatkan kedua posisi positif dan negatif, yakni 

‘selalu’ berada pada makna yang lebih dekat pada batas positif daripada negatif. 

Keharusan terkait dengan keinginan atau harapan penutur agar mitra tutur 

melakukan suatu aktivitas. Keharusan tidak hanya melibatkan keadaan internal atau 

mental penutur tetapi juga pengaruh tekanan luar. Klausa Fattah harus mengerjakan 

PR mengimplikasikan bahwa penutur meminta mitra tutur melakukan sesuatu 

sebagaimana yang diminta penutur. Modulasi harus yang digunakan di sini 

mempunyai nilai yang lebih dekat pada polaritas positif. 

Kecenderungan mengacu pada keinginan/kesediaan atau kecenderungan 

emosi penutur melakukan suatu keinginan. Klausa ‘Maulida bertekad sekolah di 

Australia’ menunjukkan bahwa partisipan Maulida menyatakan keinginannya 

untuk segera sekolah di Australia. 



Nilai atau derajat makna modalitas berjenjang, terkait dengan seberapa jauh 

atau nilai-nilai itu sampai pada pelaksanaan fungsi ujar (polaritas positif) atau 

seberapa jauh nilai-nilai itu sampai pada kecenderungan tidak terjadinya fungsi ujar 

(polaritas negatif) yang diungkapkan dalam proposisi atau proposal. Nilai dan 

derajat makna modalitas dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut. 

Tabel 16: Jenis dan Nilai Modalitas (Saragih, 2006) 

    Polar Positif 

Modalitas Kemungkinan Keseringan Keharusan Kecenderungan 

Tinggi Pasti Selalu Wajib Ditetapkan 

Menengah Mungkin Bisa Diharapkan Mau 

Rendah Barangkali Kadang-

kadang 

Boleh Ingin 

 Polar Negatif 

 

 Bahasan dalam tulisan ini akan menggunakan istilah yang diperkenalkan 

Saragih (2006). Hal ini disebabkan karena istilah yang digunakan Saragih telah 

diaplikasikan dalam wacana bahasa Indonesia.  

 

 

 

 



TEORI LINGUISTIK SISTEMIK FUNGSIONAL  

DALAM WACANA KELAS 

 

 Flanders (1970) mendasarkan pengamatannya terhadap wacana kelas 

ditinjau dari sudut pandang jenis tindak bahasa. Ia menyimpulkan bahwa wacana 

kelas ditandai oleh pertukaran jenis tindak bahasa setiap saat. Menurutnya, perilaku 

verbal dalam  kelas dibedakan menjadi empat kategori utama, yakni  

(1) tindak prakarsa guru,  

(2) tindak tanggapan guru,  

(3) tindak tanggapan siswa, dan  

(4) tindak prakarsa siswa.  

 Hasil temuaan Flanders (1970) dengan tindak bahasa guru, bahwa terdapat 

enam jenis tindak bahasa pada saat pembelajaran di kelas. Keenam  jenis tindak 

bahasa tersebut yaitu: 

(1) tindak bahasa pemberian informasi, biasanya digunakan guru dalam 

merepresentasikan fakta di kelas, baik dalam bentuk kalimat sederhana 

ataupun dalam menerangkan isi pelajaran;  

(2) tindak bahasa perintah, biasanya digunakan guru untuk menghendaki tindakan 

tertentu yang harus dilakukan siswa;  



(3) tindak bahasa pertanyaan tertutup, guru dalam memberikan  pertanyaan yang 

mudah dijawab atau direspon siswa karena terbatas  jawaban “ya” atau “tidak”;  

(4) tindak bahasa pertanyaan terbuka, biasa dilakukan guru untuk memperoleh 

ekspresi, pendapat, maupun perasaan siswa secara luas dan terbuka;  

(5) tindak bahasa penerimaan, biasanya guru menerima ide, menghargai,  menerima 

perilaku dan menanggapi siswa; dan  

(6) tindak bahasa penolakan, digunakan untuk menolak ide, perilaku siswa.  

 Pengamatan Sinclair dan Coulthard (1975) terhadap tindak bahasa guru 

dalam konteks wacana kelas mendasarkan bahwa wacana kelas dibentuk beberapa 

komponen yakni:  

(1) pembelajaran sebagai komponen tertinggi dalam wacana kelas;  

(2) transaksi, yang terdiri dari elemen pembukaan, pertanyaan, maupun penutup; 

(3) komponen pertukaran;  

(4) komponen gerak; dan  

(5) komponen tindak yang merupakan realisasi penggunaan struktur ujaran pada 

setiap komponen.  

 Menurutnya tindak (act) merupakan komponen yang paling rendah dalam 

tingkatan pembentuk wacana bila dijadikan indikator apakah wacana yang dibentuk 

itu transaktif atau interaktif. Ditinjau dari sifat fungsional, tindak utama yang selalu 

terdapat dalam wacana lisan guru ialah (1) pemancingan, (2) pengarahan, dan (3) 

penginformasian. 



 Pengamatan Burton  (1981) terhadap tindak bahasa dalam konteks wacana 

kelas mendasarkan pengamatannya bahwa konteks wacana kelas biasanya dibentuk 

oleh berbagai tindak bahasa. Menurutnya, tindak bahasa dalam konteks wacana 

kelas yang dilakukan guru sedikitnya ada lima jenis tindak bahasa. Kelima jenis 

tindak bahasa itu yaitu: 

 (1) tindak bahasa memberi pengantar, dilakukan guru untuk membuka pelajaran, 

mempersiapkan, dan memusatkan perhatian siswa;  

(2) tindak bahasa pemanggilan, dilakukan guru dengan cara menarik perhatian 

siswa dan  mengadakan kontak sebelumnya terhadap topik pembicaraan;   

(3) tindak bahasa memberi informasi, direalisasikan dengan cara memberikan 

pernyataan-pernyataan bersifat informatif yang disusun secara logis dan 

sistematis;  

(4) tindak bahasa memberi penanda, direalisasikan dengan suatu kelas kata seperti 

“yah:”, “baik”, “oke” “baiklah”, “nah” ataupun sejenisnya; dan  

(5) tindak bahasa penerimaan, direalisasikan dengan memberikan pertanyaan 

maupun pernyataan yang bersifat mendorong siswa agar mau memperbaiki dan 

memperkuat pengetahuan siswa. 

 Tsui Bik May (1982) dalam hubungannya dengan bahasa dalam wacana 

kelas mengemukakan pendapatnya bahwa kelas merupakan tempat atau setting 

yang tepat dalam rangka masukan komprehensif bagi siswa dan pencapaiannya 

melalui modifikasi interaksi guru.  



 Oleh karena itu, permasalahan yang perlu  dicatat dan diperhatikan adalah 

bahwa pengkajian berbagai tindak bahasa guru merupakan dasar untuk 

membuktikan bahwa masukan data bahasa diperoleh dari interaksi terpenting, yaitu 

guru.  

 Effendy bin Ahmadi (2010), meneliti tentang fitur-fitur linguistik dalam 

wacana kelas pada mata pelajaran bahasa Melayu dengan menggunakan pendekatan 

analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) Norman Fairclough. Analisis 

yang digunakan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk melihat kekuasaan 

dalam kelas. Hasil temuannya menunjukkan bahwa jumlah fitur linguistik yang 

digunakan guru lebih banyak dari siswa, yang menunjukkan bahwa di dalam kelas, 

kekuasaan dipegang oleh guru.  

 Penelitian tersebut di atas mengkaji tentang wacana kelas (interaksi yang 

terjadi antara guru dengan siswa) yang pada umumnya kajiannya  tidak 

memfokuskan dimensi Interpersonal pada proses belajar-mengajar. Hal ini berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dimensi interpersonal pada wacana 

kelas (wacana lisan di kelas antara guru dengan siswa) dengan menggunakan teori 

LSF. 

 Kajian yang  menggunakan LSF yang berhubungan dengan penelitian yang 

akan dilakukan  ini (penelitian yang erat kaitannya dengan teori yang digunakan 

dalam disertasi ini) masih sangat terbatas. Ada beberapa kajian yang cukup relevan 

dengan analisis yang dilakukan dalam disertasi ini. Semua hasil penelitian dan 

pembahasan yang dideskripsikan berkaitan dengan fenomena kebahasaan yang 



ditemukan dalam bentuk wacana, baik wacana lisan maupun tulisan yang 

berlandaskan teori LSF. Berikut ini beberapa kajian yang telah membahas wacana 

lisan dan wacana tulis dengan bertumpu pada landasan teori LSF. 

 Saragih (1995) meneliti unsur realitas, aksi, dan reaksi dalam teks berita 

surat kabar Indonesia. Teori yang digunakan dalam analisisnya adalah LSF. 

Penelitian Saragih (1995) memfokuskan pada tiga aspek utama dalam konteks 

situasi, antara lain (1) bidang perkataan, (2) perlakuan, dan (3) keberadaan.  

 Hasil yang diperoleh bahwa surat kabar tersebut mempunyai fungsionalnya 

sendiri dengan realitas, aksi, dan reaksi beragam dalam realisasi linguistiknya. 

Perbedaan yang ditemukan melintasi strata bahasa dan konteksnya. Dengan kata 

lain, variasi realisasi ketiga bidang tersebut ditemukan di dalam  leksikogramatika, 

semantik wacana, register, genre, dan ideologi.  

 Sinar (2002) telah meneliti tentang struktur fase pada wacana kuliah (lecture 

discourse) yaitu wacana lisan yang terdapat pada interaksi staf pengajar – 

mahasiswa dalam situasi formal. Data dianalisis dengan menggabungkan dua 

model yang digagas oleh Young dan Halliday.  

 Sinar (2002) telah menemukan bahwa pada wacana kuliah ada struktur fase 

dan sub-fase wacana. Struktur fase dalam wacana kuliah tidak selalu terikat secara 

statis antara fase atau sub-fase. Wacana kuliah berkembang dalam tahapan secara 

dinamis yaitu bisa mempunyai struktur fase yang statis dan bisa dinamis. Secara 

keseluruhan motivasi utama bagi perlakuan semiotik wacana kuliah dalam teks 

secara keseluruhan dimotivasi oleh kebutuhan akademik dibandingkan dengan 



kebutuhan sosial. Staf pengajar sebagai pembicara/penyampai utama dalam 

interaksi di ruangan kuliah condong lebih memfokuskan pada transformasi nilai-

nilai intelektual (pengetahuan/kemahiran akademik) dibanding dengan penerapan 

nilai-nilai sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan fungsi makro pembuktian, fungsi 

makro defenisi, dan penjelasan serta realisasi keberadaan dan proses transitivitas. 

Hubungan yang terjadi sangat menonjol. 

 Eggins (2004) menganalisis tiga buah teks yang berbeda, pengarang yang 

berbeda dengan  judul bahasan yang sama yaitu Crying Baby.  Bidang teksnya 

adalah kedokteran/kesehatan masyarakat. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa 

cara orang menggunakan dan cara orang melakukan sesuatu dengan bahasa sangat 

berbeda. Ketiga teks tersebut tidak hanya kaya akan makna tentang apa yang terjadi 

dan bagaimana, tetapi juga makna tentang hubungan dan sikap, dan  makna tentang 

jarak dan kedekatannya. Dengan menghubungkan pilihan linguistik, khusus dengan 

konsentrasi tentang konteks budaya dan ideologi, ketiga teks yang dibandingkan 

tersebut telah menunjukkan perbedaan cara-cara berbicara dengan orang tua, 

pengalaman orang tua, tanggung jawab profesi, dan tingkah laku yang diharapkan 

dari ibu yang baik.   

  Diana Sopha (2005) dalam tesis “Aksi dan Reaksi dalam Pidato Presiden 

Soekarno dan Soeharto”, melakukan penelitian teks pidato Presiden Soekarno dan 

Soeharto yang menghubungkaitkan dengan pandangan dimensi aksi dan reaksi. 

Tipe aksi yang paling dominan adalah aksi pernyataan sedangkan tipe-tipe aksi 

lainnya seperti aksi pertanyaan, perintah, dan tawaran sama sekali tidak terdapat 

dalam teks Soeharto ini. Analisis dilaksanakan menggunakan konsep Linguistik 



Fungsional Sitemik, khususnya pengertian teks sebagai tempat perjuangan dan 

perebutan dan sebagai bentuk aksi sosial, Komponen kontekstual medan, pelibat 

dan sarana mengacu pada ‘apa yang terjadi’ yang menunjukkan ciri aksi sosial atau 

peristiwa tertentu, ‘siapa yang mengambil peran dan aksi’ atau peristiwa itu, peran 

dan statusnya, dan jenis hubungan yang ada di antara interaktan dan organisai 

simbolik suatu konteks, khususnya peran bahasa yang dimainkan dalam setting itu 

dan ekspektasi interaktan yang mempunyai hubungan dengan bahasa. 

 Penelitian Sriniwass (2006) tentang logika semantik genre buku teks kimia, 

menunjukkan bahwa klausa kompleks penting untuk pentransferan ilmu 

pengetahuan terutama pada pelajar tingkat SMP yang sangat perlu untuk 

memahami teks-teks ilmiah. Sriniwass mengkaji teks ilmiah  buku teks kimia ini 

menggunakan rangka teori LSF. Kajiannya lebih menumpukan perhatian pada 

deskripsi bahasa yang lebih abstrak dan  berbentuk metafora.  Temuan  

penelitiannya bahwa teks ilmiah lebih baik disusun dalam bentuk klausa kompleks 

terutama sekali untuk siswa SMP yang  menghadapi pelbagai kerumitan untuk 

memahami teks ilmiah, misalnya buku  teks kimia.                                                                                                                                                               

 Wiratno (2009) memfokuskan penelitiannya pada teks ilmiah yang ditulis 

dalam bahasa Indonesia pada jurnal ilmiah. Penelitian ini menggunakan  teori LSF. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa makna meta fungsional teks-teks ilmiah 

yang diteliti direalisasikan oleh satuan-satuan leksikogramatika pada tataran 

kelompok kata, tataran klausa, dan tataran wacana  dalam wilayah  makna  

ideasional, makna interpersonal, dan  makna tekstual. Dalam merealisasikan makna 

metafungsional, secara umum teks-teks ilmiah yang diteliti memiliki ciri-ciri yang 



sama dan cenderung bersifat ilmiah-tulis secara ideasional, tetapi memiliki ciri-ciri 

yang relatif berbeda serta cenderung kurang bersifat ilmiah-tulis secara 

interpersonal dan secara tekstual. Namun demikian, secara akumulatif 

kecenderungan untuk menuju ke ciri-ciri ilmiah-tulis lebih besar daripada 

kecenderungan untuk menuju  ke ciri-ciri non-ilmiah-lisan. Selain itu persamaan 

dan perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh pengelompokan teks-teks tersebut 

menurut bidang ilmu khusus (yaitu biologi, ekonomi, sosial, dan bahasa), tetapi 

oleh distribusi pemilihan satuan-satuan leksikogramatika pada masing-masing teks 

tersebut secara individual. 

 Nurlela (2010) dalam disertasi yang berjudul “Representasi 

Leksikogramatika Teks Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto dan Susilo Bambang 

Yudhoyono” melakukan penelitian teks pidato tertulis yang meneliti semiotika 

leksikogramatika yang menggambarkan realitas tentang apa yang  dikatakan 

(saying, dilakukan (doing), dan gambaran peristiwa yang terjadi (being) dalam 

kegiatan bernegara dan dalam mengeksekusi kebijakan pemerintah di bawah 

kendali dua pemimpin bangsa Indonesia, Presiden Soeharto dan Presiden SBY. 

Fokus penelitiannya dengan cara melakukan analisis teks terhadap ketiga 

metafungsi bahasa. Kemudian, ketiga metafungsi bahasa ini dikaitkan dengan 

konteks eksternal teks, yakni konteks situasi. Jadi, fokus penelitian ini adalah 

penelitian makna teks pidato kenegaraan Presiden Soeharto dan SBY berdasarkan 

leksikogramatika yang dikaji berdasarkan fungsi multivariat, yaitu fungsi 

eksperiensial, fungsi interpersonal dan fungsi tekstual dengan melibatkan konteks 



eksternal khususnya konteks situasi yang menyangkut medan wacana, sarana 

wacana dan pelibat wacana. 

 Di sini, kelihatan bahwa pada umumnya kajian ketujuhnya tidak 

memfokuskan dimensi Interpersonal pada wacana (baik wacana tulis maupun 

wacana lisan). Namun teori dan teknik analisis di atas dapat dijadikan inspirasi bagi 

tulisan atau penelitian lainnya.  

 Beberapa konsep yang sama dapat diadopsi dari analisis ini, antara lain, 

konsep yang berkaitan dengan analisis leksikogramatika dan cara penafsiran 

ideologinya. Seperti kajian Sinar (2002) cara penentuan sampel yang dipakai yaitu 

penentuan sampel melalui teknik persampelan pertimbangan peneliti (the 

researcher’s judgement sampling technique). Bahasan dalam tulisan ini 

memfokuskan frasa interpersonal, sedangkan Sinar (2002) memfokuskan pada 

realisasi pengalaman, akan tetapi memuliki persamaan pada wacana lisan.  

 

 

 

 

 

 

 



SIMPULAN 

 Kerangka pikir tulisan ini berupa abstraksi dari konsep dasar 

leksikogramatika interpersonal. Secara umum dapat dipahami bahwa dalam setiap 

interaksi antara pemakai bahasa, penutur (guru dan siswa) menggunakan bahasa 

untuk memapar (ideasional), mempertukarkan (interpersonal), dan merangkai atau 

mengorganisasikan pengalaman (tekstual) yang disebut metafungsi.  

 Ketiga metafungsi itu memiliki status yang sama, tidak ada diantara ketiga 

metafungsi itu lebih penting dari lainnya. Ketiganya simultan relevan pada setiap 

stratum sistem linguistik. Bahasan dalam tulisan ini berfokus pada konsep dasar 

makna interpersonal dalam wacana kelas dalam stratum tata bahasa, pada tingkat 

klausa, diversitas fungsionalnya direfleksikan ke dalam sistem modus 

(interpersonal). 

 Guru dan siswa berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Guru mentransformasi informasi/pengetahuan kepada 

siswa dan siswa sebagai penerima informasi. Transformasi informasi/pengetahuan 

dalam konteks kelas berupa teks yang merupakan sumber data.  

 Dapat dijelaskan bahwa kegiatan transformasi ilmu di sekolah berbentuk 

verbal informasi/pengetahuan direalisasikan melalui ujaran atau kalimat atau 

proposisi. Ujaran yang digunakan khususnya pada komunikasi spontan akan 

menggambarkan kemampuan bahasa penggunanya. Pada produksi komunikasi 

dalam interaksi dalam kelas tergambar beraneka ragam fungsi ujar/tindak tutur, 



sistem klausa, struktur mood, dan modalitas sesuai dengan konteks. Pokok bahasan 

menggunakan metode LSF untuk mengidentifikasi pilihan bahasa dalam teks.  

 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. 

 Konsep dasar ini bisa menjadi acuan dalam analisis dari proses 

implementasinya melalui berbagai jenis bahasan, kajian maupun penelitian-

penelitian ilmiah yang berupaya menterjemahkan substansi konsep yang telah 

diuraikan. Hasil analisis yang ditemukan secara keseluruhan akan menjadi temuan 

ilmiah, yang pada akhirnya dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerhati linguistik 

untuk kemudian menindaklanjuti kajian selanjutnya. 
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