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Buku Hancock (2005) yang bertajuk Meaning Centered Grammar ini merupakan buku praktis
yang memuat beberapa konsep teoritis mengenai tata bahasa Inggris. Sebagai buku yang praktis,
tulisan Hancock ini sama sekali tidak berbicara tentang perdebatan linguistik kecuali bermaksud
menggugah kesadaran pembaca untuk lebih menyelami fenomena tata bahasa khususnya bahasa
Inggris. Kepraktisannya ini dibuktikan melalui penyedian latihan-latihan pada bagian akhir di
setiap bab. Model struktur pohon (PS rules) digunakan oleh Hancock sebagai penjelas contoh
model kalimat. Paling tidak ada beberapa alasan mengapa pendekatan digunakan. Pertama,
dengan pendekatan ini Hancock seolah ingin membuktikan bahwa bahasa merupakan a ruled
governed behavior (Kadarisman, 2010). Kedua, model struktur pohon (PS rules) menjadi wadah
visualisasi konsep abstrak untuk mempermudah pembaca memahami bagaimana pola kerja
kompetensi bahasa berlangsung atau bagaimana derivasi kalimat pada struktur lahir (surface
structure) diturunkan dari struktur batin (deep structure) pada tataran sintaksis.

Tata bahasa (grammar) yang dimaksud oleh Craig Hancock tidak lain adalah
kompetensi bahasa yang inheren, alamiah dari penutur asli dan yang berperan sebagai sistem
pembuat makna (Hancock, 2005:6). Konsep Hancock tentang natural grammar ini seakan
paralel dengan konsep kompetensi bahasa dari Chomsky (1965). Dari sinilah istilah a meaning-
centered grammar berasal. Peran tata bahasa alamiah (natural grammar) bagi Hancock
merupakan dalam benak penutur bahasa. Kompetensi tatabahasa alamiah ini membuat pengguna
bahasa mampu memahami, menjelaskan dan menggunakan properti linguistik menjadi pola-pola
kalimat yang baru sama sekali. Paling tidak ada tiga prinsip dasar dalam bahasa Inggris yang
terkait dengan kompetensi tata bahasa penutur yaitu bagimana kata-kata itu disusun (word
order), dibentuk (inflections) dan ditempatkan dalam posisi yang tepat dalam kalimat sesuai
dengan fungsinya (word functions) (Hancock, 2005:19).

Hancock berbicara tentang saluran-saluran untuk membangun makna (2005:55).
Pertama, selain struktur, bahasa digunakan manusia untuk menyampaikan sikap dan
pandangannya. Struktur bahasa terdiri atas pesan (message), interaksi (interaction) dan
representasi (representation). Kedua, makna konteks bahasa dapat ditelusuri dari fungsi-fungsi
subjek, yaitu, theme, grammatical subject dan actor. Tiga aspek fungsi subjek ini berada dalam
struktur klausa dan saling terkait dalam struktur pesan (theme), interaksi/pertukaran
(grammatical subject) dan representasi (actor).

Hancok (2005:75) memberikan deskripsi tentang frase verba (verb phrase). Frase verba
adalah elemen penting dalam klausa yang berperan memberikan fungsi predikasi pada subjek
frase kata benda (Noun Phrase Subject). Ada dua hal yang ditekankan oleh Hancock ketika
berbicara tentang frase kata kerja, yaitu, tense dan aspect. Tense dalam bahasa Inggris
mempunyai 7 bentuk (bentuk infinitive, bentuk kata kerja persona ketiga tunggal, kata kerja
bentuk lampau beraturan dan tak beraturan, bentuk present participle dan bentuk past
participle). Terkait dengan aspect, Hancock (2005:79) mengatakan bahwa kata kerja dalam
bahasa Inggris bisa memiliki satu atau dua aspek secara bersamaan (misalkan aspek progressif
dan aspek perfective).
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Menurut Hancock, karena klausa bawahan yang finit pada dasarnya adalah klausa, maka
struktur ini memiliki subjek dan predikat. Ada tiga kategori klausa seperti itu yaitu klausa
keterangan adverbial (adverbial), klausa isi (content clause kadang disebut noun clause) dan sub
klausa relatif (relative clause). Dikatakan finite oleh karena klausa ini memiliki frase kata kerja
yang dikombinasikan dengan kala dan modalitas (modality). Dikatakan bawahan karena klausa
ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa kehadiran klausa induk.

Hancock mencoba mengetengahkan aplikasi dan analisis tata bahasa sebagai sumber
pembuat makna dalam sebuah teks dengan menampilkan beberapa teks dari berbagai genre.
Pengertian bahwa kalimat merupakan representasi pemikiran yang lengkap (complete thought)
adalah pengertian yang kurang tepat. merupakan pandangan yang keliru karena complete
thought bertendensi untuk mengisolisir satu kalimat dengan kalimat-kalimat lain dalam teks.
Sebaliknya, pemikiran yang lengkap untuk membentuk makna yang utuh dan lengkap
membutuhkan keterkaitan antara satu kalimat dan kalimat yang lain.

Ada beberapa catatan kritis yang tertinggal ketika membaca buku Hancock ini, Meaning
Centered Grammar ini. Pertama, tata bahasa yang dimaksud Hancock dalam bukunya ini adalah
kompetensi tata bahasa penutur asli khususnya bahasa Inggris. Bagi pembaca dengan latar
belakang penutur asli, buku ini sebenarnya berperan untuk menggugah kesadarannya (rasing
awareness) akan fenomena ruled-governed bahasa.

Kedua, bila buku ini dijadikan sebagai sumber acuan untuk keperluan analisis
tatabahasa pada bahasa lain tentu prinsip analisis bahasa Inggris yang terdapat pada buku ini
perlu diadakan proses penyesuaian (Kadarisman, 2009). Selain itu, bila buku ini digunakan
untuk keperluan mengajar di kelas, ada baiknya bila guru perlu menambah informasi latar
belakang konteks teks (isu-isu sosiolinguistik atau pragmatik) yang dijadikan model pengajaran
untuk membuat diskusi tentang tata bahasa menjadi lebih lengkap.

Sebagai penutup, buku dari Hancock ini memberikan pesan tentang peran tatabahasa
sangat krusial dalam membangun pesan bahasa yang bermakna. Dalam hal ini Halliday (1985)
mengatakan “meanings are realized through wordings; and without a theory of wordings – that
is, a grammar – there is no way of making explicit one’s interpretation of the meaning of a
text”. Bahasa adalah sistem pembuat makna. Makna-makna itu hanya akan menjadi mungkin
kalau kalimat-kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku
(grammar).
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