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Abstract
This paper presents an analysis of the realization of textual meaning in four scientific
articles in the fields of biology, economics, social science, and language. The analysis
focused on how textual meaning is realized through thematization, lexical string,
reference chain, and text structureIn terms of thematization, the choice of themes on the
clausal level and patterns of topic development (in Theme–Rheme and Hyper-theme–
Hyper-rheme relations) on the discoursive level reflects relatively high cohessiveness. In
terms of lexical string, it is evident that the choice of themes realizes textual meaning
through various meaning relations, including repetition, synonymy, antonymy, hyponymy,
cohyponymy, meronymy, dan co-meronymy. The relations indicate not only the scope of
the subject matter presented in the articles ideationally, but also the cohessiveness of the
lexes textually. In terms of reference chain, it is evident that the participants were
identified in the texts according to reference systems. Textually, the way to refer things in
reference chain can reflect the degree of text cohessiveness and can explain the things to
be referred to under the principle of generalization. In terms of text structure, the text
structures of Biology and Economics Articles are more inclusive than those of Social
Science and Language Articles. The analysis of text structure also shows that Biology,
Economics, and Language Articles have expository characterisitcs, whereas Social
Science Article has descriptive characteristics. Different types of genre and social
purposes lead the articles to employ different text structures.

Key words: thematization, lexical string, reference chain, text structure.

PENDAHULUAN
Makalah ini berisi analisis realisasi makna tekstual pada empat artikel ilmiah di bidang biologi,
ekonomi, sosial, dan bahasa. Masing-masing artikel diberi nama Artikel Biologi, Artikel
Ekonomi, Artikel Sosial, dan Artikel Bahasa. Makna tekstual merupakan satu dari tiga makna
metafungsional. Dua makna metafungsional yang lain adalah makna ideasional dan makna
interpersonal. 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 serta berkenaan
dengan interaksi antara penutur/penulis dan pendengar/pembaca. Sementara itu, fungsi tekstual
mengungkapkan realitas semiotis/simbol dan berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam
konteks (Matthiessen, 1992/1995:6; Halliday dan Martin, 1993:29; Halliday dan Matthiessen,
1999:7-8). Makna yang berada pada lingkup ketiga fungsi tersebut disebut makna ideasional,
makna interpersonal, dan makna tekstual. Dengan demikian, makna metafungsional melingkupi
ketiga jenis makna tersebut, dan realisasinya di dalam teks dapat dilihat dari unsur-unsur
leksikogramatika (lexicogrammar)–yaitu cara kata-kata disusun beserta segala akibat
maknanya–dalam membentuk registernya, yaitu ragam bahasa yang dipengaruhi oleh konteks
situasi yang melingkupi pokok persoalan yang diungkapkan di dalam teks tersebut sedemikian
rupa sehingga membentuk jenis teks pada konteks budaya (genre) tertentu.

Pembahasan pada makalah ini dipusatkan pada bagaimanakah makna tekstual pada
keempat artikel yang dianalisis direalisasikan. Makna tekstual dapat diungkapkan dengan
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berbagai cara, tetapi dalam paper ini makna tersebut pada artikel-artikel yang dipilih hanya
dianalisis melalui tematisasi, rajutan leksikal, jalinan referensi, dan struktur teks. Karena
keempat artikel tersebut dimuat pada jurnal ilmiah, artikel-artikel tersebut diasumsikan
tergolong ke dalam teks ilmiah, meskipun ciri-ciri keilmiahannya perlu dibuktikan secara
linguistik.

MAKNA TEKSTUAL

Sebagai salah satu wilayah makna metafungsional, makna tekstual tercipta dari gabungan antara
fungsi ideasional dan fungsi interpersonal. Makna tekstual adalah makna sebagai hasil dari
realisasi unsur-unsur leksikogramatika yang menjadi media terwujudnya sebuah teks, tulis atau
lisan, yang runtut dan yang sesuai dengan situasi tertentu pada saat bahasa itu dipakai dengan
struktur yang bersifat periodik (Martin, 1992:10, 13, 21). Adapun yang dimaksud dengan teks
adalah “satuan lingual yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata organisasi tertentu
untuk mengungkapkan makna dalam konteks tertentu pula” (Wiratno,  2009:77; lihat pula
Wiratno, 2003-4). Dapat digarisbawahi bahwa di dalam teks terdapat sejumlah ciri sebagai
berikut: (1) teks merupakan satuan lingual; (2) teks mempunyai tata organisasi yang kohesif; (3)
teks mengungkapkan makna; (4) teks tercipta pada sebuah konteks; dan (5) teks dapat dimediakan
secara tulis atau lisan.

Dalam makalah ini istilah “teks” dan “wacana” dianggap sama dan digunakan secara
bergantian (Martin, 2008), meskipun terdapat beberapa pendapat yang menganggap keduanya
berbeda (lihat, misalnya, Cook, 1989:156-158). Teks mengacu kepada bentuk fisik, sedangkan
wacana mengacu kepada makna (Nunan, 1993:5-7). Pada makalah ini, diyakini bahwa bentuk dan
makna merupakan dua hal yang bersifat komplementer; makna terungkap melalui bentuk, dan
karenanya, bentuk yang berbeda menunjukkan makna yang berbeda. Secara teknis, wacana lebih
bersifat abstrak dan merupakan realisasi makna dari teks. Oleh Martin (1992), makna pada tataran
wacana disebut makna wacana (discourse semantics). Untuk itu, meskipun secara teknis teks dan
wacana dapat dibedakan, pada praktik analisis, keduanya tidak perlu dibedakan (Martin, 2008).

Pada tataran kelompok kata dan klausa, makna tekstual diungkapkan dengan tematisasi,
hubungan makna melalui repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, kohiponimi, meronimi, dan
komeronimi untuk mengungkapkan kohesi leksikal. Pada tataran wacana, makna tekstual
diungkapkan dengan rajutan leksikal, jalinan referensi, akumulasi penataan Tema-Rema pada
tingkat klausa, Hiper-tema/Hiper-rema pada paragraf, dan struktur teks. Makna tekstual pada
tingkat wacana sesungguhnya adalah persoalan bagaimana sebuah teks itu ditata dan
dimediakan sehingga tercipta sebagaimana wujudnya.

REALISASI MAKNA TEKSTUAL

Tematisasi
Dalam hal tematisasi pada tataran klausa, tema yang paling dominan pada teks-teks tersebut
adalah Tema Topikal Takbermarkah, disusul Tema Tekstual dan Tema Topikal Bermarkah –
yang kesemuanya mengungkapkan kekohesifan yang cukup tinggi pada tataran klausa. Pada
tataran wacana, tematisasi direalisasikan oleh pola pengembangan topik (dalam hubungan
Tema–Rema dan Hiper-tema–Hiper-rema).

Jenis Tema
Tema dibagi menjadi Tema Topikal (yang meliputi Tema Topikal Takbermarkah dan Tema
Topikal Bermarkah), Tema Tekstual, dan Tema Interpersonal. Sebaran pemilihan tema pada
artikel-artikel ilmiah yang diteliti disajikan pada Tabel 1. Tampak bahwa pada semua artikel
tersebut Tema Topikal Takbermarkah merupakan tema yang paling dominan (dengan rentang
52,4% – 67,6%), disusul Tema Tekstual (dengan rentang 20% – 27,4%), kemudian Tema Topikal
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Bermarkah (dengan rentang 10,8%–20,2%), tetapi Tema Interpersonal tidak ditemukan sama
sekali.

Tabel 1. Sebaran Tema

Jenis Tema
Artikel

Topikal Tekstual InterpersonalTakbermarkah Bermarkah
Artikel Biologi
   Jumlah: 150 99 (66%) 21 (14%) 30 (20%) 0 (0%)

Artikel Ekonomi
   Jumlah: 324 219 (67,6%) 35 (10,8%) 70 (21,6%) 0 (0%)

Artikel Sosial
   Jumlah: 248 130 (52,4%) 50 (20,2%) 68 (27,4%) 0 (0%)

Artikel Bahasa
   Jumlah: 174 101 (58,1%) 30 (17,2%) 43 (24,7%) 0 (0%)

Tentang Tema Topikal Takbermarkah dapat diuraikan sebagai berikut. Telah diketahui
bahwa Tema Topikal Takbermarkah berfusi dengan Subjek klausa, dan telah diketahui pula
bahwa penemaan berkaitan dengan distribusi informasi pada klausa. Tingginya persentase Tema
Topikal Takbermarkah menunjukkan bahwa secara tekstual distribusi informasi pada artikel-
artikel yang diteliti diorganisasikan melalui peletakan Subjek di depan klausa sebagai alat untuk
menitikberatkan pokok persoalan yang dibahas di dalamnya. Dengan demikian, pokok persoalan
yang ditemakan pada klausa sesungguhnya adalah Subjek itu sendiri. Contoh-contoh Tema
Topikal Takbermarkah yang diambil dari artikel-artikel yang diteliti disajikan pada Tabel 2.
Bagian yang menunjukkan Tema Topikal Takbermarkah dicetak tebal.

Tabel 2. Contoh Tema Topikal Takbermarkah

Klausa 9, Artikel Biologi
Serangan PGDC dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan

penurunan produksi [[yang cukup
berarti]].

Subjek Finit Predikator Pelengkap
Tema Topikal Takbermarkah Rema
Klausa 5a, Artikel Ekonomi
Suatu organisasi perlu belajar bagaimana mengelola karyawan

dengan struktur usia [[yang
berbeda-beda]]

Subjek Finit Predikator Pelengkap
Tema Topikal Takbermarkah Rema
Klausa 23, Artikel Sosial
Pekerjaan [di tobong gamping dari
mulai menambang sampai pemasaran]

melibatkan tenaga kerja wanita.

Subjek Finit/Predikator Pelengkap
Tema Topikal Takbermarkah Rema

Klausa 32, Artikel Bahasa
Tanda-tanda [dalam bahasa] memiliki dua karakteristik, yaitu arbriter, dan

linear.
Subjek Finit/Predikator Pelengkap

Tema Topikal Takbermarkah Rema
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Seperti terlihat pada Tabel 2, “Serangan PGDC”, “Suatu organisasi”, “Pekerjaan di
tobong gamping dari mulai menambang sampai pemasaran”, dan “Tanda-tanda dalam bahasa”
adalah contoh-contoh Subjek yang berperan sebagai Tema Topikal Tabermarkah. Subjek yang
ditemakan tersebut merupakan informasi lama yang disusul oleh informasi baru (yang disebut
rema) yang diletakkan di belakangnya.

Secara umum, pada Artikel Biologi, pokok persoalan yang ditemakan melalui Subjek tidak
lain adalah pengetahuan yang berkaitan dengan tanaman karet dan sifat-sifat ketahanannya terhadap
PGDC yang dilihat dari sudut pandang ilmu genetika. Pada Artikel Ekonomi, pokok persoalan
tersebut adalah pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan antara usia dan kinerja manajer
sebagai pengaruh dari hubungan antara komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran. Pada
Artikel Sosial, pokok persoalan tersebut adalah pengetahuan yang berkaitan dengan peranan wanita
sebagai pekerja di tobong gamping. Adapun pada Artikel Bahasa, pokok persoalan tersebut adalah
pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman makna dari segi komunikasi lintas budaya.

Tentang Tema Topikal Bermarkah dapat diuraikan sebagai berikut. Pengetahuan
sebagaimana diuraikan di atas sesungguhnya merupakan wilayah yang perlu dipetakan melalui
penggunaan batas-batas ruang, waktu, cara, alasan, dan tujuan (yang direalisasikan oleh
Keterangan Tempat, Keterangan Waktu, Keterangan Cara, Keterangan Alasan, dan Keterangan
Tujuan), atau batas-batas yang berupa Finit/Predikator dalam susunan inversi, kata tanya, dan
klausa dependen. Batas-batas tersebut pada umumnya diletakkan di bagian depan klausa
sebelum Subjek (dan pembatas yang berupa klausa dependen diletakkan sebagai klausa
pertama), sehingga bukan lagi Subjek yang menjadi lebih penting, melainkan batas-batas itu
sendiri. Kosekuensinya, batas-batas tersebut ditemakan. Batas-batas tersebut menjadi pemarkah,
sehingga tema yang timbul disebut Tema Topikal Bermarkah. Sementara itu, informasi yang
diletakkan di belakang pembatas tersebut menjadi rema. Contoh-contoh Tema Topikal
Bermarkah yang diambil dari artikel-artikel yang diteliti disajikan pada Tabel 3. Bagian yang
menunjukkan Tema Topikal Bermarkah dicetak tebal.

Tabel 3. Contoh Tema Topikal Bermarkah

Klausa 5
Sejak awal tahun 1980 telah diketahui adanya penyakit gugur daun

Corynespora (PGDC) yang
menyerang beberapa perkebunan
karet di Indonesia.

Keterangan Finit Predikator Subjek
Tema Topikal Bermarkah Rema

Klausa 46, Artikel Ekonomi
Dalam riset ini varibel perantara

[[yang dianalisis]]
adalah komitmen organisasi dan

partisipasi penganggaran.
Keterangan Subjek Finit Pelengkap

Tema Topikal Bermarkah Rema
Klausa 39, Artikel Sosial
Ada batasan-batasan tertentu [[yang tidak boleh dilakukan oleh

wanita karena alasan budaya atau tabu menurut norma dan
etika]].

Finit/Predikator Subjek
Tema Topikal Bermarkah Rema

Klausa 9a, Artikel Bahasa
Menurut Patterson (1976), kebudayaan merupakan sumberdaya pariwisata,

Keterangan Subjek Finit Pelengkap
Tema Topikal Bermarkah Rema



Linguistik Indonesia, Tahun ke-28, No. 2, Agustus 2010

145

Dari contoh-contoh pada Tabel 3, dapat ditunjukkan bahwa cakupan wilayah pengetahuan
pada Klausa 5 untuk Artikel Biologi dibatasi oleh Keterangan Waktu: “Sejak awal tahun 1980”,
pada Klausa 39 untuk Artikel Ekonomi dibatasi oleh Keterangan Tempat: “Dalam riset ini”,
pada Klausa 39 untuk Artikel Sosial dibatasi oleh Finit/Predikator: “Ada”, dan pada Klausa 9a
untuk Artikel Bahasa dibatasi oleh Keterangan Cara: “Menurut Patterson (1976)”.

Secara berturut-turut, pembatas-pembatas tersebut dapat dijelaskan lebih jauh sebagai
berikut. Keterangan Waktu: “Sejak awal tahun 1980” pada Artikel Biologi mengandung makna
bahwa cakupan masalah “serangan PGDC kepada tanaman karet di Indonesia” dibatasi pada
rentang waktu sejak awal 1980 hingga sekarang (pada saat Artikel Biologi tersebut di tulis).
Keterangan Tempat: “Dalam riset ini” pada Artikel Ekonomi mengandung makna bahwa pokok
masalah yang dibicarakan dibatasi pada riset yang dilaporkan pada artikel tersebut saja, tidak
meluas ke riset lain. Finit/Predikator: “Ada” digunakan untuk membatasi keberadaan jenis-jenis
pekerjaan yang lazin dikerjakan oleh wanita menurut kriteria tertentu. Demikian juga,
Keterangan Cara: “Menurut Patterson (1976)” merupakan pembatas bahwa deskripsi tentang
“kebudayaan merupakan sumber pariwisata” hanya ditujukan kepada pendapat Patterson.

Tentang Tema Tekstual dapat diuraikan sebagai berikut. Tema Tekstual direalisasikan
terutama oleh konjungsi, baik konjungsi eksternal (konjungsi intraklausa) maupun konjungsi
internal (konjungsi antarklausa). Konjungsi eksternal digunakan untuk mengorganisasikan
gagasan secara intraklausa pada tataran klausa, sedangkan konjungsi internal digunakan untuk
mengorganisasikan gagasan secara antarklausa pada tataran wacana.

Ternyata, penyajian pokok persoalan melalui penggunaan Tema Topikal Takbermarkah
dan Tema Topikal Bermarkah dapat ditunjang oleh penggunaan Tema Tekstual. Dalam hal ini,
fungsi Tema Tekstual adalah untuk mengkerangkai logika yang disampaikan pada klausa di
dalam teks. Lebih tegas lagi, Tema Tekstual digunakan untuk mengorganisasikan keterkaitan
antara gagasan yang satu dan gagasan yang lain pada tataran klausa atau wacana. Dengan
demikian, terdapat dua jenis Tema Tekstual, yaitu Tema Tekstual yang direalisasikan secara
intraklausa oleh konjungsi eksternal dan Tema Tekstual yang direalisasikan secara antarklausa
oleh konjungsi internal.

Realisasi Tema Tekstual pada artikel-artikel yang diteliti disajikan pada Tabel 5. Tampak
bahwa Tema Tekstual yang direalisasikan oleh konjungsi internal terentang dari 21,4 % sampai
dengan 40 %, lebih sedikit daripada Tema Tekstual yang direalisasikan oleh konjungsi eksternal
yang terentang dari 60 % sampai dengan 78,6 %. Hal ini berarti bahwa artikel-artikel yang
diteliti cenderung berorientasi kepada penataan gagasan pada tataran klausa dibandingkan pada
tataran wacana.

Tabel 4. Realisasi Tema Tekstual

Tema Tekstual
Artikel

Konjungsi
Eksternal (Intraklausa) Internal (Antarklausa)

Artikel Biologi
   Jumlah: 30 18  (60%) 12  (40%)

Artikel Ekonomi
   Jumlah: 70 51 (72,9%) 19 (27,1%)

Artikel Sosial
   Jumlah: 68 41 (60,3%) 27 (39,7%)

Artikel Bahasa
   Jumlah: 43 34 (78,6%) 9 (21,4%)

Contoh untuk masing-masing jenis Tema Tekstual yang diambil dari artikel-artikel yang
diteliti secara berturut-turut disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6. Bagian yang menunjukkan Tema
Tekstual dicetak tebal.
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Tabel 5. Contoh Tema Tekstual secara Intraklausa

Artikel Biologi: Klausa 11a
Pengendalian PGDC dengan cara penyemprotan
fungisida

terbukti kurang bermanfaat

Subjek Finit Predikator Pelengkap
Tema Topikal Takbermarkah Rema
Klausa 11b
karena Ø kurang efektif dan mahal (Hashim et

al. 1996; Soepena et al. 1996).
Subjek (Ø) Finit/Pelengkap

Tema Tekstual Tema Topikal Takbermarkah (Ø) Rema
Artikel Ekonomi: Klausa 119a
Manajer [[yang memiliki komitmen tinggi]] merasa memiliki organisasinya

Subjek Finit/Predikator Pelengkap
Tema Topikal Takbermarkah Rema
Klausa 119b
sehingga (Ø) mau berpartisipasi dalam penyusunan

anggaran.
Subjek (Ø) Finit/Predikator Keterangan

Tema Tekstual Tema Topikal Takbermarkah (Ø) Rema
Artikel Sosial: Klausa 38a
Pembagian kerja ini didukung oleh hukum alam

Subjek Finit/Predikator Keterangan
Tema Topikal Takbermarkah Rema
Klausa 38b
dan (Ø) dibentuk oleh budaya

masing-masing.
Subjek Finit/Predikator Pelengkap

Tema Tekstual Tema Topikal Takbermarkah (Ø) Rema
Artikel Bahasa: Klausa 31a
Petanda bukanlah sesuatu [[yang diacu oleh tanda (referent)]]

Subjek Finit Pelengkap
Tema Topikal Takbermarkah Rema
Klausa 31b
melainkan (Ø) semata-mata representasi

mentalnya.
Subjek (Ø) Keterangan Mood Finit/Pelengkap

Tema Tekstual Tema Topikal Takbermarkah (Ø) Rema

Dapat diperiksa pada Tabel 5 bahwa konjungsi karena dan sehingga adalah konjungsi
hipotaktik, sedangkan dan dan melainkan adalah konjungsi parataktik. Dua konjungsi yang disebut
pertama mengorganisasikan dua subklausa yang mengandung logika sebab-akibat dalam konteks
enhansi, sedangkan dua konjungsi yang disebut terakhir mengorganisasikan logika persejajaran
(untuk dan) dan logika kontras (untuk melainkan) dalam konteks ekstensi. Pengorganisasian secara
intraklausa tersebut berkenaan dengan penataan rentetan peristiwa yang terjadi sebagai aktualisasi
dari pokok persoalan yang dibahas pada masing-masing artikel yang diteliti pada tataran klausa.
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Tabel 6. Contoh Tema Tekstual secara Antarklausa

Artikel Biologi: Klausa 54
Dengan model perbandingan fenotipe [[yang
diharapkan]] adalah 3:1 untuk sifat tahan dan
sifat rentan, (dari?) hasil analisis Khi kuadrat

diperoleh nilai c2
hitung = 0.32 [[yang

jauh lebih kecil dari c2
tabel 5 %

db 1 = 3.84 (Tabel 2)]].
Keterangan Finit/Predikator Subjek

Tema Topikal Bermarkah Rema
Klausa 55
Dengan demikian hipotesis nisbah 3:1 [untuk kedua fenotipe tersebut] dapat diterima.

Subjek Finit Predikator
Tema Tekstual Tema Topikal Takbermarkah Rema

Artikel Ekonomi: Klausa 94
Karyawan
[[berusia tua]]

umumnya mempunyai loyalitas dan komitmen [[yang
relatif tinggi [[dibandingkan
dengan yang berusia muda
(ICF Inc., 1995)]] ]].

Subjek Keterangan Mood Finit/ Predikator Pelengkap
Tema Topikal
Takbermarkah

Rema

Klausa 95
Dengan kata lain, semakin tua usia karyawan semakin tinggi loyalitas dan

komitmennya [pada organisasi].
Subjek Finit/Pelengkap

Tema Tekstual Tema Topikal Takbermarkah Rema
Artikel Sosial: Klausa 15
Mereka harus ikut

menanggung
beban ekonomi keluarga, baik sebagai
penambah pendapatan maupun
sebagai pencari nafkah utama.

Subjek Finit Predikator Pelengkap
Tema Topikal Takbermarkah Rema

Klausa 16
Oleh karena itu, beban tugas wanita cenderung semakin berat.

Subjek Finit/Predikator Pelengkap
Tema Tekstual Tema Topikal Takbermarkah Rema

Artikel Bahasa: Klausa 114
Komunikasi lintas bahasa berlandaskan pada filsafat relativisme [[yang menekankan

pentingnya peranan pengalaman [untuk
menentukan fungsi-fungsi kognitif] ]].

Subjek Finit/Predikator Keterangan
Tema Topikal Takbermarkah Rema

Klausa 115
Oleh
sebab itu

dalam
aktivitas
berkomunikasi

diperlukan pengalaman dan pengetahuan [tentang berbagai
budaya [termasuk di dalamnya pemahaman
[tentang tanda-tanda dan makna budaya] ] ].

Keterangan Finit/Predikator Subjek
Tema

Tekstual
Tema Topikal

Bermarkah
Rema

Dari Tabel 6, Tema Tekstual yang direalisaikan oleh konjungsi internal dapat dijelaskan
sebagai berikut. Pada Artikel Biologi, Klausa 54 (beserta beberapa klausa sebelumnya) dan Klausa
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55 dirangkaikan oleh konjungsi dengan demikian yang berfungsi untuk mengantarkan kesimpulan
bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima. Pada Artikel Ekonomi, Klausa 94 dan Klausa 96
dirangkaikan oleh konjungsi dengan kata lain untuk menunjukkan bahwa klausa yang disebut
sesudahnya mempunyai isi yang sama dengan klausa sebelumnya, yaitu “semakin tua usia karyawan
semakin tinggi loyalitas dan komitmennya”. Pada Teks Sosial, Klausa 15 dan Klausa 16
dirangkaikan oleh konjungsi oleh karena itu untuk menunjukkan alasan bahwa beban wanita
menjadi semakin berat karena mereka harus ikut menanggung ekonomi keluarga. Adapun pada
Artikel Bahasa, Klausa 115 dan Klausa 116 dirangkaikan oleh konjungsi oleh sebab itu juga untuk
menunjukkan alasan bahwa “pengalaman dan pengetahuan tentang berbagai budaya” diperlukan
dalam menjalin komunikasi secara lintas budaya.

Berbeda dengan konjungsi eksternal, konjungsi internal seperti dicontohkan pada Tabel 7
tidak lagi merangkaikan rentetan peristiwa, tetapi pengalaman dunia yang terungkap pada klausa-
klausa yang dirangkaikan tersebut. Oleh sebab itu, konjungsi internal yang demikian itu
mengambil peran sebagai pembentuk struktur teks pada tataran wacana, bukan sebagai penata
peristiwa pada tataran klausa.

Tentang Tema Interpersonal dapat diuraikan sebagai berikut. Tema Interpersonal dapat
direalisasikan oleh vokatif, Keterangan Mood tertentu, Finit dalam pertanyaan polaritas, kata tanya
tertentu, dan kata seru. Sudah disebutkan di atas bahwa pada semua artikel yang diteliti tidak
ditemukan Tema Interpersonal samasekali.

Dengan tidak hadirnya Tema Interpersonal, dapat digarisbawahi bahwa artikel tersebut
disajikan dengan lebih objektif, tanpa diwarnai oleh situasi yang menegaskan hubungan antara
penulis artikel dan pembaca atau pihak lain dari segi penemaan. Hubungan antara penulis artikel dan
pembaca lebih banyak ditunjukkan dengan cara lain, misalnya dengan Struktur Mood dan Modalitas
dalam merealisasikan makna interpersonal, tetapi hal-hal tersebut tidak dibahas pada makalah ini.

Pengembangan Topik dalam Hubungan Tema-Rema
Pada subbab ini, pengembangan topik dianalisis berdasarkan cara penyajian pokok pembicaraan
pada setiap klausa yang ada di dalam setiap paragraf melalui pengorganisasian Tema–Rema pada
klausa-klausa tersebut. Secara tekstual, penggunaan Tema–Rema menunjukkan cara
pengorganisasian informasi pada tataran klausa, yang pada akhirnya juga menunjukkan cara
pengorganisasian informasi pada tataran wacana secara keseluruhan. Selain itu, analisis hubungan
Tema–Rema secara antarklausa dapat mencerminkan kekohesifan paragraf.

Pengembangan topik melalui pengorganisasian Tema–Rema pada artikel-artikel yang
diteliti dapat dipolakan menjadi tiga jenis, yaitu (1) Pola 1: Tema–Tema, (2) Pola 2: Tema–Rema–
Tema, dan (3) Pola 3: Tema–Rema–Tema–Tema atau Tema–Tema–Rema–Tema. Pola-pola
tersebut menunjukkan urutan peletakan Tema–Rema dalam paragraf, dan Tema–Rema yang
berada di luar ketiga urutan tersebut dianggap tidak berpola.

Pola 1: Tema–Tema berarti bahwa Tema Topikal pada klausa (atau subklausa) berikutnya
dikembangkan dari Tema Topikal pada klausa (atau subklausa) sebelumnya. Apabila dinyatakan
dalam bentuk gambar, Pola 1 terlihat sebagai berikut.

Tema

Tema

Tema
Gambar 1. Pengembangan Topik dengan Pola 1: Tema–Tema
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Pola 2: Tema–Rema–Tema berarti bahwa Tema Topikal pada klausa (atau subklausa)
berikutnya dikembangkan dari Rema pada klausa (atau subklausa) sebelumnya. Apabila
dinyatakan dalam bentuk gambar, Pola 2 terlihat sebagai berikut.

Tema  Rema

Tema   Rema

Tema   Rema
Gambar 2. Pengembangan Topik dengan Pola 2: Tema–Rema–Tema

Pola 3: Tema–Rema–Tema–Tema atau Tema–Tema–Rema-Tema berarti bahwa Tema
Topikal pada klausa (atau subklausa) berikutnya dikembangkan dari Tema Topikal atau Rema
pada klausa (atau subklausa) sebelumnya. Pola ketiga merupakan campuran dari pola pertama
dan pola kedua. Apabila dinyatakan dalam bentuk gambar, Pola 3 terlihat sebagai berikut.

Tema  Rema

Tema

Tema
atau

Tema

Tema  Rema

Tema
Gambar 3. Pengembangan Topik dengan

Pola 3: Tema–Rema–Tema–Tema atau Tema–Tema–Rema–Tema
Sebaran pola pengembangan topik pada artikel-artikel yang diteliti disajikan pada Tabel

7. Dapat diamati bahwa Pola 3 merupakan pola pengembangan topik yang paling populer pada
semua artikel, dengan persentase yang tertinggi terdapat pada Artikel Ekonomi (65,3%) dan
terendah pada Artikel Biologi (57,3%). Untuk Pola 1, persentase tertinggi terdapat pada Artikel
Biologi (19%) dan terendah pada Artikel Bahasa (7,1%). Adapun untuk Pola 2, persentase
tertinggi terdapat pada Artikel Biologi (19%) dan terendah pada Artikel Ekonomi (13%).
Tabel 7. Pola Pengembangan Topik

Pola
Artikel Pola 1 Pola 2 Pola 3 Takberpola
Artikel Biologi
Jumlah Paragraf: 21 4 (19%) 4 (19%) 12 (57,3%) 1 (4,7%)
Artikel Ekonomi
Jumlah Paragraf: 46 7 (15,2%) 6 (13%) 30 (65,3%) 3 (6,5%)
Artikel Sosial
Jumlah Paragraf: 27 2 (7,4%) 4 (14,8%) 16 (59,3%) 5 (18,5%)
Artikel Bahasa
Jumlah Paragraf: 28 2 (7,1%) 3 (10,7%) 17 (64,4%) 5 (17,8%)

Yang menarik adalah bahwa pada semua artikel yang diteliti terdapat paragraf yang
pengembangan topiknya tidak dapat dipolakan. Penyebabnya adalah munculnya paragraf yang
hanya terdiri atas satu klausa atau paragraf yang mengandung klausa minor. Paragraf yang tidak
berpola lebih banyak terdapat pada Artikel Sosial (18,5%) dan Artikel Bahasa (17,8%)
dibandingkan dengan yang terjadi pada Artikel Biologi (4,7%) dan Artikel Ekonomi (6,5%).
Seperti akan ditunjukkan di bawah ini, pada paragraf yang hanya terdiri atas satu klausa, aliran
informasi hanya dapat dianalisis pada tataran klausa, sedangkan pada paragraf yang
mengandung klausa minor, aliran informasi terputus secara tematis.



Tri Wiratno

150

Pengembangan Topik dalam Hubungan Hiper-tema dan Hiper-rema
Hiper-tema adalah tema sentral pada sebuah paragraf. Hiper-tema biasanya diemban oleh klausa
topik yang diletakkan pada bagian awal paragraf. Apabila Hiper-tema merupakan tema sentral
pada sebuah paragraf, Hiper-rema adalah penjabaran terhadap tema sentral tersebut melalui
klausa-klausa pendukung yang diletakkan sesudah klausa topik.

Paragraf-paragraf pada artikel-artikel yang diteliti pada umumnya tersusun secara runtut.
Klausa yang satu dan klausa yang lain pada paragraf-paragraf tersebut tejalin dengan baik secara
tematis, sehingga arus informasi mengalir secara tidak terputus-putus dari klausa yang satu
menuju klausa berikutnya. Informasi tersebut ternyata bersumber dari klausa topik yang
berfungsi sebagai Hiper-tema, dan dijabarkan ke dalam klausa-klausa pendukung yang
berfungsi senagai Hiper-rema. Sama halnya dengan Tema dan Rema, Hiper-tema dan Hiper-
rema mempunyai hubungan erat dan sekaligus menentukan kekohesifan. Perbedaannya adalah
bahwa hubungan Tema dan Rema menunjukkan kekohesifan di tingkat klausa, sedangkan
hubungan Hiper-tema dan Hiper-rema menunjukkan kekohesifan di tingkat paragraf.

Contoh paragraf yang menunjukkan hubungan Hiper-tema dan Hiper-rema disajikan pada
Gambar 4. Contoh tersebut diambil dari Paragraf 2 pada Artikel Biologi. Terlihat bahwa klausa
pertama pada paragraf tersebut adalah klausa topik yang berperan sebagai Hiper-tema, dan
klausa-klausa yang mengikutinya adalah klausa-klausa pendukung yang berperan sebagai Hiper-
rema. Sebagai tema sentral, klausa topik dijabarkan menjadi klausa-klausa pendukung yang
mengandung arus informasi yang segaris dengan klausa topik tersebut.

Pada Gambar 4, tampak bahwa Hiper-tema didukung oleh Hiper-rema. Sebagai Hiper-
tema, klausa pertama dibatasi oleh unsur sirkumstansial waktu (sejak awal 1980) untuk
menegaskan bahwa penyakit gugur daun Corynespora (PGDC) telah diketahui sejak saat itu.
Hiper-tema yang di dalamnya terkandung Tema Topikal Bermarkah (sejak awal 1980) tersebut
adalah tema sentral yang menjadi sumber informasi pada paragraf yang dimaksud. Sebagai
sumber informasi, tema sentral tersebut kemudian dijabarkan menjadi Tema Topikal
Takbermarkah pada masing-masing klausa pendukung (penyakit ini, pada klon-klon yang
rentan, serangan PGDC, dan penyakit gugur daun Corynespora), yang kesemuanya terangkum
di dalam Hiper-rema. Mengingat Hiper-tema didukung oleh Hiper-rema, paragraf yang
dicontohkan tersebut adalah paragraf yang kohesif.

Gambar 4. Contoh Hubungan Hiper-tema dan Hiper-rema

Hiper-tema

Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Corynespora cassiicola (Berk. &
Curt) Weir. PGDC merupakan salah satu penyakit terpenting pada tanaman
karet di Indonesia Pusat Penelitian Karet 1996).

Pada klon-klon yang rentan, penyakit dapat berkembang sepanjang tahun
karena serangan dapat terjadi pada semua tingkat umur fisiologi daun (Chee
1988).

Serangan PGDC dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan dan penurunan
produksi yang cukup berarti.

Penyakit gugur daun Corynespora juga merupakan penyakit utama pada
perkebunan karet di Srilanka (Jayasinghe & Silva 1996), Malaysia (Shukor &
Hidir 1996), India (Rajalaksmy & Konthandaraman 1996), dan Thailand
(Rodesuchit & Kajorchaiyakul 1996).

 Hiper-rema

Sejak awal tahun 1980 telah diketahui adanya penyakit gugur daun
Corynespora (PGDC) yang menyerang beberapa perkebunan karet di
Indonesia.



Linguistik Indonesia, Tahun ke-28, No. 2, Agustus 2010

151

Demikian pula, pada artikel-artikel yang diteliti, semua paragraf yang berpola (Pola 1,
Pola 2, dan Pola 3) dapat ditayangkan dalam bentuk gambar seperti yang terlihat pada Gambar
4, sehingga paragraf-paragraf tersebut adalah juga paragraf-paragraf yang kohesif. Paragraf-
paragraf tersebut mempunyai sumber informasi yang diwakili oleh klausa topik dan juga
mempunyai penjabaran informasi yang diwakili oleh klausa-klausa pendukung yang dapat
dinyatakan ke dalam hubungan antara Hiper-tema dan Hiper-rema. Sebaliknya, paragraf-
paragraf yang tidak berpola tidak dapat ditayangkan dalam bentuk gambar, karena paragraf-
paragraf tersebut tidak memiliki arus informasi yang bergerak dari Hiper-tema menuju Hiper-
rema. Seperti telah diungkapkan, penyebabnya adalah bahwa paragraf-paragraf tersebut
mengandung klausa minor atau hanya terdiri atas satu klausa.

Dengan mempertimbangkan kandungan paragraf yang tidak berpola (yaitu Artikel
Biologi:  4,7%, Artikel Ekonomi: 6,5%, Artikel Sosial: 18,5%, dan Artikel Bahasa: 17,8%), dari
sudut pandang hubungan Hiper-tema dan Hiper-rema, dapat dipastikan bahwa paragraf-paragraf
tersebut tidak kohesif. Apabila keempat artikel tersebut dibandingkan, terbukti bahwa paragraf-
paragraf pada kedua artikel yang disebut pertama lebih kohesif daripada kedua artikel yang
disebut terakhir.

Rajutan Leksikal
Rajutan leksikal adalah tautan makna yang timbul dari hubungan antara leksis yang satu dan
leksis yang lain. Rajutan leksikal dapat digambarkan ke dalam diagram yang merentangkan
hubungan makna di antara leksis-leksis tersebut. Hubungan makna tersebut meliputi repetisi,
sinonimi, antonimi, hiponimi, kohiponimi, meronimi, dan komeronimi. Rajutan leksikal yang
menunjukkan berbagai variasi hubungan makna tersebut selain dapat mengungkapkan makna
ideasional juga dapat mengungkapkan makna tekstual. Pada tataran kelompok kata rajutan
leksikal dapat menjelaskan hubungan semantis antaraleksis, dan pada tataran wacana rajutan
leksikal dapat mencerminkan luasnya cakupan pokok persoalan yang dibahas di dalam teks.

Rajutan leksikal merealisasikan makna tekstual melalui berbagai variasi hubungan makna
(yang meliputi repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, kohiponimi, meronimi, dan komeronimi)
di atas. Hubungan tersebut menunjukkan tidak saja cakupan pokok persoalan yang disajikan
secara ideasional tetapi juga kerekatan di antara leksis-leksis tersebut secara tekstual. Kerekatan
leksis dalam berbagai variasi hubungan semantis tersebut menunjukkan bahwa artikel-artikel
tersebut memiliki derajat kohesi leksikal yang cukup tinggi pada tataran wacana.

Pada masing-masing teks yang diteliti, leksis yang direntangkan didasarkan pada leksis
kunci yang digunakan. Setiap leksis dihubungan dengan garis yang direntangkan ke arah leksis
yang lain untuk menunjukkan jenis hubungan makna yang terjadi. Namun, hal ini tidak berarti
bahwa leksis-leksis yang lain yang tidak termasuk leksis kunci tidak dapat direntangkan menjadi
rajutan leksikal. Selain itu, hubungan di antara leksis tidak hanya merupakan hubungan satu-
satu, tetapi satu leksis dapat berhubungan dengan dua atau lebih leksis yang lain. Akan tetapi,
untuk menghemat ruang, tidak semua leksis yang memiliki lebih dari satu hubungan
direntangkan dalam diagram.

Rajutan leksikal untuk Artikel Biologi disajikan pada Gambar 5. Leksis kunci yang
digunakan sebagai dasar pembuatan diagram rajutan leksikal tersebut adalah: “genetika”,
“pewarisan”, “sifat”, “tanaman”, “karet”, “penyakit”, “gugur”, “daun”, “ketahanan”, “tahan”,
“rentan”, dan “keturunan”.

Pada Gambar 5 tersebut rajutan leksikal didukung oleh berbagai jenis hubungan yang dapat
diuraikan sebagai berikut. Leksis yang berhubungan secara repetisi adalah antara lain: “genetika”
(2 kali), “klon” (31 kali), “genotipe” (25 kali), “fenotipe” (21 kali), “pewarisan” (2 kali), “sifat”
(40 kali), “tanaman” (52 kali), “karet” (42 kali), “penyakit” (12 kali), “gugur” (4 kali), “daun” (9
kali), “PGDC” (22 kali), “tahan/ketahanan/pertahanan” (65 kali), “rentan” (23 kali),
“virulen/virulensi” (4 kali), dan “keturunan” (9 kali).
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Leksis yang berhubungan secara sinomimi adalah antara lain: “pewarisan–keturunan”,
“tanaman–pohon”, “penyakit–serangan”, dan“tahan–virulen”. Leksis yang berhubungan secara
antonimi adalah: “tahan–rentan” dan “virulen–rentan”.

genetika pewarisan sifat tanaman …………..hip.. karet penyakit gugur daun corynespora (PGDC)

rep (2x) rep (2x) rep (40x) rep (52x) rep (42x) rep (12x) rep (4x) rep (4x) rep (22x)

genetika pewarisan sifat tanaman karet penyakit gugur corynespora PGDC

hip sin hip sin kohip sin

klon keturunan ketahanan pohon hip sawit serangan

rep (31x) rep (9x) rep (38x) rep (12x) rep (4x)

klon keturunan ketahanan pohon benih serangan

hip rep mer rep (5x) hip

gen pertahanan batang benih cendawan

rep (9x) rep komer rep (5x)

gen tahan daun cendawan

hip rep (26x) rep (9x) mer

genotipe tahan daun toksin

rep (25x)  ant sin

genotipe rentan virulen

kohip rep (23x) rep (4x)

fenotipe rentan virulen(si)

rep (21x) kohip

fenotipe moderat

hip kohip

alel rentan

rep (7x) rep (23x)

alel rentan

 Singkatan: rep (repetisi), sin (sinonimi), ant (antonimi), hip (hiponimi), kohip (kohiponimi), mer (meronimi)
                    komer (komeronimi)komer (komeronimi)

Gambar 5. Rajutan Leksikal pada Artikel Biologi
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Leksis yang berhubungan secara hiponimi (yaitu hubungan antara klas dan subklas) adalah
antara lain: “penyakit–gugur daun”, “serangan–cendawan”, “perkebunan–karet”, “perkebunan–
sawit”, “genetika–klon”, “klon–gen”, “gen–genotipe”, “genotipe–fenotipe”, “fenotipe–alel”,
“sifat–tahan”, “sifat–moderat”, dan “sifat–rentan”. Leksis yang berhubungan secara kohiponimi
(yaitu hubungan antara subklas dan subklas) adalah antara lain: “karet–sawit”, “serangan–
cendawan”, “tahan–moderat”, “tahan–rentan”, “moderat–rentan”, “tahan–virulen”, dan “moderat–
virulen”.

Leksis yang berhubungan secara meronimi (yaitu hubungan antara bagian dan keseluruhan)
adalah antara lain: “tanaman–daun”, “tanaman–batang”, “pohon–batang”, “pohon–daun”, dan
“cendawan–toksin”. Leksis yang berhubungan secara komeronimi (yaitu hubungan antara bagian
dan bagian) adalah: ”batang–daun”.

Pada Gambar 5, terdapat 9 rentang tautan leksikal yang dapat diuraikan sebagai berikut.
Rentang pertama adalah rentang yang berkaitan dengan “genetika”. Leksis-leksis yang digunakan
menunjukkan hubungan hiponimi/kohiponimi, yaitu leksis-leksis yang mencakup prinsip-prinsip
teoretis tentang genetika, seperti “klon”, “gen”, “genotipe”, “fenotipe”, dan “alel”.

Rentang kedua dan ketiga adalah rentang yang berkaitan dengan “pewarisan/keturunan”.
Leksis-leksis yang digunakan berhubungan secara sinonimi dan secara hiponimi/kohiponimi,
yaitu leksis yang menggambarkan “sifat-sifat tahan” bagi tanaman karet atau “sifat-sifat
virulen” bagi cendawan.

Rentang keempat dan kelima adalah rentang tentang “tanaman karet” yang dideskripsikan
melalui hubungan meronimi/komeronimi (hubungan antara keseluruhan dan bagian atau
hubungan antara bagian dan bagaian, misalnya tanaman karet dan bagian-bagian tanaman karet
atau hubungan antara bagian tanaman karet yang satu dan bagian tanaman karet yang lain), yaitu
leksis seperti “batang–daun”. Akan tetapi, hubungan tanaman karet dan tanaman lain dinyatakan
secara kohiponimi (hubungan antara subklas yang satu dan subklas yang lain), yaitu leksis
“karet–sawit”.

Rentang keenam sampai dengan kesembilan adalah rentang yang berkaitan dengan
“penyakit gugur daun corynespora (PGDC)” yang menyerang tanaman karet. Leksis “penyakit”
bersinomim dengan leksis “serangan” yang merupakan kohiponimi dari leksis “cendawan”, dan
leksis “cendawan” itu sendiri berkomeronimi dengan “toksin”.

Rajutan leksikal untuk Artikel Ekonomi disajikan pada Gambar 6. Leksis kunci yang
digunakan sebagai dasar untuk mebuat diagram rajutan leksikal adalah: “pengaruh”,
“hubungan”, “variabel”, “usia”, “kinerja”, “manajer”, “komitmen”, “organisasi”, “partisipasi”,
dan “penganggaran”.

Hubungan makna yang mendukung rajutan leksikal pada Gambar 6 dapat diuraikan
sebagai berikut. Leksis yang berhubungan secara repetisi adalah antara lain: “pengaruh” (56
kali), “langsung” (4 kali), “hubungan” (67 kali), “variabel” (81 kali), “perantara” (33 kali),
“independen” (11 kali), “dependen” (10 kali), “komitmen” (72 kali), “loyalitas” (3 kali), “sikap”
(4 kali), “perilaku” (31 kali), “organisasi” (117 kali), “partisipasi” (61 kali), “(peng)anggaran”
(71 kali), “usia” (215 kali), “umur” (5 kali), “tua” (11 kali), “muda” (7 kali), “kinerja” (111
kali), dan “manajer” (94 kali).

Leksis yang berhubungan secara sinomimi adalah antara lain: “komitmen–loyalitas”,
“usia–umur”, “manajer–atasan”, dan “anggaran–budget”. Leksis yang berhubungan secara
antonimi adalah antara lain: “positif–negatif”, “langsung–tidak langsung”, “tua–muda”,
“independen–dependen”, dan “atasan–bawahan”.

Leksis yang berhubungan secara hiponimi adalah antara lain: ”variabel–dependen”, “variabel–
independen”, “variabel–perantara”, “atasan–bawahan”, dan “manajer–karyawan/bawahan”.
Leksis yang berhubungan secara kohiponim adalah antara lain: “variabel independen–variabel
dependen”, “ variabel independen–variabel perantara”, “variabel dependen–variabel perantara”,
“karyawan–bawahan”, “karyawan–pensiunan”, dan “komitmen organisasi–partisipasi
penganggaran”.
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pengaruh variabel

rep  (56x) rep (81x)

pengaruh variabel

hip hip   mer  hip hip   hip

langsung hubungan perantara independen dependen

rep  (4x)    rep (67x) rep (33x) rep (11x)  rep  (10x)

langsung hubungan perantara independen dependen

ant/kohip    hip hip hip hip hip

tidak langsung positif komitmen …organisasi partisipasi …peng(anggaran) usia kinerja  ….. manjer

rep  (3x) rep (37x) rep (72x) rep (117x) rep  (61x) rep  (71x) rep (215x) rep (111x) rep  (94x)

tidak langsung positif komitmen …organisasi partisipasi …peng(anggaran) usia kinerja  ….. manjer

ant/kohip sin hip sin sin sin

       signifikan negatif loyalitas perusahaan budget umur atasan

       rep  (22x) rep (5x) rep  (3x) rep  (3x) mer rep  (3x)  rep (5x) rep  (8x)

       signifikan negatif loyalitas perusahaan budget umur atasan

       kohip komer hip ant/hip hip

       tidak signifikan sikap mengusulkan tua bawahan karyawan

       rep (4x) rep (4x) rep  (2x) rep  (11x) rep  (8x) rep  (15x)

       tidak signifikan sikap mengusulkan tua bawahan karyawan

komer komer ant kohip

perilaku mendiskusikan muda pensiunan

rep (31x) rep  (2x) rep  (7x) rep  (6x)

perilaku mendiskusikan muda pensiunan

Singkatan: rep (repetisi), sin (sinonimi), ant (antonimi), mer (mernonimi), komer (komeronimi), hip (hiponimi),
     johip (kohiponimi)

Gambar 6. Rajutan Leksikal pada Artikel Ekonomi
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Leksis yang berhubungan secara meronimi adalah antara lain: “pengaruh–hubungan”,
“komitmen–loyalitas”, “komitmen–sikap”, dan “komitmen–perilaku”, “partisipasi–
mengusulkan”, dan “partisipasi–mendsiskusikan”. Leksis yang berhubungan secara komeronimi
adalah antara lain: “loyalitas–sikap”, “loyalitas–pelaku”, “sikap–perilaku”, “loyalitas–pelaku”,
dan “mengusulkan–mendiskusikan”.

Pada Gambar 6 tersebut, terdapat 2 rentang utama, yaitu rentang yang berkaitan dengan
leksis “pengaruh” dan leksis “variabel”. Masing-masing rentang tersebut memiliki beberapa
subrentang yang dapat diterangkan sebagai berikut.

Rentang pertama yang berkaitan dengan leksis “pengaruh” tersebut mencakup tiga
subrentang. Subrentang pertama dan subrentang kedua menjelaskan bagaimana varibel-variabel
yang diteliti saling berpengaruh. Tampak bahwa bahwa secara hiponimi pengaruh tersebut
merupakan hubungan langsung atau tidak langsung, serta hubungan yang signifikan atau tidak
signifikan. Subrentang ketiga adalah rentang yang berkaitan dengan leksis “pengaruh” dan
leksis “hubungan” yang menjelaskan bahwa variabel-variabel yang diteliti mempunyai
hubungan yang bersifat posif atau negatif secara hiponimi.

Rentang kedua adalah rentang yang berkaitan dengan leksis “variabel” dan menjelaskan
bagaimana varibel perantara, variabel independen, dan variabel dependen saling berpengaruh.
Rentang kedua mencakup tiga subrentang, yang dua di antaranya mencakup subrentang yang
lebih rinci lagi. Subrentang pertama berkaitan dengan “variabel perantara” yang mencakup
rincian komitmen organisasi (yang meliputi loyalitas, sikap, dan perilaku) serta rincian
partisipasi penganggaran (yang meliputi usulan dan diskusi tentang anggaran). Subrentang
kedua berkaitan dengan “variabel independen”, yaitu usia atau umur (tua, muda). Subrentang
ketiga berkaitan dengan “variabel dependen”, yaitu kinerja manajer (yang mencakup karyawan,
bawahan, dan pensiunan).

Rajutan leksikal untuk Artikel Sosial disajikan pada Gambar 7. Leksis kunci yang
digunakan sebagai dasar untuk mebuat diagram rajutan leksikal adalah: “wanita”, “perkerja”,
“perkerjaan/bekerja”, “tobong”, dan “gamping”.

Hubungan makna yang terjadi pada rajutan leksikal pada Gambar 7 dapat diuraikan sebagai
berikut. Leksis yang berhubungan secara repetisi adalah antara lain: “pekerja” (12 kali), “buruh”
(5 kali), “tenaga kerja” (4 kali), “kerja” (47 kali), “wanita” (79 kali), “laki-laki” (19 kali),
“pekerjaan” (43 kali), “bekerja” (36 kali), “sektor” (13 kali), “publik” (3 kali), “domestik” (5 kali),
“rumah tangga” (11 kali), “tobong” (32 kali), “industri” (11 kali), “gamping” (31 kali), dan “batu”
(7 kali).

Leksis yang berhubungan secara sinomimi adalah antara lain: “pekerja–buruh”, “pekerja–
tenaga kerja”, “pekerjaan–sektor”, “domestik–rumah tangga”, dan “gamping–batu (kapur)”.
Leksis yang berhubungan secara antonimi adalah antara lain: “publik–domestik” dan “luar
rumah–dalam rumah”.

Leksis yang berhubungan secara hiponimi adalah antara lain: “industri–tobong”, “tenaga
kerja–wanita”, “tenaga kerja–laki-laki”, “wanita–ibu rumah tangga”, “sektor–publik”, “sektor–
domestik”, dan “sektor–pertanian”. Leksis yang berhubungan secara kohiponimi adalah antara
lain: “tenaga kerja wanita–tenaga kerja laki-laki”, “ibu rumah tangga–pembantu laki-laki”,
“pembantu laki-laki–pencari nafkah”, “jasa–pertanian”, dan “jasa–perdagangan”.

Leksis yang berhubungan secara meronimi adalah antara lain: “tobong–gamping”. Leksis
yang berhubungan secara komeronimi adalah antara lain: “gamping–kapur”.

Pada Gambar 7 tersebut, terdapat 3 rentang utama pada rajutan leksikal untuk Artikel
Sosial. Rentang pertama adalah rentang yang berkaitan dengan leksis “pekerja” yang juga
dinyatakan dengan leksis “buruh” atau “tenaga kerja”. Pada rentang tersebut, terlihat bahwa
menurut jenis kelamin, pekerja dibagi menjadi pekerja wanita dan pekerja laki-laki. Ternyata,
wanita yang juga berperan sebagai ibu rumah tangga ikut bekerja di tobong gamping. Sebagian
pekerja wanita di tobong bahkan bertindak sebagai pencari nafkah utama untuk menopang
ekonomi keluarga.
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pekerja pekerjaan/bekerja tobong … mer  ... gamping

rep  (12x) rep  (43x),(36x) rep  (32x) rep  (31x)

pekerja pekerjaan/bekerja tobong gamping

sin sin hip sin

buruh sektor industri batu  ………. kapur

rep  (5x) rep  (13x) rep  (11x) rep  (7x)

buruh sektor industri batu

sin hip hip

tenaga .. …. kerja publik pertanian

rep  (4x) rep  (47x) rep  (3x) rep  (2x)

tenaga .. …. kerja publik ……. sin … luar rumah pertanian

hip kohip/ant ant kohip

wanita domestik … sin … dalam rumah…. sin … dalam rumah jasa

rep  (79x) rep  (5x) kohip

wanita domestik perdagangan

hip kohip sin

ibu rumah tangga laki-laki rumah tangga

kohip rep  (19x) rep  (11x)

pembantu laki-laki laki-laki rumah tangga

kohip

pencari nafkah

      rep  (3x)

pencari nafkah

Singkatan: rep (repetisi), sin (sinonimi), ant (antonimi), hip (hiponimi), kohip (kohiponimi), mer (meronimi),
                    komer (komeronimi)

Gambar 7. Rajutan Leksikal pada Artikel Sosial
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Rentang kedua adalah rentang yang berkaitan dengan leksis “pekerjaan”. Rentang tersebut
menunjukkan bahwa pekerjaan dapat dibagai menurut sektor sesuai dengan lokasi pekerjaan (di
dalam rumah dan di luar rumah) atau menurut jenis pekerjaan (jasa, pertanian, atau
perdagangan). Dari sini, terungkap bahwa wanita lebih pantas mengerjakan pekerjaan yang
termasuk ke dalam sektor domestik atau pekerjaan yang berada di dalam rumah, sedangkan laki-
laki lebih baik mengerjakan pekerjaan yang termasuk ke dalam sektor publik atau pekerjaan
yang berada di luar rumah. Akan tetapi, yang terjadi di Desa Jimbung adalah bahwa banyak
wanita bekerja di luar rumah sebagai pekerja di tobong gamping.

Rentang ketiga adalah rentang yang berkaitan dengan leksis “tobong gamping”. Rentang
tersebut menunjukkan bahwa tobong gamping merupakan salah satu bentuk industri yang
menyediakan lapangan pekerjaan, termasuk kepada wanita.

Rajutan leksikal untuk Artikel Bahasa disajikan pada Gambar 8. Leksis kunci yang
digunakan sebagai dasar untuk mebuat diagram rajutan leksikal adalah: “semantik”,
“linguistik”, “(ber)komukasi”, “lintas”, dan “(ke)budaya(an)”.

Rajutan leksikal pada Gambar 8 didukung oleh berbagai jenis hubungan makna yang
dapat diuraikan sebagai berikut. Leksis yang berhubungan secara repetisi adalah antara lain:
“semantik” (56 kali), “makna” (42 kali), “linguistik” (2 kali), “pragmatik” (15 kali),
“(ber)komunikasi” (29 kali), “(ber)interaksi” (3 kali),  “lintas” (20 kali), “(ke)budaya(an)” (66
kali), “bahasa” (35 kali), “timur” (2 kali), “barat” (5 kali), “memahami” (15 kali), dan
“(ke)salahpaham(an)” (66 kali).

Leksis yang berhubungan secara sinomimi adalah antara lain: “makna–arti”,
“berkomunikasi–berinteraksi”, dan “berinteraksi–bertutur”. Leksis yang berhubungan secara
antonimi adalah antara lain: “verbal–nonverbal” dan “memahami–salahpaham”.

Leksis yang berhubungan secara hiponimi adalah antara lain: “linguistik–semantik”,
“linguistik–wacana”, “linguistik–pragmatik”, “tindak tutur–lokusi”, “tindak tutur–ilokusi”,
“budaya–barat”, “budaya–timur”, “barat–Inggris”, dan “timur–Indonesia”. Leksis yang
berhubungan secara kohiponimi adalah antara lain: “semantik–wacana”, “semantik–pragmatik”,
“lokusi–ilokusi”, “barat–timur”, “Inggris–Amerika”, dan “Inggris–Australia”.

Leksis yang berhubungan secara meronimi adalah antara lain: “semantik–makna”,
“pragmatik–tindak tutur”, “bahasa–tanda”, “bahasa–simbol”,  “bahasa–komunikasi”, “bertutur–
memahami”, dan “Indonesia–Bali”. Leksis yang berhubungan secara komeronimi adalah antara
lain: “bahasa–tanda”, “bahasa–simbol”, dan “Bali–Minang”.

Pada Gambar 8 tersebut, terdapat lima rentang utama, yang masing-masing mempunyai
beberapa subrentang yang saling berkaitan. Rentang pertama adalah rentang yang berkaitan
dengan leksis “semantik” yang bersinonimi dengan leksis “arti”. Leksis tersebut mewadahi
pembicaraan tentang makna atau arti yang secara hiponimi dapat dikategorikan menjadi makna
“literal”, “denotasi”, dan “konotasi”.

Rentang kedua adalah rentang yang berkaitan dengan leksis “linguistik”. Sebagai cabang
ilmu, linguistik meliputi subcabang yang berhubungan secara hiponimi, seperti “linguistik–
semantik”, “linguistik–pragmatik”, “linguistik–semiotik”, dan “linguistik–wacana”. Leksis
“pragmatik” sendiri mecakup pembicaraan tentang tindak tutur yang secara hiponimi
melibatkan leksis “lokusi”, “ilokusi”, dan “perlokusi”.

Rentang ketiga adalah rentang yang berkaitan dengan leksis “(ber)komunikasi” yang
menunjukkan aspek-aspek bahasa sebagai alat untuk memahamkan diri dalam interaksi. Untuk
itu, leksis “(ber)komunikasi” berhubungan secara meronimi dengan leksis “hahasa” dan
berhubungan secara sinomini dengan leksis “(ber)interaksi”. Sebagai alat komunikasi, leksis
“bahasa” berhubungan secara meronimi dengan leksis “tanda”, “signal”, dan “simbol”. Sebagai
media, leksis “bahasa” berhubungan secara hiponimi dengan leksis “verbal” dan “nonverbal”.
Adapun leksis “memahami” dan “(ke)salahpaham(an)” yang berhubungan secara sinonimi
digunakan untuk menyatakan hasil interaksi atau komunikasi tersebut.
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semantik (ber)komunikasi lintas …. (ke)budaya(an)

 rep  (56x)  rep (29x) rep (20x)   rep (66x)

semantik ……….hip……………linguistik (ber)komunikasi lintas (ke)budaya(an)

mer rep  (2x) mer   mer  hip hip

makna linguistik bahasa timur barat

rep  (42x) hip hip      hip rep  (35x) sin rep (2x) rep (5x)

makna wacana semiotik pragmatik bahasa timur barat

sin rep  (18x) rep  (2x) rep (15x) mer mer mer   hip hip hip

arti wacana semiotik pragmatik tanda signal simbol verbal (ber)interaksi Indonesia Amerika

rep (3x) mer rep (14x) rep (5x) ant/kohip   rep  (3x) rep (3x) kohip
    hip

arti tindak tutur tanda simbol non verbal (ber)interaksi Indonesia Inggris

rep  (2x)    sin mer rep (3x)

literal tindak tutur bertutur Bali Inggris

kohip hip    rep  (5x) rep (14x) kohip

denotasi lokusi bertutur Bali Australia

kohip kohip    mer komer

konotasi ilokusi memahami Minang

kohip    rep (15x) rep (4x)

perlokusi memahami Minang

   ant

(ke)salahpaham(an)

   rep  (2x)

(ke)salahpaham(an)
Singkatan: rep (repetisi), sin (sinonimi), ant (antonimi), hip (hiponimi), kohip (kohiponimi), mer (meronimi),

 komer (komeronimi)
Gambar 8. Rajutan Leksikal pada Artikel Bahasa

Rentang keempat dan kelima adalah rentang yang berkaitan dengan leksis “lintas” dan
“(ke)budaya(an)” untuk menunjukkan bahwa komunikasi dapat berlangsung secara lintas
budaya. Pada rentang tersebut, tampak bahwa leksis “timur” dan ‘barat” berhubungan secara
hiponimi untuk mewadahi masing-masing anggota budaya, yaitu “Indonesia” sebagai anggota
budaya timur (yang meliputi antara lain Bali dan Minang) serta “Amerika”, “Inggris”, dan
“Australia” sebagai anggota budaya barat.
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JALINAN REFERENSI

Jalinan referensi berfungsi untuk mengidentifikasi partisipan yang ada di dalam teks menurut
sistem pengacuan. Secara tekstual, pengacuan pada jalinan referensi dapat mencerminkan
derajat kekohesifan teks. Sebagian besar partisipan pada artikel-artikel tersebut adalah partisipan
benda umum, bukan partisipan benda manusia. Selain itu, benda yang disebut sesudahnya bukan
selalu merupakan benda yang disebut sebelumnya. Hal ini menunjukkan makna bahwa benda-
benda yang dimaksud adalah benda-benda yang memenuhi konsep generalitas, yaitu benda-
benda yang sudah diabstrakkan untuk menyatakan generalisasi, bukan benda-benda yang secara
eksperiensial berada di sekitar manusia. Secara tekstual, cara pengacuan di atas lebih
berorientasi kepada makna tekstual pada tataran wacana.

Jalinan referensi untuk artikel-artikel ilmiah yang diteliti dinyatakan pada Gambar 9
sampai dengan Gambar 12. Arah anah panah menunjukkan arah pengacuan yang dituju. Pada
gambar-gambar tersebut, anah panah yang tidak diberi keterangan menunjukkan pengacuan
langsung (anafora), dan anak panah yang lain diberi keterangan sesuai dengan jenis
pengacuannya, misalnya esfora, relevansi, atau homofora. Sebagian besar pengacuan yang
diterapkan pada keempat artikel yang diteliti tersebut adalah pengacuan anafora. Pengacuan
yang dijumpai berikutnya adalah pengacuan relevansi dan pengacuan esfora. Selain itu, pada
Artikel Biologi, Artikel Ekonomi, dan Artikel Sosial ditemukan pengacuan homofora,
sedangkan pada Artikel Bahasa tidak.

Pengacuan anafora adalah pengacuan yang diarahkan kepada benda yang diacu di dalam
teks secara langsung, misalnya pada Artikel Biologi, “penyakit ini” mengacu kepada “penyakit
gugur daun corynespora (PGDC)” (Gambar 9), pada Artikel Ekonomi, “hubungan tersebut …”
mengacu kepada “hubungan antara usia dan kinerja manager” serta “hubungan antara komitmen
organisasi dan partisipasi penganggaran” (Gambar 10), pada Artikel Sosial, “para wanita yang
…” mengacu kepada “wanita pekerja di tobong gamping” (Gambar 11), dan pada Artikel
Bahasa, “perbedaan ini” mengacu kepada “orang akan bertutur secara berbeda” (Gambar 12).

Pengacuan relevansi dimaksudkan sebagai pengacuan kepada benda yang tidak dalam
bentuk pengulangan atau penggantian secara langsung, tetapi benda yang disebutkan kemudian
mempunyai pertalian yang erat dengan benda yang disebutkan sebelumnya. Sebagai contoh,
pada Artikel Biologi “penelitian ini” mengacu secara relevansi dengan “penanaman klon-klon
yang tahan …” (Gambar 9), pada Artikel Ekonomi, “keperilakuan organisasi” mengacu secara
relevansi dengan “komitmen organisasi” (Gambar 10), pada Artikel Sosial “pekerjaan tersebut
…” mengacu secara relevansi dengan “para wanita yang bekerja di tobong gamping” (Gambar
11), dan pada Artikel Bahasa “jembatan pemahaman” mengacu secara relevansi dengan
“kesalahpahaman” (Gambar 12).

Pengacuan esfora merupakan pengacuan kepada benda yang berada di dalam kelompok
nomina (KN). Benda yang diacu bukan benda tertentu, melainkan benda umum, meskipun
disebutkan berkali-kali di dalam teks. Contoh dari masing-masing artikel yang diteliti adalah:
“penyakit gugur daun corynespora (PGDC) [[yang menyerang beberapa tanaman karet ...]]”
(Artikel Biologi, Gambar 9) “hubungan [antara komitmen organisasi dan partisipasi
penganggaran]” (Artikel Ekonomi, Gambar 10), “wanita pekerja [di tobong gamping]” (Artikel
Sosial, Gambar 11), dan “semantik/makna [dalam perspektif komunikasi lintas budaya]”
(Artikel Bahasa, Gambar 12).

Pada pembicaraan tentang KN, pengacuan esfora terjadi pada KN yang mengandung
penegas, yang pada contoh di atas diletakkan di dalam tanda kurung siku tunggal ( [...] ) atau
tanda kurung siku ganda ( [[...]] ). Penegas berfungsi untuk menyatakan kualifikasi atau
spesifikasi benda yang dijelaskan. Pada artikel-artikel yang diteliti, sekitar 50% dari jumlah KN
yang ada mengandung penegas, yaitu berjumlah 166 dari 226 (pada Artikel Biologi), 296 dari
605 (pada Artikel Ekonomi), 180 dari 328 (pada Artikel Sosial), dan 184 dari 263 (pada Artikel
Bahasa). KN dengan penegas sebagai pengacuan esfora menjadi ciri penting pada teks ilmiah.
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  esfora
penyakit gugur daun corynespora (PGDC) [[yang menyerang beberapa perkebunan

              karet … ]]
anafora

penyakit ini
relevansi

esfora
penanaman klon-klon [[yang tahan …]] homofora
menjadi cara pengendalian … relevansi

          penelitian ini

esfora anafora anafora
esfora

dua populasi benih F2 [[yang berasal tiga populasi benih F2 [dari pohon klon
dari pohon klon PR 225 dan PR 303]] karet PB 260, RRIC 100, dan RRIM 712]

anafora anafora anafora

benih-benih tersebut
dikecambahkan …

anafora anafora
tiap populasi tanaman anafora

anafora semai tersebut … diuji          penelitian ini
tingkat ketahanannya

anafora
hasil uji ketahanan

anafora
sifat ketahanan

anafora anafora
           klon PR 225 klon PB 260
           (tahan, moderat, rentan) (tahan, rentan)

           klon PR 303 klon RRIC 100
           (moderat) (tahan, moderat, rentan)

klon RRIM 712
(tahan, moderat, rentan)

Gambar 9. Jalinan Referensi pada Artikel Biologi
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homofora

studi ini

anafora

studi ini

relevansi
esfora esfora

hubungan [antara usia dan kinerja manajer [di Indonesia] ]

anafora anafora
esfora

usia       kinerja manajer [di Indonesia]

anafora
anafora

anafora esfora
            manajer [di Indonesia]

esfora anafora
hubungan [antara komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran]

esfora
anafora anafora anafora            manajer … [di Bursa

hubungan tersebut positif            Efek Jakarta]
dan signifikan             komitmen partisipasi

            organisasi penganggaran

relevansi relevansi

            keperilakuan keperilakuan
            organisasi akuntansi

Gambar 10. Jalinan Referensi pada Artikel Ekonomi
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homofora

studi di Desa Jimbung

anafora

penelitian ini
relevansi

esfora
wanita pekerja [di tobong gamping]

anafora

esfora  esfora
para wanita [[yang bekerja [di tobong gamping tersebut] ]]

relevansi
anafora      anafora

mereka (bukan) pencari nafkah utama pekerjaan tersebut kurang pantas
dilakukan oleh wanita

anafora anafora anafora

wanita Jimbung tulang punggung keluarga pekerjaan tersebut adalah pekerjaan
laki-laki

Gambar 11. Jalinan Referensi pada Artikel Sosial

   esfora
semantik/makna [dalam perspektif komunikasi lintas budaya]

relevansi
relevansi

tulisan ini
      esfora

pada masyarakat [[yang berbeda…]] orang akan bertutur secara berbeda

anafora

perbedaan ini

relevansi

kesalahpahaman

relevansi

jembatan pemahaman

Gambar 12. Jalinan Referensi pada Artikel Bahasa
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Pengacuan yang terakhir adalah pengacuan homofora, yaitu pengacuan kepada benda di
luar teks yang secara konteks budaya (dalam hal ini konteks budaya akademis) telah dimaklumi
bersama. Benda-benda “penelitian ini” (Artikel Biologi, Gambar 9), “studi ini” (Artikel
Ekonomi, Gambar 10), dan “studi di Desa Jimbung” (Artikel Sosial, Gambar 11) yang
disebutkan untuk kali pertama adalah benda-benda yang berada di luar teks-teks tersebut, karena
penelitian atau studi yang dimaksud sudah berlangsung jauh sebelum teks (laporan penelitian
atau studi itu) dibuat. Dengan demikian, pengacuan homofora berfungsi untuk membangun
konteks yang melingkupi pokok persoalan yang disajikan di dalam masing-masing teks tersebut.

Dari pembicaraan tentang berbagai jenis pengacuan di atas, dapat digarisbawahi bahwa
partisipan yang pada umumnya bukan manusia berhubungan secara referensial dapat mewadai
dan mengorganisasikan pokok persoalan pada artikel-artikel yang diteliti tersebut. Untuk itu,
makna jalinan referensi pada masing-masing artikel dapat diungkapkan sebagai berikut.

Pertama, Artikel Biologi merupakan tulisan yang melaporkan hasil penelitian atau
eksperimen tentang pengujian tingkat ketahanan dua populasi benih F2 (yaitu klon PR 225 dan
klon PR 303) serta tiga populasi benih F2  (yaitu klon PB 260, klon RRIC 100, dan klon RRIM
712) terhadap penyakit gugur daun corynespora (PGDC).  Anak  panah  pada  Gambar  9
menunjukkan arah pengacuan partisipan yang menjelaskan hasil pengujian tersebut bahwa benih
karet yang diuji memiliki tingkat ketahanan terhadap penyakit secara bervariasi. Pada populasi
yang pertama, benih dari klon PR 225 memiliki tingkat ketahanan: tahan, moderat, dan rentan;
benih dari klon PR 303 memiliki tingkat ketahanan: moderat. Adapun pada populasi yang
kedua, benih dari klon PB 260 memiliki tingkat ketahanan: tahan dan rentan; benih dari klon
RRIC 100 dan klon RRIM 712 memiliki tingkat ketahanan: tahan, moderat, dan rentan.

Kedua, Artikel Ekonomi merupakan laporan penelitian atau studi tentang hubungan antara
usia dan kinerja manajer di Indonesia yang dipengaruhi oleh hubungan antara komitmen
organisasi (yang merupakan perilaku organisasi) dan partisipasi penganggaran (yang merupakan
perilaku akuntansi) . Anak panah pada Gambar 10 menunjukkan arah pengacuan partisipan yang
menjelaskan bahwa hubungan di antara variabel-variabel tersebut merupakan hubungan yang
positif dan signifikan secara statistik.

Ketiga, Artikel Sosial merupakan laporan penelitian tentang peran wanita sebagai pekerja
di tobong gamping di Desa Jimbung. Anak panah pada Gambar 11 menunjukkan arah pengacuan
kepada wanita tersebut sebagai partisipan utama. Sebagai partisipan yang diacu, wanita yang
bekerja di tobong gamping tersebut mempunyai peran sebagai pencari nafkah yang dapat
menopang ekonomi keluarga, meskipun bukan pencari nafkah utama.

Keempat, Artikel Bahasa merupakan tulisan (bukan laporan penelitian) tentang semantik
yang dilihat dari sudut pandang komunikasi lintas budaya. Arah panah pada Gambar 12
menunjukkan pengacuan partisipan yang menjelaskan bahwa apabila penutur yang berasal dari
masyarakat yang berbeda melakukan komunikasi, kesalahpahaman berpotensi untuk terjadi,
sehingga untuk mengatasi kesalahpahaman tersebut, dibutuhkan jembatan pemahaman yang
berupa studi lintas budaya.

STRUKTUR TEKS
Struktur teks adalah tata organisasi teks yang mendukung makna tekstual di tingkat wacana.
Dilihat dari struktur teks, makna tekstual pada tingkat wacana sesungguhnya adalah persoalan
bagaimana sebuah teks itu ditata dalam tahap-tahap pembabakan untuk mencapai tujuan atau
fungsi sosial yang diharapkan. Akan tetapi, struktur teks juga berorientasi kepada genre,
sehingga analisis tentang struktur teks perlu dikaitkan dengan analisis tentang genre.
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Tabel 8. Struktur Teks pada Artikel Ilmiah yang Diteliti
Tujuan Sosial Struktur Teks

Artikel Biologi:
Memberikan argumentasi bahwa untuk
mengatasi penyakit gugur daun corynespora
yang menyerang karet, program pemuliaan
harus dilakukan untuk menemukan jenis
karet yang tahan terhadap penyakit tersebut

Artikel Biologi:
· Pendahuluan
·Bahan dan Metode
·Hasil
· Pembahasan
·Ucapan Terima Kasih

Artikel Ekonomi:
Memberikan argumentasi bahwa pengelola
perusahaan perlu mengetahui hubungan
antara usia dan kinerja manajer yang
dipengaruhi oleh hubungan antara komitmen
organisasi dan partisipasi penganggaran

Artikel Ekonomi:
· Pendahuluan
· Landasan Teoretis
· Identifikasi Masalah dan Hipotesis
·Metode Penelitian
·Hasil Penelitian
· Simpulan dan Saran

Artikel Sosial:
Memberikan paparan tentang peran wanita
yang bekerja di tobong gamping sebagai
penopang ekonomi keluarga

Artikel Sosial:
· Pengantar (Permasalahan, Tujuan Penelitian,

Landasan Teori)
· Etos Kerja, Pandangan tentang Kerja dan

Otonomi Wanita Pekerja di Tobong Gamping
dalam Keluarga

· Kesimpulan
Artikel Bahasa:
Memberikan argumentasi bahwa untuk
menghindari kesalahpahaman, pengetahuan
tentang komunikasi secara lintas budaya
diperlukan

Artikel Bahasa:
· Pendahuluan
· Makna dalam Komunikasi Lintas Budaya
· Penutup

Struktur teks untuk masing-masing artikel ilmiah yang diteliti disajikan pada Tabel 9.
Struktur teks untuk artikel-artikel tersebut adalah “Pendahuluan^Bahan dan
Metode^Hasil^Pembahasan^ Ucapan Terima Kasih” untuk Artikel Biologi;
“Pendahuluan^Landasan Teoretis^Identifikasi Masalah dan Hipotesis^Metode Penelitian^Hasil
Penelitian^Simpulan dan Saran” untuk Artikel Ekonomi;  “Pengantar (Permasalahan, Tujuan
Penelitian, Landasan Teori)^Etos Kerja, Pandangan tentang Kerja dan Otonomi Wanita Pekerja
di Tobong Gamping dalam Keluarga^Kesimpulan” untuk Artikel Sosial; dan
“Pendahuluan^Makna dalam Komunikasi Lintas Budaya^Penutup” untuk Artikel Bahasa.

Struktur teks untuk Artikel Biologi dan Artikel Ekonomi tampak lebih lengkap daripada
struktur teks untuk Artikel Sosial dan Artikel Bahasa. Di pihak lain, kecuali pada struktur teks
untuk Artikel Ekonomi, pada struktur teks untuk ketiga artikel yang lain terkandung nama-nama
subjudul yang bukan nama-nama pembabakan. Pada struktur teks untuk Artikel Biologi terdapat
“Ucapan Terima Kasih” (yang pada umumnya disampaikan secara terpisah dari struktur teks),
pada struktur teks untuk Artikel Sosial terdapat “Etos Kerja, Pandangan tentang Kerja dan
Otonomi Wanita Pekerja di Tobong Gamping dalam Keluarga” (yang mencerminkan isi materi
yang dibahas), dan pada struktur teks untuk Artikel Bahasa terdapat “Makna dalam Komunikasi
Lintas Budaya” (yang juga mencerminkan isi materi yang dibahas). Nama-nama subjudul yang
bukan nama-nama pembabakan pada Artikel Sosial dan Artikel Bahasa menunjukkan bahwa
kedua artikel tersebut langsung menyebutkan isi materi yang dibahas, sedangkan Artikel Biologi
dan Artikel Ekonomi mewadahi isi materi tersebut dengan nama pembabakan.
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Ditemukan bahwa struktur teks untuk Artikel Biologi dan Artikel Ekonomi tampak lebih
lengkap daripada struktur teks untuk Artikel Sosial dan Artikel Bahasa. Selain itu, kecuali pada
struktur teks untuk Artikel Ekonomi, pada struktur teks untuk ketiga artikel yang lain
terkandung nama-nama subjudul yang bukan nama-nama pembabakan. Kenyataan tersebut
terjadi karena artikel-artikel tersebut mempunyai tujuan sosial dan genre yang berbeda-beda (Cf.
Paltridge, 1994). Artikel Biologi, Artikel Ekonomi, dan Artikel Bahasa bersifat ekspositoris,
sedangkan Artikel Sosial bersifat deskriptif. Jenis genre dan tujuan sosial yang berbeda itulah
yang membuat artikel-artikel tersebut menggunakan struktur teks yang berbeda.

PENUTUP
Hasil analisis di atas dapat diringkas kembali sebagai berikut:
(1) Dalam hal tematisasi pada tataran klausa, tema yang paling dominan pada teks-teks tersebut

adalah Tema Topikal Takbermarkah, disusul Tema Tekstual dan Tema Topikal Bermarkah
– yang kesemuanya mengungkapkan kekohesifan yang cukup tinggi pada tataran klausa.
Pada tataran wacana, tematisasi direalisasikan oleh pola pengembangan topik (dalam
hubungan Tema–Rema dan Hiper-tema–Hiper-rema).

(2) Dalam hal rajutan leksikal, terbukti bahwa rajutan leksikal merealisasikan makna tekstual
melalui berbagai variasi hubungan makna (yang meliputi repetisi, sinonimi, antonimi,
hiponimi, kohiponimi, meronimi, dan komeronimi). Hubungan tersebut menunjukkan tidak
saja cakupan pokok persoalan yang disajikan secara ideasional tetapi juga kerekatan di
antara leksis-leksis tersebut secara tekstual. Kerekatan leksis dalam berbagai variasi
hubungan semantis tersebut menunjukkan bahwa teks-teks tersebut memiliki derajat kohesi
leksikal yang cukup tinggi pada tataran wacana.

(3) Dalam hal jalinan referensi, terbukti bahwa jalinan referensi berfungsi untuk
mengidentifikasi partisipan yang ada di dalam teks menurut sistem pengacuan. Secara
tekstual, pengacuan pada jalinan referensi dapat mencerminkan derajat kekohesifan teks.
Sebagian besar partisipan pada teks-teks tersebut adalah partisipan benda umum, bukan
partisipan benda manusia. Selain itu, benda yang disebut sesudahnya bukan selalu
merupakan benda yang disebut sebelumnya. Hal ini menunjukkan makna bahwa benda-
benda yang dimaksud adalah benda-benda yang memenuhi konsep generalitas, yaitu benda-
benda yang sudah diabstrakkan untuk menyatakan generalisasi, bukan benda-benda yang
secara eksperiensial berada di sekitar manusia. Secara tekstual, cara pengacuan di atas lebih
berorientasi kepada makna tekstual pada tataran wacana.

(4) Dalam hal struktur teks, ditemukan bahwa struktur teks untuk Teks Biologi dan Teks
Ekonomi tampak lebih lengkap daripada struktur teks untuk Teks Sosial dan Teks Bahasa.
Selain itu, kecuali pada struktur teks untuk Teks Ekonomi, pada struktur teks untuk ketiga
teks yang lain terkandung nama-nama subjudul yang bukan nama-nama pembabakan.
Kenyataan tersebut terjadi karena teks-teks tersebut mempunyai tujuan sosial dan genre
yang berbeda-beda. Teks Biologi, Teks Ekonomi, dan Teks Bahasa bersifat ekspositoris,
sedangkan Teks Sosial bersifat deskriptif. Jenis genre dan tujuan sosial yang berbeda itulah
yang membuat teks-teks tersebut menggunakan struktur teks yang berbeda.

CATATAN
*  Penulis berterima kasih kepada mitra bebestari yang telah memberikan saran-saran untuk perbaikan

makalah.
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