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Abstract
The present study attempts to look into engagement resources in five text genres, i.e.
fiction, interview, academic, editorial, and news story texts, in terms of the Appraisal
theory. The result shows that engagement is prominent in the selected academic texts as
they have the highest distribution of engagement tokens among the five genres.
Specifically, the fiction genre has been characterized by the highest distribution of
engagement resource of mau in the context of Engagement: Heterogloss: Expand:
Entertain: Modality: Modulation among the genres while the academic genre does not
record any of its use in the texts. In addition, news story is related to factualness as
Heterogloss: Expand: Attribute: Acknowledge is used to support the news story being
written.

Key words: appraisal, engagement, genre

PENDAHULUAN
Sejak akhir 1990an satu kerangka eksplanatoris mulai dikembangkan oleh satu tim peneliti yang
bekerja dengan mengikuti tradisi Linguistik Fungsional Sistemik (LFS) dan dipengaruhi oleh
tulisan-tulisan awal LFS tentang makna interpersonal seperti tulisan-tulisan Lemke 1989;
Macken-Horarik 1996; Poynton 1985, 1990; Thibault 1992. Dengan merujuk kepada teori yang
disebut dengan voice theory (periksa Coffin 2000:381–399; White 1998: 176), kerangka
eksplanatoris ini berkembang ke dalam satu kerangka yang dikenal kemudian dengan nama
APRAISAL (Martin 1997, 2000).1 Kerangka ini merupakan jaringan sistem pilihan semantik
untuk menilai orang, benda, dan gejala.

Tulisan ini mencoba melihat pemosisian dalam genre teks fiksi, wawancara, ilmiah, tajuk
rencana, dan teks berita surat kabar dengan menggunakan pendekatan dan teori APRAISAL.
Tulisan ini ingin menemukan apakah genre teks yang berbeda mengkodekan PEMOSISIAN
dengan cara tertentu. Teori APRAISAL digunakan untuk menjawab permasalahan ini karena teori
ini dianggap mampu memberikan penjelasan yang lebih baik.

Pendekatan APRAISAL menempatkan evaluasi sebagai salah satu kategori apraisal seperti
yang dapat dilihat dalam defenisi yang diberikan White (2001). APRAISAL merupakan
pendekatan yang meneliti, mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana bahasa digunakan
untuk mengevaluasi, mengambil pendirian, menyusun persona tekstual dan mengelola
penempatan dan hubungan interpersonal. Dengan demikian pendekatan APRAISAL meneliti
bagaimana penutur bahasa dan penulis menilai orang secara umum, menilai penutur/penulis
lainnya dan ucapan/tulisannya, objek material, kejadian dan keadaan sehingga dengan demikian
penutur/penulis membentuk aliansi dengan orang-orang yang berpandangan sama dan juga
menjaga jarak dengan orang-orang yang berpandangan berbeda. Teori apraisal meneliti
bagaimana sikap, penilaian dan tanggapan emotif secara tegas diungkapkan dalam teks dan
bagaimana kategori ini secara tidak langsung tersirat, dipraduga, atau diasumsikan.

TEORI APRAISAL
Berbeda dengan kerangka stansial yang bertumpu pada dua kategori utama seperti afek dan
evidensialitas, kerangka teori APRAISAL ini mempunyai kategori lainnya yang disebut dengan
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PERTIMBANGAN (JUDGEMENT) dan APRESIASI (APPRECIATION), dua dimensi evaluasi yang
menggunakan norma sosial untuk menilai bentuk dan perilaku manusia, konstitusi, dampak dan
presentasi objek maupun entitas. Kerangka APRAISAL ini pada awalnya didasarkan pada tulisan-
tulisan Martin tentang semantik wacana AFEK (Martin 1992, Martin 1997; 2000, dan beberapa
lainnya).

Perkembangan Teori APRAISAL

Gambaran yang diberikan penutur tentang segi postif atau negatif sesuatu atau seseorang ini
merupakan bagian dari jenis APRAISAL dalam bahasa. APRAISAL ialah cara penutur/penulis
mengungkapkan evaluasi dan juga mencoba mempengaruhi reaksi petutur/pembaca. Martin
(2000: 145) membatasi sistem APRAISAL sebagai “sumber daya leksikogramatika yang
digunakan untuk menunjukkan emosi, pertimbangan (judgments) dan evaluasi, bersama-sama
dengan sumber daya lainnya yang digunakan untuk memperkuat dan melakukan evaluasi.”
Sistem APRAISAL memberikan kita realisasi semantik interpersonal karena sistem ini harus
berhubungan dengan bagaimana perasaan penutur, penilaian yang dibuat terhadap perilaku
orang lain dan nilai yang diberikan kepada berbagai gejala pengalaman.

Perhatian terhadap APRAISAL muncul dari proyek keberaksaraan (literasi), khususnya
tentang peran evaluasi dalam naratif (Martin 1996, 1997b). Kemudian APRAISAL dikembangkan
ke topik lainnya seperti kritik sastra, persoalan objektivitas dalam media, karya ilmiah, wacana
sejarah, dan berbagai teks lainnya. Menggunakan paradigma LFS, kajian-kajian ini memetakan
sumber daya APRAISAL yang dapat digunakan dalam analisis wacana.

APRAISAL bisa tersurat atau tersirat. APRAISAL disebut tersurat apabila terdapat pemarka
linguistik yang jelas tentang evaluasi yang dilakukan, apabila terdapat unsur yang dievaluasi,
dan selama penilai tertentu bisa tentukan di dalam teks. Pemarka linguistik yang jelas ini
misalnya bisa berupa modus, modalitas, unsur leksikal sikap, dan lainnya.

Teori  APRAISAL berkaitan dengan sumber daya linguistik yang digunakan oleh penutur
atau di dalam teks untuk mengungkapkan, menunjukkan dan menaturalisasikan posisi atau
pendirian antarsubjektif dan juga akhirnya posisi atau pendirian ideologis. Dalam ruang lingkup
yang luas ini, teori APRAISAL secara khusus berkaitan dengan bahasa evaluasi, sikap dan
emosi. Oleh karena itu, teori ini berkaitan dengan makna yang digunakan penutur atau di dalam
teks untuk membeda-bedakan tingkat keterlibatan penutur/penulis dengan bahasanya.

Teori APRAISAL Awal (Martin 1992; 1994)
Teori  APRAISAL awal dimulai sejak akhir 1990an. Awalnya teori ini terdiri atas lima kategori
pokok, yaitu MODALITAS, APRESIASI, AFEK, PERTIMBANGAN, dan AMPLIFIKASI.  MODALITAS
terdiri atas modalisasi dan modulasi. APRESIASI terdiri atas reaksi, komposisi, dan valuasi.
AFEK meliputi kebahagiaan, keamanan, dan kepuasan. PERTIMBANGAN mempunyai subkategori
sanksi sosial dan penghargaan sosial. Sementara itu, AMPLIFIKASI mempiliki subkategori
pengayaan dan penguatan, yang masing-masing terdiri atas beberapa subkategori lagi.

Sistem APRAISAL Terakhir (Martin dan Rose, 2003; Martin 2004)
Dalam perkembangan terakhirnya, sistem APRAISAL dibagi tiga, yaitu PEMOSISIAN
(engagement), SIKAP (attitude), dan GRADUASI (graduation). SIKAP berkaitan dengan nilai
yang digunakan penutur/penulis mengevaluasi perilaku manusia dan objek dan mengaitkan
tanggapan emosional/afektual terhadap peserta dan proses. “Sikap berkaitan dengan
pengevaluasian sesuatu, sifat seseorang dan perasaan” (Martin dan Rose 2003:22). Evaluasi bisa
dipertegas (yang berhubungan dengan graduasi) dan bisa tersurat di dalam teks atau bahasa atau
tersirat (yang disebut juga dengan APRAISAL tersurat  dan  tersirat).  Sikap  bisa  bersifat  positif
atau negatif. Perkembangan mutakhir Teori APRAISAL, yang mengelompokkan APRAISAL ke
dalam tiga kategori ini dapat dilihat pada Gambar 1.
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SIKAP terdiri atas tiga sistem: AFEK, PERTIMBANGAN dan APRESIASI. Sistem utama
dalam sikap ialah afek. Afek berkaitan dengan perangkat sumber daya yang sering digunakan
untuk memahami atau menafsirkan tanggapan dan kecondongan emosional positif dan negatif
manusia. Martin dan Rose mendefinisikan AFEK sebagai “sumber daya untuk pengungkapan
perasaan”, pertimbangan sebagai “sumber daya untuk memandang watak”, dan apresiasi
sebagai “sumber daya untuk menghargai nilai sesuatu” (2003:24). Ketiga sistem ini bisa juga
dipahami sebagai berikut: afek berhubungan dengan perasaan orang; pertimbangan berhubungan
dengan watak dan perilaku orang; dan apresiasi berhubungan dengan nilai sesuatu dan gejala.

Gambar 1. Kerangka APRAISAL (Martin, 2004:325)
GRADUASI berkaitan dengan penguatan atau penegasan evaluasi. Sikap sering berkaitan

juga dengan tingkat karena sikap bisa dperkuat dan diperlemah. Graduasi dengan demikian
berkaitan dengan sumber daya bahasa yang digunakan untuk meningkatkan atau menurunkan
perasaan dan sikap. Graduasi terdiri atas Daya dan Fokus. Daya digunakan untuk memperkuat
dan memperlemah tingkat evaluasi sementara Fokus digunakan untuk mempertajam atau
memperlunak kualitas sesuatu yang dibicarakan.

PEMOSISIAN berkaitan dengan pemosisian penutur/penulis dalam bahasanya. Pemosisian
menggunakan sumber daya bahasa untuk memposisikan suara penutur/penulis berkaitan dengan
proposisi dan proposal yang dibawakan bahasa atau teks. Sistem ini berkenaan dengan siapa
yang membuat evaluasi di dalam teks. Di dalam teks mungkin terdapat sejumlah suara atau
suara tunggal saja, yaitu suara penutur/penulis. Keterlibatan terdiri atas monoglos dan
heteroglos.
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DATA DAN METODE

Sampel sumber data yang berasal dari korpus web dikelompokkan ke dalam jenis atau genre
teks berikut:
a. teks fiksi, terdiri atas 5 cerita pendek dan 1 novelet yang berasal dari www.cybersastra.net,

salah satu situs kesusasteraan Indonesia yang tersedia di internet.
b. teks wawancara, terdiri atas 5 teks wawancara yang berasal dari:

KOMPAS Cyber Media di http://www.kompas.com;
WartaJazz.com di http://www.wartajazz.com/index.html;
dan Blog Pemilu 2004 di http://enda.goblogmedia.com/blog-baru-blog-pemilu.html dan di
http://pemilu.radio68h.com/news.asp?id=1621.

c. teks ilmiah, yang terdiri atas 4 artikel ilmiah, yang terdiri atas 2 artikel berasal dari jurnal
dan majalah ilmiah nasional.

d. teks tajuk rencana, yang terdiri atas 3 teks tajuk rencana dari harian KOMPAS dan 3 teks
tajuk rencana dari harian Media Indonesia.

e. teks berita, yang terdiri atas 3 teks berita utama dari harian KOMPAS dan  3  teks  berita
utama dari harian Media Indonesia.

Beberapa alasan yang dijadikan dasar untuk memilih kelompok teks di atas sebagai
sumber data untuk penelitian ini ialah: (a) kemudahan akses terhadap sumber data; (b) masing-
masing sumber data secara teoretis bisa merepresentasikan genre penggunaan bahasa dalam teks
tulis yang berbeda; (c) teks tulis merealisasikan sumber daya semantik interpersonal dengan
cara yang berbeda dengan teks lisan; (d) masing-masing jenis teks dalam sumber data di atas
diasumsikan memanfaatkan sumber daya semantik interpersonal secara berbeda karena keempat
kelompok teks di atas diasumsikan merealisasikan konteks situasi yang berbeda pula dalam
penggunaan bahasanya; dan (e) keempat kelompok teks yang berbeda ini belum pernah diteliti
secara bersama-sama dari segi bahasa evaluatif, khususnya teori apraisal.

Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode konkordansi dan
distribusi dengan menggunakan perangkat lunak program konkordansi Simple Concordance
Program (SCP)2. Melalui program konkordansi, tiap kata apraisal yang termasuk ke dalam
kategori PEMOSISIAN diteliti dari segi bentuk, kolokasi dan korkondansi dalam setiap distribusi
frasa dan klausa dengan menggunakan model analisis (Tabel 1). Selanjutnya, bagian-bagian data
yang berhubungan secara semantik dengan parameter evaluasi didistribusikan ke dalam
beberapa konteks klausa secara sintagmatik dan paradigmatik. Setelah itu distribusi yang
berbeda ditafsirkan secara gramatika dan semantik untuk melihat status dan tipe kategori
gramatika dan semantik yang muncul.

Metode distribusi juga akan memperhatikan konteks ujaran. Konteks memang
berpengaruh pada makna evaluatif karena kajian evaluatif berkaitan dengan ruang yang
melibatkan makna hurufiah, figuratif, dan fungsional. Kata bisa dapat memiliki makna evaluatif
yang berbeda berdasarkan konteksnya atau distribusinya dalam konteks ujaran. Kata ini
bermakna ‘kemampuan’ atau modulasi dan ‘keizinan’ atau modalisasi dalam teks Dia bisa
mengambil ujian itu.

http://www.kompas.com/
http://www.wartajazz.com/index.html
http://pemilu.radio68h.com/news.asp?id=1621
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Tabel 1. Model Klasifikasi PEMOSISIAN

PEMOSISIAN HETEROGLOS

Kontraksi
(Contract)

Menyangkal
(Disclaim)

Mengingkari
(Deny)
Menandingi
(Counter)

Menyatakan
(Proclaim)

Menyetujui
(Concur)

Menegaskan
(Affirm)
Mengakui
(Concede)

Mengucapkan
(Pronounce)
Menyokong
(Endorse)

Ekspansi
(Expand)

Menerima
(Entertain)

Modalisasi
Modulasi

Merujuk
(Attribute)

Membenarkan
(Acknowledge)
Menjauhi
(Distance)

MONOGLOS Representasi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini menguraikan hasil analisis terhadap leksis APRAISAL dalam genre fiksi, wawancara,
ilmiah, tajuk rencana, dan berita surat kabar untuk membahas bagaimana keterlibatan
(PEMOSISIAN) penutur/penulis dalam proposisi yang dibicarakan atau ditulisnya dikodekan
dalam kelima genre ini. Secara khusus dibahas bagaimana pemetaan masing-masing kategori
PEMOSISIAN dalam genre fiksi, wawancara, ilmiah, tajuk rencana, dan berita surat kabar.

PEMOSISIAN,  yang  disebut  dalam  teori  APRAISAL sebagai engagement, merupakan
pemosisian suara penutur/penulis di dalam teks. Pemosisian menggunakan sumber daya untuk
menetapkan posisi penutur/penulis dalam kaitannya dengan berbagai proposisi dan proposal
yang dimaksudkan atau dimunculkan oleh teks. Pemosisian ini menggunakan dua cara, yaitu
MONOGLOS dan  HETEROGLOS.  MONOGLOS adalah pernyataan yang jelas dan non-dialogis.
MONOGLOS tidak merujuk dan melibatkan posisi tertentu dalam klausa. Oleh sebab itu, dalam
penelitian ini monoglos tidak dianalisis tetapi analisis difokuskan pada wacana heteroglosik.

HETEROGLOS adalah pernyataan dialogis yang melibatkan wujud lain di luar diri
penutur/penulis. Dalam wacana heteroglosik penutur/penulis memberi ruang untuk posisi
alternatif. Sumber daya HETEROGLOS terdiri atas dua kategori, yaitu KONTRAKSI dan EKSPANSI.
Tabel 2. Analisis Kosakata dan Rasio Tipe Token Leksikon PEMOSISIAN

Teks
Analisis

Fiksi Wawancara Ilmiah Tajuk Rencana Berita

Tipe 52 47 56 38 29
Token 809 746 865 239 104
VL* 06,42% 06,30% 06,47% 15,89% 27,88%

VL = Variasi Leksikal
Tabel 2. menggambarkan jumlah tipe dan token leksis sumber daya PEMOSISIAN dalam

genre fiksi, wawancara, ilmiah, tajuk rencana, dan berita surat kabar. Jumlah leksis Pemosisian
yang paling banyak ditemukan pada genre teks ilmiah namun dengan variasi lekikal yang relatif
rendah bila dibandingkan dengan genre teks tajuk rencana dan genre teks berita surat kabar.

Perbedaan variasi leksikal di antara kelima genre teks ini di antaranya disebabkan oleh
jumlah tipe atau leksis secara keseluruhan tidak berimbang. Jumlah tipe dalam genre teks fiksi,



Sumarsih

194

wawancara, dan ilmiah memang jauh lebih besar dibandingkan jumlah tipe atau kata dalam teks
tajuk rencana dan berita surat kabar. Dengan demikian, perbedaan ini juga mempengaruhi
jumlah token pada masing-masing teks.

Fokus pembahasan pada bagian ini adalah bagaimanakah keterlibatan (PEMOSISIAN)
penutur/penulis dalam proposisi yang dibicarakan atau ditulisnya dikodekan dalam teks. Untuk
itu, dua hal dilakukan, yaitu (a) menganalisis leksis PEMOSISIAN yang ditemukan pada kelima
genre teks; dan (b) menganalisis leksis PEMOSISIAN yang unik pada setiap genre teks, yaitu
leksis PEMOSISIAN yang kemunculannya hanya ditemukan pada satu genre saja.

Untuk memperoleh leksis PEMOSISIAN agar dapat digunakan bagi dua tujuan di atas,
daftar kata PEMOSISIAN dari teks fiksi, wawancara, ilmiah, tajuk rencana, dan berita surat kabar
digabung dalam satu kolom. Kemudian dengan menggunakan SCP, gabungan daftar kata dari
kelima genre teks ini dianalisis untuk memperoleh frekuensinya. Hasil analisis akan
mendaftarkan leksis PEMOSISIAN yang mempunyai frekuensi 1 sampai 5 kemunculan. Jumlah 5
kemunculan berarti bahwa leksis ini muncul pada seluruh genre teks. Jumlah 4, 3, atau 2
kemunculan berarti leksis tersebut hanya muncul dalam 4, 3, atau 2 genre teks saja. Sementara
itu, jumlah 1 kemunculan menunjukkan keunikan leksis tersebut terhadap satu genre teks karena
leksis tersebut hanya muncul pada satu genre saja.

Leksis PEMOSISIAN dalam Semua Genre
Tabel 3 menggambarkan 15 leksis dan frekuensinya dari sumber daya PEMOSISIAN yang
ditemukan pada semua genre teks. Frekuensi masing-masing leksis ini berbeda dari satu genre
teks ke genre teks lainnya. Leksis akan ditemukan paling tinggi frekuensinya dalam teks fiksi.
Tiga genre teks mempunyai leksis yang sama, yaitu leksis tidak sebagai leksis tertinggi
frekuensinya. Ketiga genre teks ini adalah teks wawancara, teks ilmiah, dan teks tajuk rencana.
Sementara itu dalam teks berita surat kabar ditemukan leksis mengatakan sebagai leksis
tertinggi frekuensinya.
Tabel 3. Leksis PEMOSISIAN yang Ditemukan dalam Seluruh Genre

No Leksis
Teks

Fiksi Wawancara Ilmiah Tajuk Berita
1 akan 55 44 48 12 10
2 bahwa 14 53 123 11 6
3 belum 16 23 11 4 2
4 benar 5 14 6 4 1
5 bisa 40 71 3 40 3
6 bukan 46 35 23 7 2
7 dapat 15 11 111 6 3
8 harus 35 41 31 12 1
9 ingin 14 9 7 3 2
10 mau 30 19 7 2 1
11 mengatakan 3 3 21 2 14
12 menurut 1 42 22 2 6
13 pernah 32 24 13 2 2
14 tetapi 3 18 27 11 2
15 tidak 44 150 141 69 11
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Tidak seluruh kelima-belas leksis PEMOSISIAN ini menyebar dalam semua kategori
PEMOSISIAN. Untuk mengetahui penyebaran leksis ini dalam model PEMOSISIAN diperlukan
analisis konteks klausa masing-masing leksis pada masing-masing genre teks. Alat konkordansi
SCP digunakan untuk memindai konteks klausa ini dalam kelima genre teks. Dalam teknik
konkordansi istilah ini disebut Key Word in Context (KWIC). Analisis ini akan menentukan
status apraisal leksis ini dan menetapkan kategori PEMOSISIAN yang seusai terhadapnya.

Leksis PEMOSISIAN yang Unik dalam Setiap Genre
Dengan menggunakan SCP, dalam genre teks yang diteliti juga ditemukan sejumlah leksis
APRAISAL yang unik terdapat pada genre tertentu saja. Misalnya, genre teks fiksi mempunyai 5
leksis PEMOSISIAN dengan frekuensi atau token yang berkisar dari 1-8 kemunculan dalam teks,
yang tidak ditemukan pada genre teks wawancara, teks ilmiah, teks tajuk rencana, dan teks
berita. Dalam teks wawancara, teks ilmiah, dan teks berita masing-masing ditemukan 4, 7, dan 3
leksis  PEMOSISIAN yang unik utuk jenis teks ini saja. Namun, dalam teks tajuk rencana tidak
ditemukan satupun leksis PEMOSISIAN yang unik. Gambaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4
di bawah ini.
Tabel 4. Leksis PEMOSISIAN yang Unik dalam Seluruh Genre

No Leksis
Genre Teks

Fiksi Wawancara Ilmiah Tajuk Rencana Berita
1 berkata 8 0 0 0 0
2 bolehlah 1 0 0 0 0
3 janganlah 2 0 0 0 0
4 menyerukan 1 0 0 0 0
5 mungkinkah 1 0 0 0 0
6 faktanya 0 1 0 0 0
7 memutuskan 0 2 0 0 0
8 mendeklarasikan 0 1 0 0 0
9 Rasanya 0 1 0 0 0
10 Disebutkan 0 0 1 0 0
11 Gemar 0 0 1 0 0
12 Jelaslah 0 0 2 0 0
13 Membantah 0 0 1 0 0
14 Menambahkan 0 0 5 0 0
15 mengemukakan 0 0 13 0 0
16 Wajib 0 0 5 0 0
17 Dilaporkan 0 0 0 0 1
18 Rela 0 0 0 0 1
19 Menegaskan 0 0 0 0 1

Total Tipe/Token 5/13 4/5 7/28 0/0 3/3
Analisis konkordansi dilakukan terhadap kesembilanbelas leksis yang unik ini untuk

mengetahui status pemosisiannya. Dari konteksnya dapat diamati apakah leksis ini termasuk
kedalam kelompok PEMOSISIAN atau tidak.

Seperti  yang  tertera  pada  Tabel  4,  teks  fiksi  mencatat  5  leksis  PEMOSISIAN dalam teks.
Berdasarkan analisis konteks masing-masing leksis ini dalam baris konkordansi ditemukan
bahwa tidak semua frekuensi mempunyai makna PEMOSISIAN. Dari konteksnya diketahui
bahwa leksis berkata tidak seluruhnya melibatkan diri penutur/penulis ataupun orang lain dalam
proposisi. Hanya dua token leksis berkata yang mempunyai makna PEMOSISIAN: HETEROGLOS:
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EKSPANSI: MERUJUK: MEMBENARKAN (diberi cetak miring dalam konteks konkordansi di
bawah ini):

bagus, ia bilang busuk akupun berkata busuk. Orang-orang sekelilingku
mengambil seluruh hidupku dan berkata itu semua ia lakukan demi

harus mati dulu," Jelihim berkata sendiri. /Matanya yang
" Orang-tua berjingkrak itu berkata ke Jelihim. /"Bangsat,

makimu. Supaya kau bisa berkata baik besok, ha ha ha,.
Dalam terbang Jelihim berkata, "Maaf bila ku tak sopan

yang ada di dekatnya setiap berkata itu./"Ada apa Rentasan
bukan kekuasaanmu," Jelihim berkata pelan. Udara perlahan normal

Leksis lainnya yang mempunyai makna interpersonal PEMOSISIAN adalah bolehlah dan
janganlah. Masing-masing leksis ini mempunyai konteks sebagai PEMOSISIAN berikut:

bolehlah PEMOSISIAN: HETEROGLOS: EKSPANSI: MENERIMA: MODALITAS: MODULASI

janganlah PEMOSISIAN: HETEROGLOS: KONTRAKSI: MENYANGKAL: MENGINGKARI

mungkinkah PEMOSISIAN: HETEROGLOS: EKSPANSI: MENERIMA: MODALITAS: MODALISASI

Dalam genre teks wawancara terdapat empat lesis yang unik untuk teks ini. Artinya, leksis
ini tidak ditemukan dalam teks lainnya yang menjadi objek kajian. Dari keempat leksis ini
hanya tiga leksis yang termasuk PEMOSISIAN, yaitu memutuskan, mendeklarasikan, dan
rasanya. Dari dua token leksis memutuskan ternyata hanya satu yang mempunyai makna
interpersonal PEMOSISIAN (lihat cetak miring), yang diikuti dengan klausa bahwa. Konteks
klausa ketiga leksis ini dalam genre wawancara dapat dilihat dalam baris konkordansi berikut:

asumsi itu dengan apakah ada faktanya di lapangan./Bukan itu
sebagian pihak untuk memutuskan hubungan diplomatik

Itu misalnya praperadilan memutuskan bahwa memang penangkapan
peristiwa itu, Presiden Bush mendeklarasikan perang terhadap

dengan amplifier 50 watt yang rasanya sudah hebat waktu itu.
Ketiga leksis ini, yaitu memutuskan, mendeklarasikan, dan rasanya mempunyai konteks

PEMOSISIAN yang tidak sama.  Kedua leksis  pertama termasuk jenis  MERUJUK sementara yang
terakhir mempunyai kategori MENERIMA. Konteks ketiganya dapat diamati sebagai berikut:

memutuskan PEMOSISIAN: HETEROGLOS: EKSPANSI: MERUJUK: MEMBENARKAN

mendeklarasikan PEMOSISIAN: HETEROGLOS: EKSPANSI: MERUJUK: MEMBENARKAN

rasanya PEMOSISIAN: HETEROGLOS: EKSPANSI: MENERIMA: MODALITAS: MODALISASI

Dalam genre teks ilmiah terdapat tujuh lesis yang unik untuk teks ini. Ini berarti, ketujuh
leksis ini tidak ditemukan dalam teks lainnya yang menjadi objek kajian. Semua leksis ini
termasuk  PEMOSISIAN. Frekuensi atau jumlah token ketujuh leksis ini berbeda-beda. Yang
terbanyak adalah leksis mengemukakan dengan 15 frekuensi kemunculan dalam teks.

Genre teks tajuk rencana surat kabar tidak mempunyai leksis pemosisian yang unik.
Sementara itu, dalam genre teks berita surat kabar terdapat tiga leksis yang unik untuk teks ini.
Semua leksis ini termasuk PEMOSISIAN. Konteks klausa ketiga leksis ini dalam genre teks berita
surat kabar dapat dilihat dalam baris konkordansi berikut:

Seorang pemimpin Talib lokal dilaporkan mengancam menyambut
Rawalpindi.  "Para ahli bedah menegaskan bahwa dia telah meninggal

yang dihadapinya. /"Saya rela menempatkan diri saya dalam
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Leksikon PEMOSISIAN yang Unik dalam Setiap Genre
Dalam  kelima  genre  teks  yang  di  analisis,  terdapat  19  leksis  PEMOSISIAN yang bersifat unik,
yaitu hanya ditemukan pada jenis teks tertentu saja. Berdasarkan analisis konteks klausa
masing-masing leksis melalui  analisis konkordansi terhadap leksis unik yang ditemukan pada
kelima genre, berikut ini juga ditawarkan satu model bagi kelima genre teks yang dijadikan
kajian. Model ini didasarkan pada 19 leksis PEMOSISIAN yang unik yang ditemukan dalam genre
teks fiksi, teks wawancara, teks ilmiah, teks tajuk rencana, dan teks berita surat kabar.

Seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata tidak semua 19 leksis yang terjaring dari
seluruh genre teks dengan menggunakan kata kunci PEMOSISIAN mempunyai makna
PEMOSISIAN. Makna interpersonal PEMOSISIAN sangat ditentukan oleh konteks leksis tersebut di
dalam klausa. Misalnya, leksis menurut termasuk ke dalam leksis APRAISAL yang sama dengan
mengatakan, yaitu PEMOSISIAN: HETEROGLOS: EKSPANSI: MERUJUK: MEMBENARKAN. Teks
fiksi mencatat hanya satu kemunculan leksis menurut di dalam teks. Leksis menurut yang
ditemukan dalam genre teks fiksi tidak termasuk ke dalam PEMOSISIAN: HETEROGLOS:
EKSPANSI: MERUJUK: MEMBENARKAN. Dari segi konteksnya, leksis ini tidak mempunyai
makna pemosisian sama sekali.

layang-layang./Sebagian menurut. Berlari dengan benang
Dari segi konteksnya, genre teks berita bersifat faktual. Token PEMOSISIAN:

HETEROGLOS: EKSPANSI: MERUJUK: MEMBENARKAN digunakan untuk mendukung laporan
berita yang ditulis.

itu masih simpang siur. Menurut saksi mata, terdengar suara
di bagian kepala dan dada. Menurut keterangan polisi, pelaku

Negeri Pakistan kepada AFP. // Menurut sumber di kementrian dan
saat ini," katanya. // Menurut Cheema berdasarkan kesaksian

massa mulai membubarkan diri. Menurut wartawan AFP di lokasi
rapat umum kampanye, demikian menurut para pembantunya. Bersama

KESIMPULAN
Dari segi sumber daya APRAISAL, sumber daya PEMOSISIAN dapat dikatakan sebagai ciri genre
teks ilmiah karena genre teks ini mempunyai distribusi yang paling tinggi dari segi token
PEMOSISIAN dibandingkan genre teks lainnya.Token PEMOSISIAN: HETEROGLOS: EKSPANSI:
MENERIMA: MODALITAS: MODULASI mau juga menjadi ciri genre teks fiksi karena
distribusinya yang sangat tinggi dalam teks ini. Token ini tidak menjadi ciri dalam genre teks
ilmiah karena tidak satu pun kata modal ini dalam token PEMOSISIAN: HETEROGLOS: EKSPANSI:
MENERIMA: MODALITAS: MODULASI. Peran konteks sangat penting dalam mengungkapkan
sumber daya semantik evaluasi seperti PEMOSISIAN. Konteks sangat menentukan apakah
kategori atau unit linguistik merepresentasikan atau tidak termasuk merepresentasikan sumber
daya semantik evaluasi yang ada.

CATATAN
1 Sesuai konvensi kategori Apraisal akan ditulis dalam huruf kapital kecil (small caps).

2 SCP adalah program konkordansi dan daftar kata,  yang bisa digunakan untuk membuat daftar kata
dan menelusuri teks bahasa alami untuk mencari kata, frasa, dan polanya. Perangkat lunak ini dapat
diunduh secara cuma-cuma dari lamannya di internet: http://www.textworld.com/scp/.

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