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PENDAHULUAN
Buku ini hampir sama dengan banyak buku yang bertujuan mengenalkan systemic functional
grammar (tata bahasa fungsional sistemik) kepada pemula, seperti di antaranya buku An
Introduction to Systemic Functional Linguistics (Eggins, 2004) dan Using Functional
Grammar: An Explorer’s Guide (Butt, et al., 2000). Meminjam kata Butt et al., buku ini
merupakan “an introduction to the Introduction” (Butt et al., 2000:iv, huruf miring dari aslinya).
Penulisan buku ini didasari oleh empati penulis terhadap para pemula dalam disiplin ilmu
bahasa fungsional, termasuk mahasiswa, guru, dan peneliti bahasa lainnya, yang kemungkinan
besar akan mengalami banyak kesulitan memahami berbagai penjelasan yang panjang dan rinci
tentang bagaimana bahasa berfungsi sebagai alat bagi manusia untuk melakukan berbagai
tindakan serta penggunaan sekian banyak terminologi yang tidak lazim atau belum pernah
sebelumnya (2004:ix).

Edisi kedua ini diterbitkan sebagai revisi dari edisi pertama, sejalan dengan terbitnya
buku Introduction to Functional Grammar edisi ketiga yang ditulis oleh Halliday bersama
dengan Matthiessen (Halliday dan Matthiessen, 2004), yang memuat banyak revisi terhadap
kedua edisi sebelumnya (Halliday, 1985; 1994). Berbeda dengan Butt et al. (2000) dan Eggins
(2004), buku ini secara khusus dimaksudkan sebagai pengantar untuk dapat membaca buku
Introduction to Functional Grammar (Halliday, 1985; Halliday, 1994; Halliday dan
Matthiessen, 2004), yang sampai saat ini menjadi rujukan utama disiplin ilmu tersebut. Untuk
itu penulis sengaja mengikuti sedekat mungkin model pemaparan dan landasan berpikir yang
digunakan Halliday dan Mathhiessen, meskipun tidak harus dalam urutan dan perspektif yang
sama. Sebagai pengantar, buku ini tentunya tidak selengkap buku Introduction to Functional
Grammar. Misalnya, buku ini tidak memuat paparan tentang groups dan phrases, agar dapat
lebih fokus pada pemaparan tata bahasa pada tataran klausa. Sebaliknya, buku ini memasukkan
hal-hal lain untuk memudahkan pemahaman. Sesuai dengan sumbernya, bahasa Inggris
digunakan sebagai landasan pembentukan teori bahasa fungsional yang dipaparkan dalam buku
ini.

FORMAT DAN GAYA PENULISAN
Buku ini berisi 300 halaman yang terbagi ke dalam sepuluh bab yang rata-rata tidak terlalu
panjang: tujuh bab berisi antara dua belas sampai dengan dua puluh satu halaman, dan tiga bab
yang membahas ketiga metafungsi bahasa, yang merupakan inti dari tata bahasa fungsional,
terdiri atas 39 halaman untuk metafungsi interpersonal, 34 untuk metafungsi textual, dan paling
panjang 52 halaman untuk metafungsi experiential. Setiap bab diawali dengan pengantar umum
(meskipun tidak semuanya diberi judul ‘Introduction’, diikuti oleh pemaparan materi disertai
banyak contoh analisis teks otentik, dan diakhiri dengan latihan, ‘Exercise’, untuk menerapkan
konsep atau teori yang dipaparkan dalam bab tersebut untuk menganalisis teks-teks yang
diambil dari berbagai sumber otentik. Kunci jawaban diberikan di bagian belakang buku
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(halaman 253-282). Pada bagian ‘Futher Reading’ (halaman 283-287), buku ini mencatumkan
beberapa sumber yang perlu dibaca jika pembaca ingin mendalami materi di setiap bab.
Sumber-sumber yang disebutkanpun dipilih buku-buku yang dianggap mudah didapat dan
dipahami oleh pemula dalam disiplin ilmu ini.

Gaya bahasa yang digunakan penulis mirip dengan gaya bahasa yang digunakan guru
dengan muridnya, dengan tata bahasa yang mudah dan kalimat yang pada umumnya tidak
terlalu panjang dan kompleks. Pronomina I, you, we, dan us sangat sering digunakan sehingga
pemaparan lebih terkesan sebagai penyampaian pesan secara personal, akrab, dan mudah
diikuti. Terhadap istilah yang baru disebutkan, penjelasan atau definisi langsung segera
diberikan, juga dengan menggunakan tata bahasa dan kosa kata yang mudah dipahami. Setiap
pemaparan suatu fungsi hampir selalu diberikan contoh penerapannya untuk menganalisis teks,
dan contoh inipun diberikan penjelasan secara bertahap dan rinci.

Karena sasarannya juga mencakup pembaca yang mungkin masih sangat awam tentang
analisi bahasa pada umumnya, dalam menjelaskan konsep penulis hampir selalu mengawalinya
dengan menyebutkan hal-hal yang kongkrit dialami atau ditemui dalam hidup sehari-hari. Jika
istilah linguistik perlu digunakan, penulis mengawali dengan menggunakan istilah yang telah
lazim digunakan dalam pemaparan teori bahasa selama ini.

ISI BUKU
Untuk menjaga agar tidak terjadi salah penerjemahan atau penyebutan istilah, dalam pemparan
isi buku ini semua peristilahan disebutkan tetap dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris, dan jika
perlu disertai dengan padanannya dalam bahasa Indonesia yang diletakan di dalam kurung.
Buku ini diawali dengan memberikan rasional bahwa untuk menganalisis bahasa sebagai alat
komunikasi pendekatan fungsional lebih tepat dibandingkan dengan pendekatan formal
(berbasis bentuk), terutama pendekatan Transformational-Generative (TG) yang dikembangkan
oleh Chomsky. Dengan beberapa contoh, penulis menunjukkan bahwa TG lebih tepat digunakan
untuk menganalisis bahasa sebagai suatu struktur dan kurang mampu dalam menganalisis
bahasa sebagai suatu sistem makna dan Keterkaitan antara bahasa, konteks dan fungsi juga
mulai dibahas untuk menunjukanbetapa pentingnya pengaruh konteks dalam menentukan
pilihan bentuk bahasa yang dianggap mampu mengungkapkan makna yang dimaksud dengan
efektif.

Untuk masuk ke dalam inti pembahasan, clause (klausa) adalah topik pertama yang
disajikan karena klausa merupakan satuan bahasa yang menjadi dasar analisis gramatika
fungsional. Buku ini menunjukkan cara mengidentifikasi klausa dan unsur klausa dengan
menggunakan konsep rank scale. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap satuan
makna pada setiap rank (level atau tingkatan) dapat diurai ke dalam satuan-satuan makna yang
lebih kecil di bawahnya. Klausa, yaitu satuan bahasa yang dalam bahasa Inggris terpusat pada
kelompok verba, merupakan satuan makna tertinggi. Satuan ini terbentuk oleh satuan-satuan
makna yang lebih kecil di bawahnya, yaitu group (kelompok kata), yang terdiri atas word (kata).
Di bawah kata adalah satuan makna terkecil, yaitu morpheme (morfem). Selain itu, ada satuan
makna yang memiliki posisi setara dengan group, yaitu phrase (frasa), khususnya prepositional
phrase. Penulis mengutip penjelasan Halliday dan Matthiessen (2004:311) tentang perbedaan
kelompok kata yang disebut group,  yaitu  ‘an expansion of a word’ dan kelompok kata yang
disebut phrase,  yaitu ‘a contraction of a clause’. Satuan makna yang terbentuk oleh lebih dari
satu klausa disebut clause complex (kompleks klausa). Tata bahasa fungsional tidak
menggunakan istilah sentence (kalimat) untuk menyebut satuan makna di atas klausa, karena
kalimat hanya dapat berlaku untuk bahasa tulis, dan terlalu sulit untuk bahasa lisan.

Untuk mengawali pembahasan aspek fungsional, penulis memberikan pemaparan umum
tentang  apa yang dimaksudkan dengan konsep ‘fungsional’. Pertama dipaparkan tentang ketiga
metafunction (fungsi besar) yang dikenal dalam teori tata bahasa fungsional, yaitu experiential
(salah satu dari dua jenis metafungsi ideational (Halliday dan Matthiessen, 2004:309-310)),
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interpersonal, dan textual. Setiap klausa secara serentak memainkan ketiga fungsi tersebut
secara serentak. Setiap metafungsi mencakup jaringan fungsi-fungsi yang lebih spesifik, yang
secara keseluruhan menjadikan bahasa sebagai suatu jaringan sistem pilihan (system of choices).
Berbeda dengan Halliday dan Matthiessen (2004), buku ini ‘seolah-olah’ menambahkan
metafungsi keempat, yaitu metafungsi logical, yang sebenarnya adalah bagian dari metafungsi
ideational. Metafungsi ini agak berbeda dengan metafungsi lainnya karena berfungsi pada
tataran di atas klausa, yaitu pada clause complex.

Setelah itu dipaparkan tentang dua konsep terkait dengan peran konteks dalam
pemilihan unsur gramatika dalam pengungkapan makna, yaitu register dan genre. Dalam
memaparkan konsep register, penulis mengutip  definisi yang diberikan dalam Halliday dan
Hasan (1985/89), yaitu ‘variation according to use’, yang mencakup tiga dimensi konteks yaitu
field, tenor dan mode. Field terkait dengan metafungsi experiential, tenor dengan metafungsi
interpersonal, dan mode dengan metafungsi textual. Genre didefinisikan dengan menggunakan
bahasa yang mudah dipahami, yaitu ‘register plus purpose’, yang menunjukkan bahwa
pemilihan makna, urutannya, serta unsur-unsur kebahasaan yang dipilih untuk membangun
sebuah teks ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai.

Pemaparan selanjutnya adalah tentang ketiga metafungsi. Masing-masing dipaparkan
secara terpisah secara rinci dan mendalam. Pertama, metafungsi interpersonal. Pemaparan
mencakup berbagai aspek kebahasaan yang dapat dipilih untuk berinteraksi dengan orang lain
dan saling bertukar informasi, barang dan jasa, yaitu (1) Mood (dengan huruf besar) yang terdiri
atas Subject dan Finite, (2) mood (dengan huruf kecil) atau tipe klausa (yang mencakup
declarative, interogative dan imperative), (3) modality yang dikontraskan dengan polarity, dan
(4) appraisal atau penilaian yang merefleksikan fungsi judgement dan appreciation.

Kedua, metafungsi experiential. Pemaparan difokuskan pada aspek transitivity. Istilah
transitivity dalam teori tata bahasa fungsional menggambarkan peran sentral verba dalam
merepresentasikan pengalaman, karena menurut teori tata bahasa fungsional hanya ada satu
jenis pengalaman yang dapat dinyatakan dalam satuan makna klausa, yaitu proses. Proses
memiliki tiga ciri, yaitu (1) terjadinya atau adanya proses, (2) participant yang terlibat dalam
proses, dan (3) circumstance yang melingkupi proses. Dari unsur verbalah dapat ditentukan
jenis proses yang diungkapkan oleh suatu klausa (material, mental, relational, verbal,
existential, atau behavioural), dan juga fungsi semua participant yang terlibat dalam setiap jenis
proses (actor, senser, goal, phenomenon, sayer, dsb). Circumstance mencakup, antara lain,
waktu, tempat, alasan, tujuan, cara, dsb. Pada akhir bab ini juga disinggung sedikit tentang
analisis metafungsi experiential dari perspektif ergativity.

Ketiga, metafungsi textualyaitu kemampuan bahasa untuk menyusun alur makna dalam
penyampaian pesan, khususnya peran theme (tema). Dalam teori tata bahasa fungsional istilah
theme mengacu pada unsur makna yang disebut pertama dalam klausa. Di sini dipaparkan empat
hal yaitu (1) cara mengidentifikasi tema, (2) tema dalam clause complex, (3) multiple theme
(tema ganda), dan (4) beberapa kesulitan dalam menganalisi tema.

Terkait dengan metafungsi tekstual, buku ini menyoroti secara khusus fungsi cohesion
(kohesi). Pemaparan tentang kohesi diawali dengan memperjelas fungsi kohesi, dengan cara
dikontraskan dengan fungsi coherence (koherensi). Bab ini difokuskan pada pemaparan tiga alat
kohesi, yaitu reference, ellipsis, dan conjunction.

Pemaparan berikutnya adalah pada tataran di atas klausa, yaitu clause complex
(gabungan klausa). Pada tataran ini yang bekerja adalah metafungsi logical. Dalam bab ini
dipaparkan tentang dua tipe hubungan antar klausa, yaitu (1) hubungan ketergantungan logis,
yang terdiri atas fungsi hypotaxis dan parataxis, dan (2) hubungan logiko-semantik, yang terdiri
atas fungsi expansion (dalam bentuk elaboration, extension, dan enhancement) dan projection
(berupa quote, report, dan fact). Fungsi expansion dan projection masing-masing dipaparkan
secara lebih mendalam dalam bagian terpisah.
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Paparan berikutnya adalah tentang fungsi yang bekerja di luar (beyond) klausa, yaitu
fungsi metafora. Istilah metaphor digunakan secara khusus dalam teori tata bahasa fungsional
untuk membedakan fungsi pengungkapan makna yang dilakukan secara congruent. Dengan kata
lain, metaphor artinya tidak congruent. Setara dengan ketiga metafungsi yang dikenal dalam
tata bahasa fungsional, ada tiga jenis metaphor, yaitu experiential/logical metaphor,
interpersonal metaphor, dan textual metaphor, yang masing-masing dipaparkan dalam satu bab
terpisah.

Terakhir diberikan contoh analisis teks dalam ketiga dimensi analisis: interpersonal,
experiential, dan textual. Objek analisis adalah dua teks yang berbeda bentuk: percakapan yang
terjadi dalam ruang operasi dan petikan dari sebuah buku teks kedokteran. Di sini juga
disebutkan tiga kegunaan pendekatan tata bahasa fungsional, yaitu untuk (1) melaksanakan
analisis wacana (discourse analysis),  (2) menentukan materi ajar berbagai program pendidikan
bahasa, dan (3) melaksanakan analisis wacana kritis (critical discourse analysis).

KOMENTAR
Secara keseluruhan buku ini telah memenuhi cita-cita penulisnya untuk dapat dibaca oleh
pemula dalam disiplin ilmu bahasa fungsional. Kemudahan bukan hanya terpancar dari bahasa
yang digunakan tetapi juga dari penjelasan dan contoh-contoh yang digunakan, yang dipaparkan
secara rinci dan bertahap. Jika pembaca mengikuti sistematika penyampaian dalam buku ini
serta mengejakan latihan menganalisis teks yang diberikan di setiap akhir bab dengan sunguh-
sungguh, dia akan terlibat secara konseptual dan parktis sekaligus, yang menjadi syarat untuk
dapat memahami cara menganalisis teks dengan pendekatan fungsional. Materi yang telah
dipilih penulis dalam setiap bab dapat dianggap cukup membekali pemula sebagai dasar untuk
dapat memahami dan mendalami teori tata bahasa fungsional dimaksud dengan membaca
sumber-sumber yang ditulis oleh Halliday dan koleganya.

Perspektif lain yang dimasukkan penulis untuk menjelaskan berbagai konsep ternyata
bukan hanya cukup efektif untuk memudahkan pemahaman, tetapi juga memperkaya
pemahaman bahkan bagi pembaca yang sudah lama berkecimpung dalam disiplin ilmu ini.
Latihan yang diberikan di akhir setiap bab juga bukan hanya perlu bagi pemula, tetapi juga
dapat digunakan oleh pembaca lainnya yang lebih mahir untuk meningkatkan kemampuan
menganalisis teks dengan pendekatan fungsional. Hal ini terutama karena adanya kunci jawaban
dari setiap soal yang diberikan di bagian belakang buku ini. Oleh karena itu, buku ini layak
direkomendasikan sebagai rujukan utama bagi pemula dalam disiplin ilmu ini, terutama bagi
mahasiswa dalam mata kuliah Introduction to Functional Grammar dan sejenisnya.

Tentunya buku ini tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya solusi untuk dapat
memahami teori bahasa fungsional dengan mudah, karena dalam upaya memberikan penjelasan
fungsi bahasa secara global dan kontekstual teori linguistik fungsional memang memerlukan
pemaparan dan penjelasan yang panjang dan rumit serta berbagai istilah dan jargon yang belum
pernah dikenal dalam disiplin ilmu bahasa yang atelah lama dikenal selama ini yang memang
perlu untuk menjelaskan sistematika fungsi bahasa. Jikapun digunakan istilah yang sudah lama
dikenal (misalnya theme, metaphor, sentence) sangat mungkin mengacu pada konsep yang tidak
persis sama atau bahkan berbeda sama sekali. Kesulitan dalam memahami buku ini
kemungkinan juga disebabkan karena adanya interferensi atau pengaruh dari penguasaan teori
linguistik yang sudah tertanam sebelumnya (yang kemungkinan juga justru memudahkan).
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