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Abstract
The paper reports on a study that investigated the various Indonesian newspaper texts
with the systemic functional approach for the purpose of identifying the process types and
the lexicogrammatical patterns representing each process type. This is concerned with
the metafunction of the clause to represent experience (experiential metafunction).
According to Systemic Functional Linguistics, the only kind of experience expressible in
language is the process, which incorporates the participant(s) and the circumstance(s)
surrounding it. The data consisted of 420 clauses from 16 texts on various topics,
including newspaper columns, editorials, letters from the readers, and public figure
features from eight prominent newspapers in Indonesia. Results revealed five types of
process deployed in the newspaper textsmaterial, relational, verbal, mental and
existential processes. Each process is represented always by a verb (not a verbal group),
with or without affixes. The relational process is the highest for the tendency to ellipsize
the verb from the clause. This, however, does not reduce the importance of the verb as
the primary element of the predicate of the clause. The study also found that every
process type has its unique preferences of the lexicogrammatical forms of the verb.

Key words: clause, material process, relasional process, verbal process, mental process,
existential process, affixes.

PENDAHULUAN
Tata bahasa bahasa Indonesia yang ada selama ini pada umumnya merupakan hasil pemerian
secara formal pada tataran sintaksis berdasarkan bentuk bahasa yang tampak secara kasat mata
serta mempertimbangkan unsur yang berada di sebelah kiri atau kanannya (lihat a.l. Alwi, dkk.,
1998; Kridalaksana, 2002; Chaer, 2009). Klausa merupakan satuan yang biasa digunakan untuk
memerikan tata bahasa bahasa Indonesia karena dapat secara lengkap menampung semua satuan
sintaksis pada tataran di bawahnya. Menurut buku ‘Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia’ edisi
ketiga (Alwi, dkk., 1998) klausa adalah satuan sintaksis yang memiliki konstituen pokok
predikat, yang  “disertai konstituen subjek di sebelah kiri dan, jika ada, konstituen objek,
pelengkap, dan/atau keterangan wajib di sebelah kanan” (hal. 326). Subjek adalah “fungsi
sintaksis terpenting kedua setelah predikat” (hal. 327). Dinyatakan dalam buku ini bahwa
“setiap konstruksi sintaksis yang terdiri atas unsur subjek dan predikat (tanpa memperhatikan
intonasi atau tanda baca akhir) adalah klausa” (hal 313). Dengan demikian, secara lengkap
klausa terdiri atas dua konstituen wajib, yakni subjek dan predikat dan tiga konstituen tidak
wajib, yakni objek, pelengkap, dan keterangan. Dalam bahasa Indonesia, kelima unsur tersebut
menghasilkan enam tipe kalimat dasar: (1) S-P, (2) S-P-O, (3) S-P-Pel, (4) S-P-Ket, (5) S-P-O-
Pel, dan (6) S-P-O-Ket (hal. 322).

Konstituen predikat pada umumnya berupa verba/frasa verbal, namun dapat juga berupa
berupa adjektiva/frasa adjektival, nomina/frasa nominal/pronomina persona, numeral, atau frasa
preposisional. Fungsi predikat juga seringkali ditandai oleh partikel –lah yang melekat pada kata
atau frasanya. Konstituen subjek biasanya berupa nomina/frasa nominal/pronomina persona,
atau klausa. Objek juga berupa nomina/frasa nominal/pronomina persona, atau klausa. Namun,
berbeda dengan subjek, nomina objek untuk benda tak bernyawa, atau personal ketiga tunggal
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dapat diganti dengan pronomina –nya; pronomina aku atau kamu (tunggal) dapat diganti dengan
–ku dan –mu. Konstituen pelengkap berwujud nomina/frasa nominal/pronomina persona,
adjektiva/frasa adjektival, verba/frasa verbal, frasa preposisional, serta klausa. Konstituen
keterangan, yang letaknya dalam klausa tidak pasti, biasanya berupa adverbia/frasa adverbial
atau frasa preposisional (Alwi, dkk., 1998:326-332).

Dengan menggunakan pendekatan fungsional sistemik, ternyata didapat hasil analisis
tentang klausa bahasa Indonesia yang berbeda (lihat Wachidah, 2005). Tidak sama halnya
dengan pendekatan struktural, kajian bahasa dalam tradisi Linguistik Fungsional Sistemik (LFS)
dikerjakan dengan menggunakan korpus yang terdiri atas teks dari sumber-sumber yang benar-
benar digunakan dalam kehidupan nyata (Halliday dan Matthiessen, 2004:3). Hal ini sesuai
dengan definisi ‘teks’ yang diberikan oleh Halliday dan Hassan (1985:10), yaitu sebagai bahasa
yang memerankan suatu fungsi nyata bagi manusia. Teks dihasilkan melalui proses pemilihan
dan penentuan makna serta cara pengungkapannya dalam bentuk dan struktur yang dipilih dari
sekian banyak yang tersedia dalam suatu jaringan sistem leksikogramatika (lexicogrammar)
bahasa yang bersangkutan (Halliday dan Matthiessen, 2004:23). Dalam pandangan ini teks
bukan terdiri atas satuan-satuan sintaksis, melainkan sebagai sistem yang terdiri atas konfigurasi
makna utuh yang terwujud dalam satuan-satuan sintaksis berupa klausa.

Sama halnya dengan pendekatan struktural, pendekatan LFS juga menempatkan klausa
sebagai satuan pokok untuk analisis bahasa (Halliday dan Matthiessen, 2004:10). Kalimat tidak
dianggap sebagai satuan makna tersendiri tetapi hanya sebagai satuan ortografis untuk
penyampaian secara tertulis. Namun berbeda dengan pandangan tentang klausa selama ini,
dalam pandangan LFS, setiap klausa memerankan tiga ‘metafungsi’ sekaligus (Halliday dan
Matthiessen, 2004:29-30).  Pertama, klausa berperan mengungkapkan pengalaman, yaitu hal-hal
yang dilakukan/terjadi, dirasakan, dipikirkan, dikatakan, diasosiasikan, dsb. Metafungsi ini
disebut ideasional atau eksperiensial (clause as representation). Pada saat yang sama klausa
juga berfungsi melakukan hubungan dengan orang lain, untuk melakukan interaksi sosial dan
personal, seperti memberitahu, bertanya, menyarankan, menawarkan, dsb. Dalam hal ini klausa
memerankan metafungsi interpersonal (clause as exchange). Metafungsi lainnya adalah tekstual
(clause as message) yang mengatur urutan makna dalam diskursus yang memungkinkan
penyampaian pesan secara koheren dan mengalir secara lancar sehingga pesan dapat
tersampaikan dengan tepat dan mudah. Metafungsi ini bersifat fasilitatif terhadap kedua
metafungsi lainnya.

Dalam analisis struktur sintaksis klausa sebagai alat pengungkap pengalaman terhadap
382 klausa yang berasal dari 15 teks yang diambil dari delapan koran terkemuka di Indonesia
yang membahas berbagai topik dalam berbagai jenis teks, Wachidah (2005) menemukan bahwa
pada dasarnya hanya ada satu varian klausa dalam bahasa Indonesia karena memang hanya ada
satu varian makna eksperiensial yang dapat direpresentasikan klausa, yaitu proses yang
merupakan satuan dari tiga unsur: proses, partisipan, dan lingkup situasi. Satuan sintaksis klausa
terbentuk secara bersama-sama oleh kelas kata verba, yang merepresentasikan proses, kelas kata
nomina/kelompok nominal/klausa nominal dan pronomina, yang merepresentasikan partisipan,
dan kelas kata adverbia/kelompok adverbial/klausa adverbial dan frasa preposisional (preposisi
+ nomina/kelompok nominal/klausa nominal pronomina persona), yang merepresentasikan
lingkup situasi.

Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2005 tersebut juga menemukan bahwa
konstituen predikat bahasa Indonesia selalu diduduki hanya oleh kelas kata verba. Temuan ini
berbeda dengan pandangan yang didasarkan pada bukti formal yang kasat mata, yang
mengidentifikasi empat kelas kata yang dapat berfungsi sebagai predikat, yaitu adjektiva/frasa
adjektival, nomina/frasa nominal/pronomina persona, numeral, atau frasa preposisional (Alwi,
dkk., 1998:332). Berdasarkan analisis LFS, variasi tersebut hanya merupakan akibat dari
penerapan teknik pelesapan jenis kata kerja tertentu dalam bahasa Indonesia, yang tampaknya
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didasarkan pada suatu prinsip bahwa jika suatu unsur makna telah diketahui oleh si pendengar
atau pembaca melalui konteks situasi komunikatif yang ada, pengungkapan makna tersebut
secara eksplisit dalam bentuk kata-kata dapat dianggap sebagai hal yang tidak perlu atau bahkan
tidak bisa diterima.

Temuan tersebut baru memberikan gambaran umum tentang satuan-satuan sintaksis
pembentuk klausa, dan belum menggambarkan satuan sintaksis apa saja yang dipilih untuk
mengungkapkan setiap jenis pengalaman (proses) dalam teks yang dipilih dalam suatu
diskursus. Adalah suatu keharusan dalam tradisi LFS untuk mengaitkan bentuk bahasa dengan
makna atau fungsi yang diperankannya dalam setiap proses untuk mencapai tujuan teks.
Menurut Halliday and Matthiessen (2004: 170), pengalaman manusia dapat digolongkan hanya
ke dalam beberapa tipe proses (process types) yang masing-masing memilih unsur
leksikogramatika tertentu untuk mengungkapkannya dari yang tersedia dalam setiap bahasa.
Ada enam tipe proses yang telah diidentifikasi, yaitu (1) proses material (terwujud) berupa
tindakan atau kejadian, (2) proses mental, (3) proses relasional (pengaitan), (4) proses verbal,
(5) proses eksistensial (keberadaan), dan (6) proses behavioral. Sistem transitivitas setiap bahasa
menyediakan kata-kata dan tata bahasa yang mengatur pemilihan kata serta bentuk dan
tatanannya untuk merepresentasikan setiap tipe proses.

Pemahaman terhadap struktur klausa mencakup pemahaman terhadap ketiga unsur di
dalamnya, yaitu kelas kata verba (sebagai alat pengungkap proses), kelas kata nomina (sebagai
alat pengungkap partisipan), dan kelas kata adverbia atau frasa preposisional (sebagai alat
pengungkap lingkup situasi). Fokus penelitian kali ini adalah pada sistem transitivitas yang
terkait hanya dengan unsur pokok klausa, yaitu kelas kata verba. Untuk mendapatkan hasil yang
dapat merepresentasikan berbagai wacana, penelitian ini menggunakan data yang diambil dari
berbagai teks yang dimuat di koran, seperti berita, tajuk rencana, surat pembaca, dan pemaparan
tokoh. Berbagai teks tersebut melibatkan penggunaan ragam bahasa lisan dan tulis, formal serta
informal, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang
pemilihan dan penggunaan unsur leksikogramatika dalam klausa dibandingkan dengan jenis
teks lain. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah (1) tipe-tipe proses apa saja yang dipilih,
dan (2) bentuk leksikogramatika apa saja yang dipilih untuk satuan sintaksis verba yang
merepresentasikan setiap tipe proses?

METODE PENELITIAN

Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 420 klausa dari 16 teks pendek (berkisar
antara 15 klausa sampai 49 klausa per teks) dalam rubrik berita, surat pembaca, tajuk rencana
dan tokoh, dari delapan koran terkemuka di Indonesia. Teks koran dipilih karena jenis teks
tersebut digunakan (ditulis, dibaca, diucapkan, disimak) secara luas oleh berbagai kalangan
masyarakat, dan di dalamnya terdapat ragam bahasa tulis dan lisan, formal serta informal. Data
dikumpulkan dengan cara menyalin setiap teks. Teks kemudian diurai menjadi sederetan klausa,
dan diberi identitas dengan angka sesuai urutan kejadiannya di dalam teks.Angka tersebut
kemudian dilengkapi dengan nomor urut teks pada tabel di atas. Sebagai contoh, 29 klausa
dalam teks nomor 1 (teks berjudul “Bawaslu segera Tindak KPU” dari Jawa Pos edisi Minggu
26 Juli 2009) diberi identifikasi dari 1-1 sampai dengan 1-29. Tabel 1 menunjukkan rincian dari
semua teks yang dianalisis dalam penelitian ini serta sumbernya.
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Tabel 1.  Data penelitian dan sumbernya

No. Sumber
(Koran) Judul Teks Judul Rubrik Edisi Halaman Jumlah

Klausa
Identitas
Klausa

1. Jawa Pos Bawaslu Segera
Tindak KPU Politik

Minggu,
26 Juli
2009

2 29 1-1 s.d
1-29

2. Jawa Pos Mahal karena tak
Ada Subsidi Supertivo

Minggu,
26 Juli
2009

16 36 2-1 s.d.
2-36

3. Kompas Afgan Nama dan
Peristiwa

Minggu,
31 Mei
2009

32 25 3-1 s.d.
3-25

4. Kompas Gunung Es
Persoalan TKI Tajuk Rencana

Rabu,
17 Juni
2009

6 28 4-1 s.d.
4-28

5. Media
Indonesia

Bersatu
Membangun
Bangsa

-
Kamis,
13 Agustus
2009

1 23 5-1 s.d.
5-23

6. Media
Indonesia

Menunggu Izin
Pemeriksaan Bupati
Bombana

Tanah Air
Kamis,
13 Agustus
2009

7 15 6-1 s.d.
6-15

7. Pos Kota

Digembleng di
Markas Akmil: PB
PBSI Tinjau Atlet
Pratama

Jum’at,
5 Juni 2009 2A-1 22 7-1 s.d.

7-22

8. Pos Kota Kartu Citibank
Susah Ditutup - Jum’at,

5 Juni 2009 3 28 8-1 s.d.
8-28

9. Radar Bali Jebol Plafon,
Kamera Disikat -

Minggu,
26 Juli
2009

24 22 9-1 s.d.
9-22

10. Radar Bali
Jawa Timur Kreatif
2009

Wahana
Budaya dan
Ekonomi
Kreatif

Minggu,
26 Juli
2009

27 26 10-1 s.d.
10-26

11. Republika
Online

PDAM Keluhan
Warga -

Jum’at,
11
September
2009

pukul
01:28:00 26 11-1 s.d.

11-26

12. Republika
Online

FRI Minta
Mendiknas Non
Partisan

Newsroom

Sabtu,
12
September
2009

pukul
13:09:00 29 12-1 s.d.

12-29

13. Suara
Merdeka

Lepuh-Lepuh
Berair Cantik Serhat

Minggu,
6
September
2009

24 50 13-1 s.d.
13-50

14. Suara
Merdeka

Sosialisasi Keaslian
Uang

Sekilas
Ekonomi

Sabtu,
25 Juli
2009

4 20 14-1 s.d.
14-20

15. Suara
Pembaruan

DKI Rehab 46
Pasar Tradisional:
Pungutan Pedagang
Harus Proporsional

Metropolitan Kamis,
4 Juni 2009 10 24 15-1 s.d.

15-24

16. Suara
Pembaruan

PT KA Rintis
Perusahaan
Pariwisata

Ekonomi Kamis,
4 Juni 2009 13 17 16-1 s.d.

16-17

Jumlah 420
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Perlu ditegaskan kembali bahwa klausa merepresentasikan proses, yang terdiri atas paling
banyak tiga kelas kata, yaitu verba untuk merepresentasikan proses itu sendiri, kelas kata
nomina untuk merepresentasikan partisipan yang terlibat dalam proses, dan kelas kata adverbia
atau frasa preposisional untuk merepresentasikan lingkup situasi yang menyertai proses. Pada
prinsipnya setiap unsur proses tersebut dapat terwujud secara eksplisit dalam satuan sintaksis
yang akan menghasilkan klausa secara lengkap, namun tidak jarang ada satuan sintaksis yang
dilesapkan. Unsur yang dilesapkan ini biasanya dapat diperkirakan adanya berdasarkan konteks
situasi  dalam  teks.  Setiap  klausa  ditulis  terpisah  dalam  satu  baris  dan  diberi  identitas  dengan
angka di kolom sebelah kiri sesuai urutannya. Angka tersebut berfungsi sebagai nomor identitas
klausa. Dalam setiap satuan ortografis yang lazim disebut kalimat seringkali terdapat lebih dari
satu klausa yang dihubungkan oleh kata sambung. Istilah ‘kata sambung’ di sini bukan hanya
mencakup konjungsi, tetapi juga kata-kata lain yang juga berfungsi menghubungkan dua klausa,
seperti untuk, agar, dsb.  Berikut ini adalah contoh penguraian teks menjadi satuan-satuan
klausa (dua paragraf pertama dalam teks nomor 7 berjudul “Digembleng di Markas Akmil: PB
PBSI Tinjau Atlet Pratama”, Pos Kota, Jum’at, 5 Juni 2009, halaman 2A-1).

JAKARTA (Pos Kota) – Untuk lebih memastikan penggemblengan 39 atlet pratama
bulu tangkis Indonesia yang dikirim sejak bulan Maret 2009 lalu ke markas Akademi
Militer (Akmil) di Magelang, pengurus PB-PBSI dan sejumlah wartawan meninjau
keberadaan mereka hari ini, Jum’at (5/6).

Menurut Marsekal Madya (purn) I Gusti Made Oka, Wakil ketua Umum II PB-PBSI,
peninjauan tersebut merupakan kegiatan silaturahmi, agar seluruh atlet yang sedang dalam
pembinaan Akmil tetap menjaga semangat dan motivasi.

Setelah diurai, kedua paragraf tersebut ternyata terdiri atas enam klausa. Unsur proses
terwujud secara eksplisit dalam satuan sintaksis verba (tertulis dengan huruf tebal) di lima
klausa (klausa 1 s.d. klausa 5), sedangkan  di klausa 6 satuan sintaksis yang berpotensi
mewujudkan proses dilesapkan. Diperkirakan kata itu adalah {berada} (kurung kurawal
menandakan unsur yang dilesapkan). Juga terlihat dalam contoh tersebut, bahwa kata sambung
tidak termasuk dalam struktur internal klausa karena fungsinya adalah menghubungkan dua
klausa.

No. Kata
Sambung KLAUSA

7-1 Untuk lebih memastikan penggemblengan 39 atlet pratama bulu tangkis
Indonesia yang dikirim sejak bulan Maret 2009 lalu ke markas Akademi
Militer (Akmil) di Magelang,

7-2 [yang dikirim sejak bulan Maret 2009 lalu ke markas Akademi Militer (Akmil)
di Magelang]

7-3 pengurus PB-PBSI dan sejumlah wartawan meninjau keberadaan mereka
hari ini, Jum’at (5/6).

7-4 Menurut Marsekal Madya (purn) I Gusti Made Oka, Wakil ketua Umum II
PB-PBSI, peninjauan tersebut merupakan kegiatan silaturahmi,

7-5 agar seluruh atlet yang sedang dalam pembinaan Akmil tetap menjaga
semangat dan motivasi.

7-6 [yang sedang {berada} dalam pembinaan Akmil]

Dari keenam klausa tersebut terdapat dua klausa adjektival (klausa 2 dan 6), yang
tentunya tidak dapat berdiri sendiri mewujudkan salah satu unsur proses, karena fungsinya
adalah sebagai bagian dari perwujudan partisipan, yaitu sebagai pewatas nomina. Klausa 2
sebelumnya menjadi bagian dari klausa 1 sebagai pewatas frasa nominal ‘atlet pratama bulu
tangkis Indonesia’. Klausa 6 sebelumnya menjadi bagian dari kalusa 5, sebagai pewatas dari
nomiuna ‘atlet’. Sebagai pewatas nomina/frasa nominal, klausa adjektival sebenarnya tidak
perlu dipisahkan dari nomina yang diwatasi. Namun karena fokus penelitian ini adalah pada
struktur internal klausa, klausa adjektival dianggap perlu dianalisis sebagai klausa tersendiri.
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Dengan cara penguraian demikian inilah akhirnya diperoleh 420 klausa yang digunakan sebagai
data untuk penelitian ini.

Analisis Data
Untuk mengidentifikasi satuan sintaksis dalam setiap klausa, digunakan tabel yang terdiri atas
beberapa kolom: satu kolom untuk nomor identitas klausa, satu kolom untuk kata sambung, satu
kolom untuk satuan sintaksis yang merepresentasikan proses (verba), satu kolom atau lebih
untuk satuan sintaksi yang merepresentasikan partisipan (nomina/kelompok nominal/klausa
nominal), dan satu kolom atau lebih untuk merepresentasikan lingkup situasi (frasa preposisi
atau adverbia/kelompok adverbial/klausa adverbial). Dengan demikian tidak ada satu pun satuan
sintaksis dalam setiap klausa yang tidak tertampung dalam tabel analisis ini. Di bawah ini
adalah contoh analisis keenam klausa tersebut di atas.

NO
KATA
SAM-
BUNG

LINGKUP
SITUASI

PARTISI-PAN
LING-KUP
SITUASI

PROSES PARTISIPAN
LING-KUP
SITUASI

LING-
KUP

SITUASI
7-1 Untuk lebih memastikan penggemblengan

39 atlet pratama
bulu tangkis
Indonesia yang
dikirim sejak
bulan maret
2009 lalu ke
markas Akademi
Militer (Akmil)
di Magelang

7-2 [yang dikirim sejak
bulan
maret
2009 lalu

ke
markas
Akademi
Militer
(Akmil)
di Mage-
lang

7-3 pengurus
PB-PBSI dan
sejumlah
wartawan

meninjau keberadaan
mereka

hari ini,
Jum’at
(5/6).

7-4 Menurut
Marsekal
Madya (purn)
I Gusti Made
Oka, Wakil
ketua Umum
II PB-PBSI,

peninjauan
tersebut

merupakan kegiatan
silaturahmi,

7-5 agar seluruh atlet
yang sedang
dalam
pembinaan
Akmil

tetap menjaga semangat dan
motivasi.

7-6 [yang sedang {berada} dalam
pembinaan
Akmil

Analisis kemudian difokuskan pada kelas kata verba yang merepresentasikan proses.
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi (1) tipe proses yang ada, (2) kata yang digunakan atau
dilesapkan, dan (3) bentuk sintaksis yang digunakan untuk menyatakan tipe proses. Karena ada
enam klausa maka ada enam kata dalam kelas kata verba yang dijadikan fokus analisis, yaitu
memastikan, dikirim, meninjau, merupakan, menjaga, dan satu yang dilesapkan yaitu {berada}.
Berdasarkan analisis terhadap pada enam kata tersebut diperoleh jawaban terhadap pertanyaan
penelitian ini, yang tentunya kebenarannya masih sangat terbatas.  Pertama, ada tiga tipe proses
yang dipilih, yaitu (1) tipe proses mental (memastikan),  (2)  tipe  proses  material  (dikirim,
meninjau, dan menjaga),  dan  (3)  tipe  proses  relasional  (merupakan dan  {berada}). Kedua,
ternyata unsur proses tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk satu kata (bukan kelompok kata)
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yang dalam data ini semuanya mengalami proses afiksasi. Tipe proses mental memilih konfiks
‘me-kan’, tipe proses material memilih awalan ‘di-‘ dan ‘me-‘, dan tipe proses relasional
memilih konfiks ‘me-kan’ dan awalan ‘ber-’. Namun berbeda dengan konfiks ‘me-kan’ yang
dipilih tipe proses mental, konfiks ‘me-kan’ dalam tipe proses relasional seolah-olah sudah tidak
dapat terpisahkan dengan kata dasarnya ‘rupa’ tetapi sudah ‘membeku’ menjadi kata
merupakan. Begitu juga halnya dengan awalan ‘ber-’ yang seolah-olah tidak terpisahkan lagi
dengan kata dasarnya ‘ada’, dan sudah beku menyatu menjadi kata berada.

HASIL PENELITIAN
Analisis terhadap data sebanyak 420 klausa dengan metode yang sudah dipaparkan di atas
menghasilkan jawaban atas dua permasalahan yang diteliti yaitu (1) tipe proses yang dipilih oleh
berbagai teks yang dimuat di koran dan (2) bentuk leksikogramatika dari satuan sintaksis verba
yang dipilih untuk merepresentasikan setiap tipe proses.

Tipe Proses
Ada lima tipe proses yang digunakan dalam teks berita koran, yaitu (1) verbal, (2) material, (3)
relasional, (4) mental, dan (5) eksistensial. Tipe behavioral tidak ditemukan sama sekali. Berikut
ini adalah distribusi jumlah kejadian tipe proses dalam persentase.

Material Relasional Verbal Mental Eksistensial

49,5% 28,1% 12,9% 6,4% 3,1%

Temuan ini mencerminkan fungsi diskursus koran sebagai wahana publik untuk
menyampaikan informasi berupa kegiatan, tindakan, dan peristiwa (melalui proses material,
relasional, eksistensial, mental), secara obyektif dari sumber  yang dapat dipercaya (melalui
proses verbal). Di samping itu juga ada tempat untuk menyampaikan harapan dan pemikiran,
sepeti pada rubrik surat dari pembaca dan tajuk rencana (yang seringkali melibatkan
penggunaan tipe proses mental, di samping proses-proses lainnya).

Satuan Sintaksis Verba
Terkait dengan satuan sintaksis verba, penelitian ini menemukan bahwa dalam bahasa
Indonesia, setidaknya berdasarkan data sebanyak 420 klausa yang digunakan dalam penelitian
ini, unsur verba secara konsisten dinyatakan dalam bentuk satu kata (bukan kelompok kata).
Jika ada dua kata kerja berurutan, kata kerja kedua sebenarnya merepresentasikan suatu proses
lain yang ‘sedang’ berfungsi sebagai partisipan dari proses yang dinyatakan oleh kata kerja
pertama. Sebagai contoh:

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak mau disebut terlibat dalam perubahan
daftar pemilih tetap (DPT). (Data 1-1 s.d. 1-3)

Karena dalam kalimat tersebut terdapat tiga verba, dapat dipastikan bahwa ada tiga klausa yang
merepresentasikan tiga proses di dalamnya. Klausa pertama menyatakan proses mental mau
yang melibatkan partisipan si perasa (senser), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan
fenomena yang dirasakan oleh si perasa. Fenomena tersebut berupa proses, disebut terlibat
dalam perubahan daftar pemilih tetap (DPT). Klausa kedua menyatakan proses verbal dengan
verba disebut, yang melibatkan partisipan si pengucap (sayer) yang kebetulan dilesapkan, yaitu
{dirinya}, dan hal yang dilaporkan (reported), yang dua unsur pertamanya juga dilesapkan,
yaitu {bahwa} {dirinya} terlibat dalam perbuahan daftar pemilih tetap (DPT). Klausa ketiga
merepresentasikan proses relasional dengan verba terlibat yang mengaitkan partisipan si
pembawa atribut (carrier) dan atributnya (attribute) yang menyatu dalam verba terlibat. Contoh
lainnya:
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 “BI berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat soal bahaya peredaran uang
palsu melalui informasi untuk mengenali keaslian uang rupiah. Kali ini dilakukan
lewat pendekatan budaya supaya memberi makna lebih dalam,” jelas Zaeni, kemarin.

Kalimat pertama dalam kutipan tersebut menggunakan dua verba berurutan, berusaha
meningkatkan, dan oleh karena itu merepresentasikan dua proses. Verba berusaha
merepresentasikan proses material yang melibatkan partisipan si pelaku, BI, dan tujuan tindakan
tersebut yang juga berupa proses, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat soal bahaya
peredaran uang palsu melalui informasi untuk mengenali keaslian uang rupiah. Verba
meningkatkan juga merepresentasikan proses material yang melibatkan pelaku yang dilesapkan
yaitu {BI} dan tujuan tindakan itu, yaitu pemahaman masyarakat soal bahaya peredaran uang
palsu.

Di samping itu, kata-kata yang disebutkan sebelum kata kerja yang mengandung makna
polaritas (tak, tidak, bukan, tidak pernah, jangan), aspek perfektif (sudah, telah, belum, masih,
tetap), modalitas (harus, akan, bakal, dapat, bisa, mampu, berhasil, mungkin) dan kebesertaan
(ikut, turut)  juga tidak dapat digolongkan sebagai verba dalam bahasa Indonesia. Kata-kata
tersebut lebih tepat digolongkan pada kelas kata adverbia, yang oleh Kridalaksono (2007)
didefiniskan sebagai “kategori yang dapat mendampingi ajektiva, numeralia, atau proposisi
dalam konstruksi sintaksis” (hal. 81).

Proses Material
Diskursus koran ternyata didominasi oleh penyampaian informasi berupa kegiatan, tindakan,
dan peristiwa, sebagaimana terungkap oleh proses material yang mencapai hampir mencapai
separoh dari keseluruhan proses yang ada, 208 proses (49,5%). Perlu dicatat bahwa jenis
partisipan yang berpotensi disebutkan secara eksplisit dalam klausa material adalah ‘pelaku’
tindakan (actor), ‘tujuan’ tindakan (goal), ‘lingkup’ tindakan (scope/range), ‘penerima’ barang
(recipient), dan ‘penerima’ jasa (client).

Sebagai contoh, teks berita no 1, yang berjudul “Bawaslu segera Tindak KPU” (Jawa Pos,
Minggu 26 Juli 2009, hal. 2), yang melaporkan pernyataan Bawaslu terkait dengan terjadinya
perubahan daftar pemilih tetap (DPT). Kejadian ini tercermin oleh penggunaan verba terjadi,
keluar, ditemukan, menyampaikan, mengubah, dan berubah. Teks no. 4, yaitu tajuk rencana
yang membahas kasus penganiayaan yang menimpa seorang TKI di Malaysia yang bernama Siti
Hajar yang berjudul “Gunung Es Persoalan TKI” (Kompas, Rabu 17 Juni 2009, hal. 6)
melibatkan penggunaan proses material membuka, berulang, menambah, mengalami, menimpa,
meninggal, melindungi, mendominasi, dibarengi, menyumbang, melilit, dilakukan, membenahi,
ditempatkan, dan menindak. Teks no. 15 yang ada dalam rubrik CANTIK SEHAT yang berbentuk
tanya jawab antara pembaca dengan dokter pengasuh rubrik yang berjudul “Lepuh-Lepuh
Berair” (Suara Merdeka, Minggu 6 Sweptember 2009, hal. 24) membahas penderitaan berupa
lepuh-lepuh berarir di kulit yang dialami ibu si pembaca, dan oleh karenanya melibatkan
penggunaan proses timbul, pecah, meninggalkan, menimbulkan, makan, dibawa, diberi, tidur,
melekat, disembuhkan, terkena, diobati, bertambah, ditemukan, dan mencegah, yang beberapa
di antaranya diulang dua atau tiga kali.

Bentuk Sintaksis Verba Material
Dari semua contoh yang disebutkan, terlihat bahwa unsur proses selalu dinyatakan oleh satu
kata yang termasuk dalam kelas kata verba, dengan atau tanpa proses afiksasi (penambahan
awalan, akhiran, atau konfiks yang mengkombinasikan awalan dan akhiran pada kata dasar).
Kridalaksana (2007: 51-58) menggunakan istilah ‘verba dasar bebas’ untuk kata yang tidak
mengalami afiksasi, dan ‘verba turunan’ untuk yang telah mengalami afiksasi.
1) Dari sebanyak 208 verba yang merepresentaskan proses material, hanya ada sembilan yang

berbentuk verba dasar bebas, yaitu lulus, masuk, terjun, timbul, pecah, makan, dan tidur
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(ada yang digunakan lebih dari satu kali). Bentuk ini mengindikasikan makna aktif si pelaku
(actor) yang tidak ditujukan untuk mempengaruhi partisipan lain.

2) Ada beberapa verba dasar bebas yang seolah-olah (atau memang asalnya) telah mengalami
afiksasi, yaitu keluar, terjadi, meninggal, bekerja, dan bekerja sama. Bentuk ini juga
mengindikasikan makna aktif si pelaku yang tidak mempengaruhi partisipan lain.

3) Verba turunan dengan awalan me- yang merepresentasikan makna aktif si pelaku untuk
mempengaruhi partisipan yang disebutkan sesudahnya. Verba turunan dengan awalan me-
ini menduduki hampir seperempat dari keseluruhan verba material yang ada (49 dari 208).
Berikut ini adalah verba turunan dengan awalan me- yang ditemukan dalam data, yang
beberapa di antara terjadi lebih dari satu kali: mengubah, menambah, mengulang,
memperoleh, mendapat, memberi, membuka, menimpa, mendominasi, menyumbang,
menindak, membuat, menunggu, memeriksa, meninjau, menjaga, meraih, membayar,
menutup, membobol, menjebol, memanjat, mengundang, mendorong, melekat, mencegah,
menggelar, memberantas, merevitalisasi, merehab, membentuk, menggandeng, dan
menggarap.

4) Verba turunan dengan awalan di-, yang mengindikasikan bahwa partisipan yang menjadi
tujuan tindakan lebih penting untuk disebutkan daripada pelakunya. Oleh karena itulah
verba dengan awalan di- selama ini dianggap memiliki makna pasif, karena partisipan yang
disebutkan hanya menjadi sasaran atau tujuan dari tindakan yang dinyatakan verbanya.
Penyebutan si pelaku bersifat opsional, dan jika itu dilakukan biasanya diawali kata ‘oleh’.
Bentuk verba ini ternyata tidak terlalu banyak digunakan dalam teks yang dimuat di koran
(26 dari 208). Berikut adalah verba turunan dengan awalan di- yang ditemukan, yang
beberapa di antaranya digunakan lebih dari satu kali: dibuka, diterima, dirilis, dikirim,
ditahan, diperiksa, dibentuk, dikunci, digondol, diundang, dibantu, dipasang, dibawa,
diberi, dipakai, direhab, direvitalisasi, dan direnovasi.

5) Verba turunan dengan awalan ter- terjadi hanya dua kali, yaitu terkena dan tercipta. Awalan
ter- mengindikasikan makna yang hampir sama dengan awalan di-, namun tersirat makna
ketidaksengajaan tindakan tersebut oleh pelakunya. Oleh karena itu dengan verba turunan
berawalan ter- si pelaku hampir tidak pernah disebutkan.

6) Ada satu verba yang tertulis sebagai verba dasar, namun sebenarnya sudah mendapatkan
imbuhan pronomina yang menjadikannya menjadi verba pasif yang ditulis terpisah, yaitu
saya bayar. Bentuk ini hampir sama dengan verba turunan dengan awalan di-,  yang
mengindikasikan peran pasif partisipan yang disebutkan sebelumnya, namun awalan
tersebut digantikan oleh pronomina (saya) untuk memungkinkan si pelaku masih dapat
disebutkan (tanpa menggunakan kata ‘oleh’).

7) Verba turunan dengan awalan ber-, yang juga mengindikasikan makna aktif pada diri
sendiri, dan tidak ditujukan untuk mempengaruhi partisipan lain. Ada 12 kejadian verba
material dalam bentuk ini (ada yang digunakan lebih dari satu kali), yaitu berubah, berlaga,
berulang, berlatih, berubah-ubah, berganti-ganti, berlangsung, berkurang, bertambah,
berusaha, berkompetisi, dan bergerak.

8) Verba turunan dengan konfiks me-kan yang mengindikasikan peran aktif si pelaku. Tidak
sama halnya imbuhan yang telah disebutkan di atas, konfiks me-kan ternyata memiliki
beberapa kategori makna yang berbeda. Berikut ini adalah semua verba turunan dengan
konfiks me-kan yang ditemukan dalam data (terjadi 36 kali), yang telah dikelompokkan
berdasarkan kemiripan makna yang ditimbulkan oleh adanya imbuhan tersebut.
a. Verba menyelenggarakan, melaksanakan, mendapatkan, menggunakan, melakukan,

meninggalkan, yang menyiratkan makna aktif si pelaku untuk mempengaruhi partisipan
yang menjadi tujuan tindakan.

b. Verba menyampaikan, menunjukkan, memberikan, mempromosikan melibatkan
sedikitnya tiga partisipan, yaitu si pelaku, tujuan tindakan, dan si penerima barang. Kata
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‘kepada’ diperlukan sebelum si penerima barang jika partisipan tersebut tidak
disebutkan langsung setelah verba.

c. Verba merampungkan, menyiapkan, melibatkan, membangkitkan, merealisasikan,
menyediakan, menjalankan, menimbulkan, meningkatkan, mengalahkan, menegakkan,
mengintegrasikan, dan memaksimalkan menyiratkan bahwa si pelaku menyebabkan
terjadinya tindakan atau keadaan yang dinyatakan oleh kata dasarnya, atau dapat
dikatakan ‘membuat …’ atau ‘membuat menjadi …’ yang mempengaruhi partisipan
berikutnya.

d. Verba mengupayakan, yang dapat diartikan melakukan tindakan yang dinyatakan oleh
kata dasarnya, yaitu ‘melakukan upaya’.

9) Verba turunan dengan konfiks di-kan terjadi 18 kali. Konfiks ini mengindikasikan bahwa
tujuan tindakan lebih penting disebutkan daripada si pelaku. Dapat dikatakan bahwa
imbuhan di-kan merupakan bentuk alternatif dari me-kan jika partisipan yang menjadi
tujuan tindakan disebutkan sebelum verba. Dari data ditemukan beberapa kategori makna
yang sama dengan konfiks di-kan, yaitu:
a. verba ditemukan, dilakukan, diadakan, digunakan, disalahgunakan, yang menyiratkan

makna pasif partisipan yang disebutkan sebelum verba sebagai tujuan tindakan yang
dinyatakan oleh verba;

b. verba dibayarkan, yang dapat melibatkan si penerima barang dan partisipan yang wajib
ada yaitu tujuan tindakan. Kata ‘kepada’ diperlukan sebelum si penerima barang;

c. verba disesuaikan, disembuhkan, ditingkatkan, dikeluarkan, dan diremajakan
menyiratkan bahwa tujuan tindakan dipengaruhi oleh tindakan atau keadaan yang
dinyatakan oleh kata dasarnya. Dengan kata lain, tujuan tindakan ‘dibuat …’ atau
‘dibuat menjadi …’ sebagaimana tersebut dalam kata dasar;

d. verba ditempatkan, yang dapat diartikan mengalami tindakan untuk diletakkan pada
suatu tempat.

10) Ada satu verba turunan yang mengindikasikan bahwa tujuan tindakan lebih penting
disebutkan daripada si pelaku, sehingga menyiratkan makna pasif partisipan tersebut, yaitu
mereka lakukan. Bentuk ini hampir sama dengan verba turunan dengan awalan di- namun
awalan tersebut digantikan oleh pronomina mereka untuk memungkinkan si pelaku tersebut
masih dapat disebutkan (tanpa menggunakan kata ‘oleh’).

11) Verba turunan dengan konfiks me-i, yang terjadi 13 kali (ada yang terjadi lebih dari satu
kali). Sama halnya dengan konfiks yang telah diidentifikasi sebelumnya, konfiks me-i juga
menyiratkan beberapa kategori makna, yaitu:
a. verba mengikuti, menghadapi, memperingati, yang mengindikasikan makna aktif si

pelaku melakukan tindakan untuk mempengaruhi partisipan yang menjadi tujuan
tindakan;

b. verba mengarsiteki, yang menyiratkan makna melakukan tindakan yang layaknya
dilakukan seorang aristek untuk mempengaruhi partisipan yang menjadi tujuan
tindakan;

c. verba membenahi, melindungi, melayani, yang menyiratkan makna melakukan tindakan
pembenahan, perlindungan, pelayanan bagi partisipan yang menjadi tujuan tindakan;

d. verba menyurati, yang menyiratkan arti memberi atau mengirim surat kepada partisipan
yang menjadi tujuan tindakan;

e. verba melakoni, yang menyiratkan makna menjalani lakon.
12) Verba turunan dengan konfiks di-i, yang hanya terjadi delapan kali. Konfiks ini

mengindikasikan bahwa tujuan tindakan lebih penting disebutkan daripada si pelaku. Dapat
dikatakan bahwa imbuhan di-i juga merupakan bentuk alternatif dari me-i jika partisipan
yang menjadi tujuan tindakan disebutkan sebelum verba. Dari data ditemukan dua kategori
makna yang serupa dengan konfiks me-i, yaitu:
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a. verba diikuti, dibarengi, distaroni, yang mengindikasikan makna pasif partisipan yang
disebutkan sebelum verba sebagai tujuan tindakan yang dinyatakan oleh verba;

b. verba disponsori, ditandatangani, disikapi, diobati, yang menyiratkan arti diberi sesuatu
yang dinyatakan kata dasarnya (sponsor, tandatangan, sikap, obat).

13) Pelesapan verba yang terjadi pada lima verba, yang diperkiran verba {berlangsung},
{dilaksanakan}, {mendorong}, {mengikuti}, sebagaimana dicontohkan oleh data berikut:

Acara tersebut diadakan dalam  rangka memperingati Hari kemerdekaan ke-64 Republik
Indonesia, {mendorong} pengembangan industri kreatif, dan {mengikuti} arahan
presiden RI dalam PPBI (Pekan Produk Budaya Indonesia) 2009 di beberapa kesempatan
untuk mengembangkan  ekonomi gelombang keempat. (Data 10-11 dan 10-12)

Proses Relasional
Pemaparan kegiatan, tindakan, dan peristiwa dalam berbagai teks di koran seringkali melibatkan
proses mendeskripsikan orang/benda, dengan menyebutkan sifatnya, identitasnya, serta
bagiannya. Proses tersebut disebut dengan istilah proses relasional (pengaitan).  Dalam data
terjadi 118 proses relasional atau 28,1% dari 420 verba dalam data. Perlu disebutkan bahwa
jenis partisipan yang berpotensi disebutkan secara eksplisit dalam klausa relasional adalah
‘pembawa’ atribut (carrier), ‘atribut’ (attribute), ‘pemilik’ identitas (identified), ‘pemberi’
identitas (identifier), pemilik (possessor), dan milik (possessed).

Sebagai contoh, teks no. 2, teks berita yang berjudul “Mahal Karena Tak Ada Subsidi”
(Jawa Pos, Minggu 26 Juli 2009, hal. 16), yang melaporkan informasi yang diperoleh dari pihak
PSSI tentang penambahan pelatih berlisensi A untuk Jawa Timur. Ada 15 proses relasional yang
digunakan dalam teks tersebut, yang beberapa diantaranya dilesapkan atau terjadi lebih dari satu
kali. Verba relasional yang digunakan dalam teks ini adalah berpeluang, berlisensi, terletak,
menjabat, adalah, berasal, berhak, tersebar, dan beberapa yang dilesapkan yaitu {merasa},
{menjadi}, {adalah}, dan {berjumlah}. Teks no. 8, teks surat pembaca ber judul “Kartu Citibank
Susah Ditutup” (Pos Kota, Jum’at 5 Juni 2009, hal. 3), yang isinya mengeluhkan tentang
layanan Citibank terhadap penulis sebagai pelanggan kartu kredit yang mengalami kesulitan
keuangan, melibatkan penggunaan tujuh proses relasional, yang enam di antaranya dilesapkan
dan hanya satu yang disebutkan secara eksplisit, yaitu menjadi, {adalah}, {merasa}, dan
{bersifat}.   Teks  no.  16,  teks  berita  berjudul  “PT  KA  Rintis  Perusahaan  Pariwisata”  (Suara
Pemaruan, Kamis 4 Juni 2009, hal. 13) melibatkan penggunaan proses relasional merupakan,
mencapai, memiliki, menjadi, dan satu yang dilesapkan {berjumlah}.

Bentuk Sintaksis Verba Relasional
Ada 123 kejadian proses relasional yang teridentifikasi dalam data, namun hanya menggunakan
beberapa verba yang digunakan secara berulang-ulang. Berikut adalah verba yang digunakan
yang dikelompok berdasarkan fungsi dan/atau bentuk sintaksisnya.
1) Verba yang merepresentasikan proses relasional atributif adalah terlibat, berstatus, adalah,

terletak, merasa, menjadi, bersifat, terasa, berada, terpuji, berkesinambungan.
2) Verba yang termasuk dalam proses relasional identitas adalah merupakan, adalah,

berfungsi, menjabat, berjumlah, menjadi, dibawakan, mencapai, dan berarti.
3) Verba yang menyatakan kepemilikan paling banyak menggunakan awalan (klitik) ber-

dengan kata dasar benda yang dimiliki: berpeluang, berlisensi, bersumber, bersuara,
berhak, berujung, bermental, bertujuan, berair, dan berorientasi. Ada beberapa proses
relasional kepemilikan yang menggunakan kata memiliki.

4) Verba dengan imbuhan ber- seperti berstatus, bersifat, berasal, berada, berusia lebih tepat
disebut verba relasional atributif karena kata-kata tersebut lebih lazim diikuti oleh atribut
daripada milik. Ada beberapa verba yang sekaligus menyatakan atribut, seperti berhasil dan
bersyukur.
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5) Verba turunan yang menyatakan proses relasional seperti adalah, terletak, merasa, menjadi,
bersifat, terasa, berada, berarti dapat dikatakan sudah ‘beku’ dimana kata dasar dan
imbuhannya sudah tidak teruraikan lagi.

6) Verba relasional yang lazim dilesapkan yang teridientifikasi dalam data adalah {bersifat},
{berjumlah}, {adalah}, {menjadi}, {merupakan}, {merasa}, {terasa}, dan {berfungsi}.

Proses Verbal
Proses verbal pada umumnya terdapat pada teks berita karena sesuai dengan fungsinya
menyampaikan informasi tentang suatu kegiatan, tindakan, dan peristiwa, berdasarkan
pernyataan orang atau institusi yang menjadi sumber berita. Cara yang lazin digunakan adalah
dengan melaporkan atau mengutip langsung pernyataan sumber berta secara langsung tanpa
mengubah kata-katanya. Proses verbal pada umumnya melibatkan partisipan yang menjadi
sumber informasi (sayer), hal yang dinyatakan (verbiage), pernyataan yang dilaporkan
(reported), atau pernyataan yang dikutip langsung (quoted), serta si penerima informasi
(receiver). Sebagai contoh:

“Perubahan DPT hampir di seluruh provinsi, nyatanya hanya ada beberapa panwas yang
merekomendasikan perubahan itu,” kata Ketua  Bawaslu  Nur  Hidayat  Sardini  di  Media
Center KPU, Jakarta, kemarin (25/7). Sebelummnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Abdul Hafiz Anshary menuding Bawaslu ikut merekomendasikan perubahan DPT.
… (Data 1-15, 1-8, dan 1-9)
Adapun masalah ini telah kami sampaikan kepada Gubernur (Bapak H Fauzi Bowo) pada
sekitar April 2009 yang lalu pada saat beliau meninjau daerah kami. (Data 11-4)
Dari 420 proses yang ada dalam data terjadi 54 kali proses verbal (12,9%). Sebagai

contoh, teks no. 1, teks berita yang berjudul “Bawaslu segera Tindak KPU” (Jawa Pos, Minggu
26 Juli 2009, hal. 2), menggunakan sembilan proses verbal yang dinyatakan dengan verba
disebut, kata, merekomendasikan, menuding, mengeluarkan, dan menegaskan. Teks no. 12, teks
berita berjudul “FRI Minta Mendiknas Non Partisan” (Republika Newsroom, Sabtu 12
September 2009 diakses pada jam 13:09:00) juga memuat beberapa proses verbal, yaitu
mengeluhkan, sampaikan, memerintahkan, dan katanya. Proses verbal juga digunakan beberapa
kali di teks no. 8, teks surat pembaca yang berjdul “Kartu Citibank Susah Ditutup” (Pos Kota,
Jum’at 5 Juni 2009, hal. 3), yaitu mengajukan, katanya, mengeluh, menelepon, dan meneror.

Bentuk Sintaksis Verba Verbal
Verba untuk menyatakan proses verbal dapat berupa verba dasar bebas atau verba turunan yang
bentuknya bervariasi.
1) Verba dasar bebas yang digunakan untuk menyatakan proses verbal yang ditemukan di data

adalah kata, jelas, sahut, ujar, dan lanjut. Bentuk pernyataan yang disebutkan selalu berupa
kutipan lansung. Si pengucap (sayer) biasanya disebut langsung setelah verba. Sebagai
contoh:

 “Perubahan DPT hampir di seluruh provinsi, nyatanya hanya ada beberapa panwas yang
merekomendasikan perubahan itu,” kata Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini di Media
Center KPU, Jakarta, kemarin (25/7). (Data 1-5)
 “Kali  ini,  tidak  ada  subsisi  dari  PSSI  seperti  tahun  lalu  yang  sampai  Rp.  5  juta,” jelas
Manajer Diklat PSSI R. Sumaryadi di Jakarta kemarin (25/7). (Data 2-29)

2) Verba dasar bebas seringkali juga diikuti pronomina yang menggantikan si pengucap.
Sebagai contoh:
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“Pengin yang sederhana dan padat, he-he-he,” sahutnya. (Data 3-23)
“Rekan-rekan media bisa melihat langsung apa yang mereka lakukan setiap hari di bawah
bimbingan militer. Tidak ada perlakuan diskriminasi, semua sama. Kita memang sangat
memperhatikan pembentukan mental, fisik dan semangat para atlet,” lanjutnya. (Data 7-
16)
“Pembentukannya menunggu persetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara,”
kata dia, di Bandung, Rabu (3/6). (Data 16-5)

3) Proses verbal juga banyak dinyatakan oleh verba turunan dengan imbuhan me-. Bentuk ini
terjadi 10 kali, yaitu menuding, memprediksi, mengutip, menolak, mengeluh, menelepon,
meneror, mengaku, meminta, dan menunjuk, yang ada di antaranya digunakan lebih dari
satu kali. Sebagaimana awalan me- pada tipe proses lain, dengan proses verbal awalan ini
menyiratkan makna aktif si pelaku menyebutkan pernyataan dari sumber dengan cara
melaporkan atau mengutip langsung.

4) Verba turunan dengan awalan di- hanya terjadi satu kali dari sebanyak 54 proses verbal
yang ada, yaitu disebut. Imbuhan ini menyiratkan kurang pentingnya menyebutkan pelaku
dibandingkan dengan partisipan yang menjadi sasaran ucapan, sehingga tersirat makna pasif
partisipan tersebut sebagai sasaran dari proses verbal yang terjadi.

5) Verba turunan yang paling sering digunakan untuk menyatakan proses verbal adalah yang
mengalami proses afiksasi dengan konfiks me-kan (terjadi 23 kali dari 54 proses verbal
yang ada). Imbuhan tersebut hampir semuanya menyiratkan peran aktif si pengucap (sayer)
memberikan pernyataan, namun hanya dalam dalam bentuk laporan (reported) atau sebutan
yang digunakan untuk menamakan jenis informasi yang dinyatakan (verbiage); tidak pernah
kutipan langsung.
a. Verba turunan dengan konfiks me-kan yang diikuti sebutan yang digunakan untuk

menamakan jenis informasi yang dinyatakan (verbiage) adalah merekomendasikan,
mengeluarkan, mempertanyakan, mengindikasikan, menetapkan, mengeluhkan,
mempromosikan, mencontohkan. Sebagai contoh:
Banyaknya kasus TKI mengindikasikan kepentingan ekonomi lebih mendominasi
penempatan TKI selama ini. (Data 4-14)
… kegiatan itu juga untuk memperingati ulang tahun ke-56 BI serta mempromosikan
gerakan “Ayo ke Bank”. (Data 14-6)

b. Verba turunan dengan konfiks me-kan yang diikuti penyataan yang dilaporkan
(reported) adalah menegaskan, mengatakan, menuturkan, memerintahkan,
menambahkan, menjelaskan, memastikan, menyimpulkan, dan menyatakan. Sebagai
contoh,
Hidayat menegaskan, rekomendasi tersebut keluar setelah ditemukan masalah dalam DPT
pilpres. (Data 1-14)

c. Verba turunan dengan konfiks me-kan yang diikuti hanya oleh penerima informasi:
mengingatkan, yang terjada dalam klausa berikut.
Jajaran kami sudah bekerja dengan benar walaupun dalam konklusi MK mengingatkan
KPU.

d. Verba turunan dengan konfiks me-kan yang diikuti oleh penerima informasi serta
pernyataan yang diucapkan: menjelaskan dan memerintahkan.
Putusan MK itu telah menjelaskan kepada publik proses pemilu yang terjadi. (Data 5-15)
Gubernur telah memberikan respons positif atas keluhan warga Kalibaru, dengan
memerintahkan pimpinan PT TPJ sebagai pengelola PDAM wilayah Jakarta Utara untuk
mengupayakan air bersih di wilayah Kalibaru dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
kunjungan beliau. (Data 11-7)
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6) Ada satu verba turunan yang mengindikasikan bahwa pernyataan lebih penting disebutkan
daripada si pelaku, sehingga menyiratkan makna bahwa pernyataan tersebut hanya menjadi
sasaran yang diucapkan, yaitu kami sampaikan. Bentuk ini hampir sama dengan verba
turunan dengan awalan di- namun awalan tersebut digantikan oleh pronomina kami untuk
memungkinkan si pelaku tersebut masih dapat disebutkan (tanpa menggunakan kata ‘oleh’).

Adapun masalah ini telah kami sampaikan kepada Gubernur (Bapak H Fauzi Bowo)
pada sekitar April 2009 yang lalu pada saat beliau meninjau daerah kami. (Data 11-4)

Proses Mental
Proses mental adalah proses yang terjadi di pikiran, hati atau perasaan, dan panca indera.
Partisipan  yang  terlibat  dalam  proses  mental  adalah  si  perasa  (senser) dan fenomena yang
dirasakan (phenomenon).  Secara keseluruhan hanya ditemukan 27 proses mental. Verba yang
merepresentasikan persepsi panca indera adalah kita dengar, melihat, mendengar.; yang
merepresentasikan kegiatan kognitif adalah memutuskan, memastikan, diduga, mengenali, kami
ketahui, diketahui, memperhatikan, digubris; yang merepresentasikan keinginan adalah mau,
ingin, pengin, ditagetkan, diputuskan, berharap, direncanakan, dan mengharapkan; dan yang
merepresentasikan suasana emosi adalah mengalami, kami nikmati, dan mengabdi.

Bentuk Sintaksis Verba Mental
Verba untuk menyatakan proses mental dapat berupa verba dasar bebas atau verba turunan yang
bentuknya bervariasi.
1) Verba dasar bebas yang ditemukan adalah mau, ingin, dan pengin, yang semuanya termasuk

pada proses mental berupa pengharapan. Sebagai contoh,
Untuk sementara, Afgan ingin memberi judul The One. (Data 3-20)

Dalam proses tersebut Afgan adalah si perasa dan fenomena yang dinginkannya adalah
sebuah proses untuk memberi judul The One.

2) Ada tiga proses mental yang dinyatakan dengan verba turunan dengan imbuhan awalan me-,
yaitu melihat, mengabdi, mendengar. Awalan ini menyiratkan datangnya suatu pengalaman
(phenomenon) yang diterima oleh pancara indera (melihat, mendengar) dan pelibatan
perasaan emosional (mengabdi).

3) Verba turunan yang mengalami afiksasi dengan konfiks di- terjadi sebanyak dua kali, yaitu
digubris dan diduga. Imbuhan ini menyiratkan bahwa fenomena yang dirasakan atau
dipikirkan lebih penting untuk disebutkan daripada si perasa.

4) Verba turunan yang mengalami afiksasi dengan konfiks me-kan terjadi enam kali, yaitu
memutuskan, memastikan, memperhatikan, mengharapkan (terjadi dua kali). Imbuhan ini
menyiratkan peran aktif pikiran si perasa terhadap fenomena yang dirasakan atau dipikirkan.
Sebagai contoh:

Cuma {saya} masih bingung memutuskan judul album … (Data 3-19)
Kita memang sangat memperhatikan pembentukan mental, fisik dan semangat para
atlet… (Data 7-21).

5) Verba turunan dengan imbuhan konfiks di-kan terjadi tiga kali, yaitu ditargetkan,
diputuskan, dan direncanakan, yang semuanya adalah proses yang menyiratkan keinginan
atau harapan. Imbuhan di-kan menyiratkan bahwa fenomena lebih penting disebutkan
daripada si perasa.

6) Verba turunan dengan konfiks me-i terjadi dua kali yaitu mengetahui dan mengenali. Kedua
proses mental tersebut termasuk pada proses kognitif. Imbuhan ini menyiratkan adanya
pengalaman kognitif yang diterima si perasa dalam bentuk suatu fenomena.

7) Sebaliknya verba dengan imbuhan konfiks di-i terjadi hanya sekali juga dengan kata dasar
tahu, yaitu diketahui. Imbuhan ini diperlukan karena fenomena lebih penting disebutkan
daripada si perasa.
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8) Verba turunan dengan unsur yang menggantikan awalan di- dengan pronomina juga
digunakan untuk merepresentasikan proses mental, yaitu kita dengar, kami nikmati, kami
ketahui. Proses mental yang disampaikan bisa berupa persepsi panca indera, pengalaman
kognitif, ataupun perasaan emotif. Imbuhan ini digunakan karena fenomenanya lebih
penting untuk disebutkan daripada si perasa. Penggunaan pronomina tersebut
memungkinkan si perasa masih dapat disebutkan dengan tanpa menggunakan kata ‘oleh’.

Proses Eksistensial
Proses eksistensial adalah proses yang mengindikasikan keberadaan sesuatu. Dalam data
ditemukan 13 proses eksistensial. Verba yang paling sering digunakan adalah ada (10 kali).
Sebagai contoh,

“Perubahan DPT hampir di seluruh provinsi, nyatanya hanya ada beberapa panwas yang
merekomendasikan perubahan itu,” kata Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini di Media
Center KPU, Jakarta, kemarin (25/7).  (Data 1-7)
AKSI pencurian ada saja caranya. (Data 9-1)

Verba lainnya adalah terdapat, tersedia, terjadi. Sebagai contoh,
Namun, terdapat fakta bahwa KPU mengubah DPT. Perubahan tersebut terjadi hampir
di semua provinsi. (Data 1-25 dan 1-27)
Tersedia 36 stan UKM. (Data 10-6).

Proses eksistensial dapat juga dilesapkan seperti halnya dalam kutipan berikut, dan  kata
yang diperkiran dilesapkan adalah {terjadi}.

 “Perbahan DPT {terjadi} hampir di seluruh provinsi, nyatanya hanya ada beberapa
panwas yang merekomendasikan perubahan itu,” kata Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini
di Media Center KPU, Jakarta, kemarin (25/7). (Data 1-6)

IMPLIKASI UNTUK PEMERIAN TATA BAHASA BAHASA INDONESIA
Penelitian telah membuktikan bahwa pendekatan fungsional sistemik memang sangat
bermanfaat untuk membantu kita memperoleh pemahaman yang lebih rinci tentang teks, unsur
proses yang digunakan, serta bentuk leksikogramatika untuk merepresentasikan unsur proses di
dalam satuan sintaksis klausa. Khususnya melalui penelitian ini telah dihasilkan pemerian kelas
kata verba bukan hanya deskripsi bentuk yang tampak kasat mata, tetapi juga pemilihan verba
serta bentuknya untuk menyatakan setiap tipe proses. Ternyata setiap tipe proses menentukan
sendiri verba yang diperlukan serta bentuk yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan
teks.

Pendekatan bottom-up yang menjadi ciri dari pendekatan LFS, selalu diawali dengan
kenyataan yang ada di masyarakat untuk kemudian dirumuskan abstraksinya secara sistematis.
Pendekatan ini bertolak belakang dengan pendekatan top-down, yang berawal dari pemegang
otoritas ke pemakai, yang telah lama menjadi tradisi dalam penelitian bahasa Indonesia, yang
telah terbukti menimbulkan banyak masalah terkait antara lain dengan keberterimaan, relevansi,
kemutakhiran, keluwesan, dan keabsahan data. Pendekatan LFS yang berakar pada kenyataan
diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan tersebut. Salah satu hal
yang perlu ditanamkan adalah bahwa LFS bukan bertujuan menggantikan pendekatan
formal/struktural, tetapi lebih memberikan alternatif pemikiran untuk semakin menyempurnakan
pemahaman kita tentang bahasa Indonesia. Semata-mata demi perkembangan dan kejayaan
bahasa Indonesia, diperlukan kerjasama yang baik antara para peneliti dengan pendekatan
formal dengan para peneliti dengan pendekatan fungsional sistemik, bukan persaingan yang
saling menjatuhkan. Meskipun di banyak negara lain hal ini sulit untuk diwujudkan, di
Indonesia kerjasama yang sinergis akan jauh lebih mudah diwujudkan karena sifat-sifat bangsa
Indonesia yang menjunjung tinggi asas Bhineka Tunggal Ika
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Perlu diingat bahwa apa yang dihasilkan melalui penelitian ini masih sangat terbatas,
mengingat banyaknya jenis teks serta ragam bahasa dalam bahasa Indonesia, fungsi serta
kedudukannya dirasakan semakin penting bagi perkembangan kehidupan manusia Indonesia
saat ini. Penelitian ini perlu diikuti oleh penelitian serupa terhadap berbagai jenis teks dengan
berbagai ragam bahasa yang digunakan. Di samping itu penelitian dengan pendekatan LFS juga
perlu dilakukan untuk memerikan unsur-unsur lain di dalam dan yang terkait dengan klausa.
Yang perlu segera dilakukan adalah pemerian kelas kata nomina (alat pengungkap partisipan)
dan kelas adverbia dan frasa preposisional (alat pengungkap lingkup situasi). Selanjutnya
penelitian perlu dilakukan pada satuan sintaksis di luar klausa, yaitu kompleks klausa, kompleks
kata dan frasa, koherensi dan diskursus, dan ragam bahasa metaforik.

Setiap hasil peneltian perlu dikomunikasikan bukan hanya kepada para peneliti dengan
pendekatan LFS tetapi tidak kalah pentingnya adalah dengan para peneliti dengan pendekatan
lain. Tanpa adanya jalinan komunikasi antar pandangan yang berbeda, sangat kecil
kemungkinan terjadi perkembangan ilmu tentang bahasa Indonesia yang sahih dan andal yang
dihormati bukan hanya di kancah pergaulan ilmiah nasional tetapi juga internasional.

CATATAN
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