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Buku teks ini agak berbeda dengan buku-buku teks sintaksis serupa yang beredar di pasaran.
Perbedaan tersebut terletak pada dua ciri yang melekat pada buku teks ini. Ciri pembeda
pertama terletak pada ancangan teoretis yang dipakai oleh penulis buku ini. Penulis
menggunakan tiga ancangan teoretis untuk keperluan analisis sintaksis, yaitu (i) Chomskyan
Minimalism (teori sintaksis termutahir yang dikembangkan Chomsky dan pengikutnya), (ii)
Head-Driven Phrase Structure Grammar (teori sintaksis yang dikembangkan Ivan Sag dan
Thomas Wasow dan pengikutnya), dan (iii) Lexical-Functional Grammar (teori sintaksis yang
dikembangkan Joan Bresnan dan pengikutnya).

Pemilihan ketiga macam teori sintaksis ini tidaklah mengherankan karena ketiganya
memang tergolong sebagai varian dari tata bahasa generatif. Misalnya, untuk analisis konstituen
sintaksis dalam buku ini, penulis mengambil konsep-konsep dari Minimalism. Dari Head-
Driven Phrase Structure Grammar penulis mengadopsi sistem notasi dan sistem subkategorisasi
sintaksis, dan dari Lexical-Functional Grammar penulis meminjam analisis perpindahan induk
(head) dari frasa dan analisis ketergantungan jarak jauh (long-distance dependencies).

Ciri pembeda kedua adalah buku ini mencoba mengajarkan konsep-konsep sintaksis
melalui proses penemuan (discovery) daripada melalui proses pemaparan belaka. Untuk
menerapkan metode ini, setiap selesai membaca bagian-bagian buku ini, pembaca diajak untuk
mencoba menjawab tiga macam pertanyaan, yaitu (i) notebook questions (pertanyaan-
pertanyaan yang ditandai dengan simbol buku dan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
ini dapat ditemui pada setiap akhir bab), (ii) answer-on-the-page questions (pertanyaan-
pertanyaan yang ditandai dengan simbol pensil dan jawaban-jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan ini juga dapat ditemui pada setiap akhir bab), (ii) challenge questions (pertanyaan-
pertanyaan yang dirancang agar pembaca dapat mengevaluasi secara kritis teori-teori yang
dibahas dalam setiap bab dan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini harus ditemukan
sendiri oleh pembaca).

Buku ini terdiri atas lima bab yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam 26 unit. Sebanyak
empat bab dialokasikan untuk penjabaran konsep-konsep sintaksis dan satu bab untuk simpulan.
Di dalam Bab 1, yang bertajuk Some basic ideas in syntax, pembaca diajak untuk memahami
definisi sintaksis dan hal-hal yang menjadi ciri-diri dari sintaksis modern. Di dalam bab ini,
pembaca juga diajak untuk memahami dua macam data sintaksis, yaitu data yang diambil dari
korpus dan data yang didapatkan dari tugas untuk memberikan penilaian terhadap
kegramatikalan kalimat (judgment tasks). Pada bagian akhir bab ini, pembaca diajak untuk
memahami berbagai kaidah sintaksis yang ditelurkan oleh para pakar sintaksis.

Konsep-konsep kategori dan subkategori dipaparkan dalam Bab 2 yang dituangkan
dalam tujuh unit. Di dalam bab ini, pembaca diajak untuk memahami konsep-konsep kategori
(parts of speech, lexical categories,functional categories), konsep-konsep subkategori untuk
pronomina, nomina, ketransitifan (transitivity), dan kata bantu (auxiliary). Di samping itu,
pembaca diajak pula untuk menggali konsep-konsep tense, aspect, voice, dan mood.
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Bab 3 bertajuk Constituents, merge and trees. Di dalam bab ini, pembaca diajak untuk
memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan konstituen (misalnya definisi konstituen, tipe-
tipe konstituen seperti complement, specifier, adjunct), konsep-konsep yang berkaitan dengan
penggabungan (merge) seperti C-Merge yang berkaitan dengan complement dan merge yang
berkaitan dengan adjunct.  Pada akhir bab ini, pembaca diajak untuk mengenal metode-metode
yang digunakan dalam menggambar pohon sintaksis dan berlatih menggambar pohon sintaksis.

Konsep-konsep perpindahan (movement) dan kontrol (control) merupakan bahan ajar
dalam bab 4. Untuk memahami sejumlah konsep perpindahan, pembaca diajak untuk menelaah
teori perpindahan dalam kalimat pasif dan kalimat tanya. Di samping itu, pembaca diajak pula
untuk memahami dua macam perpindahan dari induk ke induk yang terjadi pada auxiliary dan
verb. Untuk memahami konsep kontrol, pembaca diajak untuk memahami perbedaan yang
terjadi dalam dua macam konstruksi, yaitu konstruksi kontrol (control construction) dan
konstruksi penaikan (raising construction).

Buku teks ini baik sekali bila digunakan sebagai buku pegangan dalam kelas sintaksis,
terutama kelas sintaksis yang ingin mengajarkan tata bahasa generatif yang dikembangkan oleh
Chomsky dan pengikutnya. Dari segi metodologi, buku ini sangat cocok dalam melatih para
siswa belajar dengan kritis dan aktif karena buku teks ini menekankan proses penemuan
(discovery) dalam mempelajari konsep-konsep sintaksis dan dalam menganalisis data sintaksis.
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