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Seperti diketahui, pada dasarnya linguistik adalah disiplin ilmu yang berupaya memahami seluk 

beluk bahasa manusia, misalnya bagaimana bahasa tersusun secara sistematis, bagaimana 

bahasa digunakan, bagaimana bahasa diperoleh, dan bagaimana bahasa berubah dari masa ke 

masa. Di dalam linguistik sendiri, para linguis memiliki cara pandang yang berbeda satu sama 

lain dalam upaya mereka mengkaji seluk bahasa manusia. Misalnya, ada linguis yang 

berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan ini perlu terlebih dahulu dilakukan deskripsi rinci 

dan perbandingan antar bahasa. Ada linguis yang memandang bahwa untuk mencapai tujuan ini 

dibutuhkan generalisasi dan pengajuan model-model teori bahasa. Baru-baru ini ada pula linguis 

yang mengajukan teori baru dalam pengkajian bahasa manusia dengan cara menganalisis ujaran 

melalui empat tataran, yaitu tataran pragmatik, semantik, morfosintaksis, dan fonologi. Teori ini 

dinamakan Tata Bahasa Wacana Fungsional (Functional Discourse Grammar). 

Buku karangan Keizer (2015) ini merupakan buku teks yang mengupas bagaimana Tata 

Bahasa Wacana Fungsional (Functional Discourse Grammar) diaplikasikan dalam menganalisis 

bahasa Inggris. Keizer menuangkan pembahasan Tata Bahasa Wacana Fungsional (TWF) ke 

dalam 7 bab. Di dalam Bab 1, pengarang memberikan sejumlah argumentasi bagi TWF, yaitu 

mengapa harus fungsional dan mengapa harus wacana. Di dalam bab ini, Keizer juga 

menjelaskan kelemahan pendekatan formal dan pendekatan fungsional yang telah diperkenalkan 

sebelumnya. Menurut Keizer, TWF dapat dikategorikan sebagai teori yang menjembatani 

pendekatan formal dan pendekatan fungsional dalam pengkajian bahasa. 

Dalam Bab 2, pembaca diperkenalkan dengan arsitektur dari TWF. Secara umum, TWF 

memiliki tiga fitur. Untuk fitur pertama, TWF disebutkan memiliki 4 komponen, yaitu (i) 

Komponen Gramatikal, (ii) Komponen Konseptual, (iii) Komponen Kontekstual, dan (iv) 

Komponen Luaran. Untuk fitur kedua, TWF mempunyai sejumlah primitif, yaitu (i) frame dan 

template, (ii) leksem dan morfem, dan (iii) operator. Fitur terakhir merujuk pada 4 tataran analis 

yang berbeda, yaitu (i) Tataran Interpersonal, (ii) Tataran Representasional, (iii) Tataran 

Morfosintaksis, dan (iv) Tataran Fonologis. Pada Bab 2 ini, fitur pertama dan fitur kedua 

dijabarkan secara singkat, sedangkan fitur ketiga yang berkaitan dengan 4 tataran analis dibahas 

secara cukup rinci masing-masing pada Bab 3 (Tataran Interpersonal), Bab  4 (Tataran 

Representasional, Bab 5 (Tataran Morfosintaksis), dan Bab 6 (Tataran Fonologis). 

Dalam Bab 3, pembaca diajak melihat tatanan dari Tataran Interpersonal. Tataran ini 

terdiri atas 7 konsep, yaitu (i) the Move, (ii) the Discourse Act, (iii) the Illocution, (iv) the 

Speech Participants, (v) Communicated Content, (vi) Ascriptive Subacts, dan (vii) Referential 

Subacts). Dalam Bab 4, pembaca diperkenalkan dengan tatanan dari Tataran Representasional. 
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Tataran Representasional dijabarkan melalui 6 konsep, yaitu (i) the Propositional Content, (ii) 

the Episode, (iii) the State-of-Affairs, (iv) the Property, (v) the Individual, dan (vi) Locations 

and Times. 

Dalam Bab 5, pembaca diajak melihat tatanan dari Tataran Morfosintaksis. Melalui 

tataran ini, TWF menganalisis ungkapan bahasa (linguistic expressions) melalui konsep klausa, 

frasa, dan kata. Tatanan dari Tataran Fonologis dijabarkan pada Bab 6. Tataran Fonologis 

meliputi 5 unsur, yaitu (i) ujaran, (ii) frasa intonasi, (iii) frasa fonologis, (iv) kata fonologis, dan 

(v) Feet dan sukukata. Di dalam bab terakhir, Bab 7, pengarang memberikan 3 contoh yang 

dikaji dari sudut pandang 4 tataran analis, yaitu (i) Tataran Interpersonal, (ii) Tataran 

Representasional, (iii) Tataran Morfosintaksis, dan (iv) Tataran Fonologis. 

Sebagai sebuah buku teks, buku ini memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, pengarang 

menggunakan contoh-contoh nyata yang diambil dari pelbagai sumber. Kedua, pengarang 

memperlihatkan bagaimana TWF diaplikasikan untuk menganalisis dan menjelaskan berbagai 

ciri-ciri formal dan fungsional dari bahasa Inggris dewasa ini. Di samping itu, pengarang juga 

memberikan sejumlah contoh dari berbagai bahasa yang berbeda secara tipologis sehingga buku 

ini juga berguna untuk pembaca yang memiliki ketertarikan pada teori linguistik umum. Ketiga, 

di akhir setiap bab dapat ditemukan ringkasan yang mengingatkan pembaca konsep-konsep 

penting yang dibahas pada bab tersebut, diikuti oleh sejumlah latihan yang berkaitan dengan 

konsep-konsep yang dibahas serta sejumlah bahan bacaan yang dianjurkan bagi pembaca yang 

ingin mengetahui lebih lanjut konsep-konsep yang dibahas tersebut. 

Sebagai penutup, meski buku teks ini diklaim menawarkan pengenalan TWF secara 

sistematis dan mudah dipahami, perlu dicatat bahwa pembaca harus memahami sejumlah 

konsep dan tata cara analisis TWF yang mungkin agak baru dan abstrak, terutama tata cara 

analisis TWF pada keempat tataran, yaitu (i) Tataran Interpersonal, (ii) Tataran 

Representasional, (iii) Tataran Morfosintaksis, dan (iv) Tataran Fonologis. Hal ini sebenarnya 

lazim ditemui pada buku-buku yang mendeskripsikan  teori linguistik, misalnya para pembaca 

yang ingin mengenal Minimalisme dari Linguistik Generatif  (lihat Hornstein, Nunes, & 

Grohmann, 2005) pasti akan dihadapkan dengan pelbagai konsep dan tata cara analis yang baru 

dan abstrak (misalnya covert movement, minimality effects, derivational economy, atau Logical 

Form). Demikian pula para pembaca yang ingin mengenal Tata Bahasa Sistemik Fungsional 

pasti akan dihadapkan pada konsep dan tata cara analisis yang baru dan abstrak. 
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