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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

A. Tinjauan Pustaka 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam membahas masalah yang 

diuraikan, diperlukan sejumlah teori yang menjadi kerangka landasan di dalam 

melakukan penelitian sebagai salah satu sistem berpikir ilmiah. Sehubungan dengan 

hal itu, bab ini membahas teori yang dianggap relevan dan fokus yang akan dikaji 

dalam penelitian ini. 

1. Linguistik Sistemik Fungsional 

Nama aliran linguistik sistemik tidak dapat dilepaskan dari nama M.A.K. 

Halliday, yaitu salah seorang murid Firth yang mengembangkan teori Firth 

mengenai bahasa, khususnya yang berkenaan dengan segi kemasyarakatan bahasa. 

Sebagai penerus Firth dan berdasarkan karangannya Categories of the Theory of 

Grammar, maka teori yang dikembangkan oleh Halliday dikenal dengan nama Neo-

Firthian Linguistics atau Scale and Category Linguistics. Namun, kemudian ada 

nama baru, yaitu Systemic Linguistics. Dalam bahasa Indonesia nama yang tepat 

adalah Linguistik Sistemik (Chaer, 2007:356). 

Halliday berpendapat (1994: xvii) bahwa tidak ada kajian bahasa yang 

bebas dari nilai atau anggapan dasar. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam 

pesrpektif linguistik fungsional sistemik (LSF), bahasa merupakan sistem arti dan 

sistem lainnya yaitu sistem bentuk dan ekspresi. Menurutnya teks adalah sebagai 

kumpulan makna yang diungkapkan atau dikodekan dalam kata- kata dan struktur.  
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Pada dasarnya, bahasa memiliki tiga metafungsi yang menentukan struktur 

bahasa. Dalam berinteraksi dan berkomunikasi, para pemakai bahasa selalu 

menggunakan bahasa antar sesamanya guna untuk memaparkan, mempertukarkan 

dan merangkai pengalaman. Alasan dari pernyataan di atas adalah karena dalam 

kehidupan manusia, bahasa berfungsi untuk memaparkan pengalaman (ideational 

function), mempertukarkan pengalaman (interpersonal function) dan terakhir untuk 

merangkai pengalaman (textual function) (Ria, 2014:20). 

Penjelasan lebih lanjut tentang metafungsi bahasa tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Fungsi Ideasional 

Fungsi ideasional adalah suatu bentuk refleksi atau perepresentasian 

bahasa yang digunakan oleh penuturnya, dimana penuturnya tersebut berfungsi 

sebagai pemerhati realitas dan menerangkan sifat realitas. Hal ini terjadi pada 

tingkat klausa guna merepresentasikan pengalaman manusia baik dari luar maupun 

dari dalam diri manusia tersebut. Fungsi ini mencakup fungsi eksperensial dan 

fungsi logis (Ria, 2014:20). 

b. Fungsi Interpersona 

Fungsi interpersonal adalah sebuah fungsi dimana bahasa digunakan 

sebagai alat untuk memberi dan menerima perintah ataupun kegiatan sedangkan 

penuturnya menyelinapkan realita tetapi menerangkan tentang tafsiran 

intersubjektif realita. Fungsi ini juga mempunyai makna antar persona yang 

menunjukkan tindakan yang dilakukan terhadap pengalaman dalam interaksi sosial 

(Ria, 2014:21). 
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c. Fungsi Tekstual 

Bahasa adalah alat untuk menyampaikan pesan. Penyampaian itu 

dilakukan secara berpola dan harus disusun dengan baik. Jadi, penggunaan bahasa 

ini berfungsi untuk merangkai pengalaman. Fungsi ini merupakan interpretasi 

bahasa yang berfungsi sebagai pesan dalam proses pembentukan teks dalam bahasa 

(Ria, 2014:22-23). 

2. Teks Akademik 

Karya ilmiah (bahasa Inggris: scientific paper) adalah laporan tertulis dan 

diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan 

oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang 

dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ada berbagai jenis karya ilmiah, 

antara lain laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, dan artikel jurnal 

yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. 

Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut 

dijadikan acuan bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian 

selanjutnya (Wikipedia, diunggah 23 Agustus 2016; pukul 07:56). 

Menurut Wiratno dalam (Wiratno,dkk, 2014:1-2) teks akademik atau teks 

ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal 

penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis 

tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung 

campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, 

eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk 

menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre-

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Seminar
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Simposium&action=edit&redlink=1
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subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre 

makro tersebut. 

Di perguruan tinggi, khususnya jenjang S1, mahasiswa dilatih untuk 

menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi (tugas 

akhir). Skripsi umumnya merupakan laporan penelitian berskala kecil, tetapi 

dilakukan cukup mendalam. Sementara itu, makalah yang ditugaskan kepada 

mahasiswa lebih merupakan simpulan dan pemikiran ilmiah mahasiswa 

berdasarkan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para pakar 

dalam bidang persoalan yang dipelajari. Penyusunan laporan praktikum ditugaskan 

kepada mahasiswa sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan menyusun 

laporan penelitian (Wikipedia, diunggah 23 Agustus 2016; pukul 07:56). 

3. Ciri-Ciri Teks Akademik 

Pendapat tentang teks akademik yang berkembang selama ini adalah 

bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, 

dan logis. Akan tetapi, selama ini pula belum terdapat bukti-bukti empiris yang 

diajukan untuk memberikan penjelasan yang memadai secara linguistik tentang 

pengertian sederhana, padat, objektif, dan logis tersebut. Akibatnya, ciri-ciri 

tersebut biasanya hanya dipahami secara naluri tanpa didasarkan pada data atau 

teori tertentu (Wiratno, dkk, 2014:3). 

Menurut Bazerman dan Martin dalam (Wiratno, dkk, 2014:4) 

pengeksplorasian ciri-ciri keilmiahan pada teks akademik menjadi penting karena 

teks akademik merupakan dimensi tersendiri apabila dibandingkan dengan jenis-

jenis teks yang lain. Teks akademik cenderung membutuhkan pendekatan yang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Makalah&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Laporan_praktikum&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Skripsi
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berbeda untuk memahami isinya kepada target pembaca. Berdasarkan pada 

pemikiran tersebut maka secara khusus ciri-ciri teks akademik akan disajikan dari 

sudut pandang Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) dengan menunjukkan bukti-

bukti yang dapat menjelaskan pengertian ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri teks akademik 

berdasarkan pandangan LSF yang mengungkapkan makna metafungsional yang 

meliputi makna ideasional, interpersonal, dan tekstual ada empat belas, lima 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Teks Akademik Bersifat Sederhana dalam Struktur Kalimat 

Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang 

sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat 

simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari 

jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Kalimat simpleks adalah kalimat yang 

hanya mengandung satu aksi atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks adalah 

kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa. Kenyataan tentang 

penggunaan kalimat simpleks yang lebih banyak daripada kalimat kompleks secara 

ideasional menunjukkan logika kesederhanaan (Wiratno, dkk, 2014:11). 

b. Teks Akademik Padat Informasi 

Padat yang dimaksud pada teks akademik adalah padat akan informasi dan 

padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat 

dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. 

Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi (Wiratno, dkk, 2014:13). 
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c. Teks Akademik Padat Kata Leksikal 

Kepadatan leksikal dapat dijelaskan sebagai berikut. Teks akademik lebih 

banyak mengandung kata leksikal atau kata isi (nomina, verba-predikator, 

adjektiva, dan adverbia tertentu) daripada kata structural (konjungsi, kata sandang, 

preposisi, dan sebagainya). Halliday menyatakan bahwa semakin ilmiah suatu teks, 

semakin besar pula kandungan kata-kata leksikalnya. Kepadatan leksikal dapat 

dilihat dari kelompok nomina yang terbentuk dari rangkaian dua kata leksikal atau 

lebih tanpa disisipi oleh kata structural apa pun (Wiratno, dkk, 2014:16-17). 

d. Teks Akademik Banyak Memanfaatkan Nominalisasi 

Ditemukan bahwa dalam realisasi leksis pada teks-teks akademik, 

nominalisasi digunakan untuk memadatkan informasi. Sebagai upaya pembendaan, 

nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis nonbenda (antara lain verba, 

adjektiva, adverbial, konjungsi) menjadi leksis benda (nomina). Nominalisasi pada 

teks akademik ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas 

dan padat. Oleh karena itu, nominalisasi menjadi ciri yang sangat penting pada teks 

akademik (Wiratno, dkk, 2014:18-19). 

e. Teks Akademik Banyak Memanfaatkan Metafora Gramatika melalui 

Ungkapan Inkongruen 

Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika dalam 

ungkapan yang inkongruen. Jelas bahwa dari segi metafora gramatika teks-teks 

akademik menunjukkan ciri keilmiahan baik secara ideasional maupun tekstual. 

Secara ideasional, melalui metafora gramatika isi materi yang disampaikan menjadi 

lebih padat, dan secara tekstual cara penyampaian materi yang melibatkan 
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pergeseran tataran juga berdampak pada perbedaan tata organisasi di tingkat 

kelompok kata atau kalimat (Wiratno, dkk, 2014:21-22).  

4. Metafora Gramatika 

Metafora gramatika adalah pergeseran dari satu jenis leksis ke jenis leksis 

lain atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih 

rendah. Metafora gramatika terjadi pada ungkapan yang inkongruen, sebagai 

kebalikan dari ungkapan yang kongruen. Realisasi secara kongruen adalah realisasi 

yang sewajar-wajarnya sesuai dengan realitas, misalnya benda direalisasikan 

sebagai nomina, proses direalisasikan sebagai verba, kondisi direalisasikan sebagai 

adjektiva, dan sirkumtansi direalisasikan sebagai adverbia. Sebaliknya, pada 

realisasi secara inkongruen, proses tidak diungkapkan dengan verba tetapi dengan 

nomina, kondisi tidak diungkapkan dengan adjektiva tetapi dengan nomina, dan 

sebagainya (Wiratno, dkk, 2014: 20-21). 

Pada contoh berikut ini, bagian yang dicetak tebal menunjukkan leksis-

leksis yang mengalami pergeseran, dari sebelum bergeser (kongruen) menuju 

setelah bergeser (inkongruen). 

Kongruen (sebelum terjadi pergeseran): 

Karet berhenti tumbuh sebab PGDC menyerang. Karet 

memproduksi sedikit getah sebab PGDC menyerang. Getah karet 

turun. 

 

Inkongruen (setelah terjadi pergeseran): 

Serangan PGDC dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan 

dan penurunan produksi … (Teks Biologi, Hartana & Sinaga, 2004) 

 

Tampak bahwa berhenti bergeser menjadi terhentinya, tumbuh menjadi 

pertumbuhan, sebab menjadi menyebabkan, menyerang menjadi serangan, 

memproduksi menjadi produksi, dan turun menjadi penurunan. Ternyata, 
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pergeseran tersebut sekaligus merupakan penyederhanaan struktur kalimat dan 

penurunan tataran gramatika. Penyederhanaan tersebut melibatkan tidak hanya 

pergeseran jenis leksis (misalnya dari verba menjadi nomina), tetapi juga 

pergeseran tataran (misalnya dari kalimat menjadi kelompok nomina), dan dari 3 

kalimat (2 kalimat kompleks dan 1 kalimat simpleks) menjadi 1 kalimat simpleks 

(Wiratno, dkk, 2014: 21). 

5. Bentuk-Bentuk Metafora Gramatika 

Bentuk-bentuk metafora gramatika dapat dijelaskan, sebagai berikut: 

a. Nominalisasi 

Pada nominalisasi, pemadatan informasi terjadi di tingkat leksis. 

Nominalisasi merupakan upaya pembendaan dari, misalnya, proses (verba), kondisi 

(adjektiva), sirkumstansi (adverbial), logika (konjungsi). Bukti bahwa nominalisasi 

berdampak pada pemadatan informasi dapat ditunjukkan dengan ilustrasi sebagai 

berikut. Kata komunikasi atau interaksi pada Teks Bahasa (Beratha, 2004) 

sesungguhnya merupakan pemadatan dari “serangkaian proses tentang aktivitas 

seseorang (orang pertama) yang sedang berbicara kepada orang lain (orang kedua), 

dan orang kedua tersebut mendengarkan sambil memberikan tanggapan, sehingga 

orang pertama yang sebelumnya berperan sebagai penutur kemudian berperan 

sebagai pendengar yang juga akan memberikan tanggapan untuk didengarkan 

kembali oleh orang kedua”. Apabila proses tersebut diungkapkan dengan kalimat, 

akan dibutuhkan sejumlah kalimat, tetapi sejumlah kalimat tersebut dapat 

diungkapkan dengan hanya satu kata, komunikasi atau interaksi (Wiratno, dkk, 

2014:15). 



15 
 

 
 

b. Kelompok Nomina 

Pergeseran tataran yang dimaksud pada metafora gramatika adalah 

pergeseran tataran dari kalimat menjadi kelompok nomina. Pemadatan informasi 

akan menjadi semakin kompleks apabila dua atau lebih leksis hasil nominalisasi 

tersebut dihimpun dalam satu gugusan pada kelompok nomina. Berikut contoh 

penghimpunan nomina: 

Pengendalian PGDC dengan cara penyemprotan fungisida terbukti 

kurang bermanfaat, … (Teks Biologi, Hartana & Sinaga, 2004) 

Kata pengendalian dan penyemprotan pada teks tersebut merupakan kata yang 

dibendakan dari verba mengendalikan dan menyemprot. Kedua hasil nominalisasi 

tersebut dihimpun dalam satu gugusan yang disebut sebagai kelompok nomina 

(Wiratno, dkk, 2014:19). 

c. Kalimat Simpleks 

Kalimat simpleks merupakan bentuk penyederhanaan kalimat, misalnya 

dari tiga kalimat kompleks menjadi satu kalimat simpleks. Kalimat simpleks tidak 

diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang 

dikandung. Kalimat simpleks hanya mengandung satu aksi atau peristiwa. Berikut 

adalah salah satu contoh kalimat simpleks (Wiratno, dkk, 2014:11). 

Studi ini menguji keterkaitan [antara usia dan kinerja manager]. 

(Teks Ekonomi, Supriyono, 2006) 

Betapa pun panjang sebuah kalimat simpleks, seperti contoh tersebut tetapi 

secara structural kalimat tersebut hanya tersusun dari tiga unsur secara linier, yaitu 
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unsur subjek (dicetak tebal), unsur predicator (digarisbawahi), dan unsur pelengkap 

dan atau keterangan (dicetak miring) (Wiratno, dkk, 2014:11). 

6. Pola Pergeseran Leksis 

Realisasi leksis pada teks-teks akademik yang dinominalisasikan digunakan 

untuk memadatkan informasi. Sebagai upaya pembendaan, nominalisasi ditempuh 

dengan mengubah leksis nonbenda (verba, adjektiva, adverbia, konjungsi) menjadi 

leksis benda (nomina). Nominalisasi pada teks akademik ditujukan untuk 

mengungkapkan pengetahuan yang lebih ringkas dan padat. Oleh karena itu, 

nominalisasi menjadi ciri yang sangat penting pada teks akademik (Rianti, 

diunggah 24 Februari 2017; Pukul 04:09). 

Nomina dapat diturunkan melalui afiksasi. Afiksasi nomina adalah suatu 

proses pembentukan nomina dengan menambahkan afiks tertentu pada kata dasar. 

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam penurunan nomina dengan afiksasi adalah 

bahwa nomina tersebut memiliki sumber penurunan dan sumber ini belum tentu 

berupa kata dasar. Nomina turunan seperti kebesaran memang diturunkan dari kata 

dasar besar sebagai sumbernya, tetapi pembesaran tidak diturunkan dari kata dasar 

yang sama, besar, tetapi dari verba membesarkan (Alwi Hasan, dkk. 2010:228). 

Sumber sebagai dasar penurunan nomina ditentukan oleh keterkaitan makna 

antara sumber tersebut dengan turunannya. Kebesaran bermakna ‘keadaan besar’; 

karena itu, kebesaran diturunkan dari adjektiva besar. Akan tetapi, makna 

pembesaran berkaitan dengan perbuatan membesarkan, bukan dengan ‘keadaan 

besar’. Karena itu, pembesaran diturunkan bukan dari adjektiva besar, tetapi dari 

verba membesarkan (Alwi Hasan, dkk. 2010:228). 



17 
 

 
 

(Alwi Hasan, dkk. 2010:228) proses yang sama juga terjadi pada penurunan 

nomina-nomina lain seperti terlihat dalam contoh-contoh berikut. 

Darat   mendarat  daratan  

   mendaratkan  pendaratan 

      daratan 

Kosong  mengosongkan pengosongan 

Satu      kesatuan 

   bersatu   persatuan 

   menyatukan  penyatuan 

B. Kerangka Pikir 

Linguistik sistemik Fungsional memandang bahwa bahasa merupakan 

sistem arti dan sistem lainnya yaitu sistem bentuk dan ekspresi. Menurutnya teks 

adalah sebagai kumpulan makna yang diungkapkan atau dikodekan dalam kata- 

kata dan struktur. Bahasa pada dasarnya memiliki tiga metafungsi yang menentukan 

struktur bahasa yakni bahasa berfungsi untuk memaparkan pengalaman (ideational 

function), mempertukarkan pengalaman (interpersonal function) dan terakhir untuk 

merangkai pengalaman (textual function). 

Teks akademik atau karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan 

yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh 

seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang 

dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Teks akademik atau teks ilmiah 

dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal 

penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. 
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Ciri-ciri teks akademik berdasarkan pandangan linguistik sistemik 

fungsional yang mengungkapkan makna metafungsional yang meliputi makna 

ideasional, interpersonal, dan tekstual ada empat belas, lima diantaranya yakni (1) 

teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat; (2) teks akademik padat 

informasi; (3) teks akademik padat kata leksikal; (4) teks akademik banyak 

memanfaatkan nominalisasi; (5) teks akademik banyak memanfaatkan metafora 

gramatika melalui ungkapan inkongruen. 
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