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BAB I  

MENGEKSPLORASI TEKS AKADEMIK 

DALAM GENRE MAKRO 

 

 

Gambar 1.1 Mahasiswa sedang membaca teks akademik  

(Foto oleh Ahmad Juheri) 

 

 

A. Kegiatan 1 

Membangun Konteks Teks Akademik  

 

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-

subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro 
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tersebut. Beragam genre mikro itu telah Anda pelajari di Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau 

Madrasah Aliyah (MA). Bab ini mengajak Anda untuk mengeksplorasi bagaimana 

berbagai jenis teks akademik berproses di lingkungan akademik dan mengapa Anda 

memerlukan teks-teks tersebut untuk mengekspresikan diri. 

Untuk mencapai hal itu, Anda diharapkan: (1) menelusuri kaidah-kaidah dan ciri-

ciri teks akademik dalam genre makro untuk menguak kedudukan dan fungsi bahasa 

Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan; (2) menanya alasan mengapa diperlukan 

teks akademik dalam genre makro; (3) menggali teks akademik dalam genre makro; (4) 

membangun argumen tentang teks akademik dalam genre makro; (5) menyajikan teks 

akademik dalam genre makro; (6) membuat rangkuman tentang hakikat dan pentingnya 

teks akademik dalam genre makro; (7) membuat proyek belajar. 

Agar Anda belajar dengan lebih mudah, ikutilah urutan materi dari subbab satu ke 

subbab yang lain berikutnya, dan kerjakan kegiatan-kegiatan yang menyertai sesuai 

dengan permintaan. Untuk mengawali bab ini, Anda diminta untuk melakukan kegiatan 

di bawah ini. Kerjakanlah kegiatan itu dalam kelompok diskusi yang terdiri atas empat 

sampai dengan lima orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jawaban-jawaban Anda terhadap persoalan-persoalan di atas dapat Anda 

bandingkan dengan uraian dalam Subbab B dan Subbab C berikut ini. Subbab yang 

lebih awal dimaksudkan sebagai dasar untuk subbab-subbab berikutnya. Apabila Anda 

mengalami kesulitan pada subbab berikutnya, kembalilah kepada subbab sebelumnya. 

TUGAS: 

(1) Kapan Anda mulai mengenal istilah genre? Apa perbedaan 

antara genre mikro dan genre makro? 

(2) Anda tumbuh di lingkungan budaya akademik, dapatkah Anda 

menjelaskan pengertian teks akademik? 

(3) Jelaskan perbedaan antara teks akademik dan teks nonakademik 

dengan menunjukkan ciri-ciri yang ada. 

(4) Siapa yang dituntut untuk menghasilkan teks akademik, dan 

siapa saja yang memanfaatkan teks akademik? 

(5) Mengapa Anda membutuhkan teks akademik? Dalam hal apa 

Anda membutuhkan teks akademik? 
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B. Kegiatan 2 

Menelusuri dan Menganalisis Model Teks 

Akademik  

 

Teks akademik atau yang juga sering disebut teks ilmiah berbeda dengan teks 

nonakademik atau teks nonilmiah. Teks akademik dan teks nonakademik ditandai oleh 

ciri-ciri tertentu. Untuk membedakan keduanya, Anda harus menelusuri ciri-ciri 

tersebut. Dengan memahami ciri-ciri teks akademik, Anda akan merasa yakin bahwa 

jenis teks tersebut memang penting bagi kehidupan akademik Anda. Terbukti bahwa 

dalam menjalani kehidupan akademik, Anda harus membaca dan mencipta teks 

akademik. 

 

1. Mengidentifikasi Ciri-ciri Teks Akademik dan Teks Nonakademik
1
 

Perbedaan antara teks akademik dan teks nonakademik perlu dijelaskan secara 

memadai dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang ada. Pendapat tentang teks akademik 

yang berkembang selama ini adalah bahwa teks akademik mempunyai ciri-ciri antara 

lain sederhana, padat, objektif, dan logis (Lihat misalnya Sudaryanto, 1996, Moeliono, 

tanpa tahun; Moeliono, 2004). 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 itu (Wiratno, 2012). Akibatnya, 

ciri-ciri tersebut biasanya hanya dipahami secara naluri tanpa didasarkan pada data atau 

teori tertentu. Anda, sebagai insan akademik, tentu harus dapat menjelaskan hal itu 

secara akademik berdasarkan argumen yang kuat. 

Sebagai kata-kata sehari-hari, sederhana, padat, objektif, dan logis memang 

mudah dipahami. Seperti terdaftar di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara 

denotatif, sederhana berarti “bersahaja, tidak berlebih-lebihan, atau tidak banyak seluk-

beluknya (kesulitan dsb)”; padat berarti “sangat penuh hingga tidak berongga, padu, 

atau mampat”; objektif berarti “mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi 

                                                           
1
 Pembicaraan tentang perbedaan antara teks akademik dan teks nonakademik pada Subbab B.1 dan C.1 

ditulis kembali dengan adaptasi dan elaborasi seperlunya dari Wiratno (2012). 
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pendapat atau pandangan pribadi”; dan logis berarti “sesuai dengan logika, benar 

menurut penalaran, atau masuk akal” (Pusat Bahasa, 3
rd

 Ed., 2001:793, 809, 1008). 

Namun demikian, tahukah Anda bahwa pada konteks teks akademik, kata-kata tersebut 

tidak lagi merupakan kata-kata sehari-hari, tetapi telah menjadi istilah teknis yang perlu 

dijelaskan secara akademik berdasarkan teori yang dapat dipertanggungjawabkan? 

(Wiratno, 2012). Dengan penjelasan yang memadai secara linguistik, orang tidak lagi 

menduga-duga atau mendasarkan diri pada naluri yang tidak dapat diukur. 

Seperti akan Anda ketahui pada Bagian C.1, selain ciri-ciri di atas, masih terdapat 

sejumlah ciri teks akademik yang juga perlu dijelaskan secara memadai. Ciri-ciri 

tersebut antara lain adalah bahwa teks akademik itu “lugas”, “baku”, “bersifat 

taksonomik dan abstrak”, “banyak memanfaatkan metafora gramatika”, “banyak 

memanfaatkan proses relasional”, “banyak memanfaatkan pengacuan esfora”, serta 

“faktual dalam hal genre” (Wiratno, 2012). 

Ciri-ciri tersebut lebih sulit dipahami daripada ciri-ciri yang ditunjukkan dengan 

istilah-istilah sederhana, padat, objektif, dan logis di atas. Hal ini disebabkan oleh 

kenyataan bahwa ciri-ciri tersebut tidak mengacu kepada penggunaan bahasa sehari-

hari, tetapi langsung kepada penggunaan bahasa secara khusus, yaitu bahasa teknis 

pada teks akademik. Sebaliknya, kecuali digunakan sebagai istilah teknis pada teks 

akademik, kata-kata sederhana, padat, objektif, dan logis juga masih digunakan sebagai 

kata-kata sehari-hari. 

Pengeksplorasian ciri-ciri keilmiahan pada teks akademik menjadi penting karena 

teks akademik merupakan dimensi tersendiri apabila dibandingkan dengan jenis-jenis 

teks yang lain (Bazerman, 1998:15-27), dan teks akademik cenderung membutuhkan 

pendekatan yang berbeda untuk memahamkan isinya kepada target pembaca (Martin & 

Veel, Eds., 1998:31). Berdasarkan pada pemikiran seperti itulah, buku yang Anda baca 

ini secara keseluruhan ditulis. Sementara itu, subbab yang membahas ciri-ciri teks 

akademik ini secara lebih khusus disajikan dari sudut pandang Linguistik Sistemik 

Fungsional (LSF) dengan menunjukkan bukti-bukti yang dapat menjelaskan pengertian 

ciri-ciri tersebut. 

Seperti telah Anda cermati di atas, secara umum teks akademik ditandai oleh sifat-

sifat baku, logis, lugas, dan objektif. Namun demikian, definisi teks akademik dengan 

ciri-ciri di atas belum memadai, karena sebuah teks yang dikatakan tidak akademik 

sekalipun, dalam hal tertentu, menunjukkan ciri-ciri akademik, dan sebaliknya, teks yang 
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dikatakan akademik masih menampakkan ciri-ciri nonakademik. Jika demikian halnya, 

sebuah teks (apa pun jenisnya) memiliki kedua ciri tersebut dalam beberapa aspeknya.  

Atas dasar kenyataan ini, perlu diungkapkan ancangan yang dapat menjelaskan 

perbedaan teks akademik dan teks nonakademik. Perbedaan antara teks akademik dan 

teks nonakademik tidak dilihat sebagai perbedaan antara hitam dan putih. Perbedaan 

tersebut dilihat dari kecenderungan ciri-ciri yang dikandung oleh teks tersebut. Teks 

akademik diasosiasikan dengan teks tulis, dan teks nonakademik diasosiasikan dengan 

teks lisan. Teks tulis bukan teks yang dimediakan dengan tulisan. Sebaliknya, teks lisan 

bukan teks yang dituturkan secara lisan. Sebagai contoh, teks berita yang didengarkan 

di radio adalah teks tulis yang dimediakan secara lisan, dan naskah drama dalam bentuk 

dialog adalah teks lisan yang dimediakan dengan tulisan. 

Sebuah teks biasanya mengandung ciri-ciri lisan dan ciri-ciri tulis sekaligus. Hal 

ini berati bahwa sebuah teks yang tergolong ke dalam teks tulis, misalnya artikel 

ilmiah, pasti dalam hal tertentu juga mengandung ciri-ciri lisan. Sebaliknya, percakapan 

di antara dua orang, yang sudah barang tentu itu merupakan teks lisan, pasti dalam hal 

tertentu juga mengandung ciri-ciri tulis. Dengan demikian, sebagaimana telah Anda 

baca di atas, perbedaan di antara keduanya bukanlah perbedaan secara hitam-putih. 

Seperti tampak pada Gambar 1.2, keduanya menunjukkan sebuah kontinum bahwa 

berdasarkan ciri-cirinya sebuah teks cenderung bergaya lisan, bergaya tulis, atau 

bergaya di antara lisan dan tulis (Wiratno & Santosa, 2011). 

 

 

           gaya lisan               di antara lisan dan tulis                  gaya tulis  

               

Gambar 1.2 Kontinum antara gaya lisan dan gaya tulis 

 

 

Sekadar untuk melihat apakah sebuah teks cenderung bersifat akademik atau non-

akademik, Anda dapat membandingkan Teks 1a dan Teks 1b. Eksplorasilah, dalam hal 

apa kedua versi teks tersebut berbeda? Betulkah Teks 1a cenderung bergaya lisan atau 

nonakademik, dan sebaliknya, Teks 1b cenderung bergaya tulis atau akademik? Sambil 

menelusuri kedua versi teks tersebut, Anda dapat mencurahkan perhatian khusus 

kepada kata-kata yang dicetak tebal dan kata-kata yang dicetak tebal-miring. Jelaskan, 

mengapa Teks 1a lebih panjang daripada Teks 1b. 
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Teks 1a (cenderung lisan, nonakademik, nonilmiah) 

 

Pada buku ini kita bertujuan untuk menelaah bagaimana menerapkan 

metode empiris agar kita dapat menganalisis cara orang bercakap-cakap. Kita 

berharap dapat menguak sesuatu yang diasumsikan orang ketika mereka 

berkomunikasi dengan cara bercakap-cakap. Kita akan memusatkan perhatian 

kepada bagaimana penutur menggunakan tuturan untuk berinteraksi, yaitu 

bagaimana mereka menciptakan dan mempertahankan apa yang mereka 

definisikan sebagai “makna situasi sosial”. 

Kita berpegang pada gagasan teoretis dasar yang berbeda dengan para ahli 

yang bergerak di bidang sosiolinguistik. Teori dasar ini menunjukkan bahwa 

ketika kita menganalisis tuturan orang yang berbicara empat mata, kita 

memperlakukan istilah-istilah yang digunakan oleh antropolog dan sosiolog 

seperti “peran”, “status”, “identitas sosial”, dan “hubungan sosial” sebagai 

“simbol” yang digunakan oleh orang untuk saling berkomunikasi. 

 

Teks 1b (cenderung tulis, akademik, ilmiah) 
 

Tujuan telaah pada buku ini adalah untuk menerapkan metode empiris 

analisis percakapan yang dapat menguak asumsi sosial yang mendasari proses 

komunikasi verbal dengan memusatkan perhatian kepada penggunaan tuturan 

oleh penutur untuk berinteraksi, yaitu menciptakan dan mempertahankan 

definisi “situasi sosial” secara khusus. 

Posisi teori dasar yang membuat karya ini berbeda dengan karya ahli lain di 

bidang sosiolinguistik adalah bahwa pada analisis terhadap tuturan empat mata, 

istilah-istilah di bidang antropologi dan sosiologi seperti “peran”, “status”, 

“identitas sosial”, dan “hubungan sosial” akan diperlakukan sebagai “simbol 

komunikasi”.  

  

(Diterjemahkan dengan adaptasi dari Style: Text analysis and linguistic criticism, 

Freeborn, 1996:44) 

 

 

Ciri lisan pada Teks 1a dan ciri tulis pada Teks 1b yang segera dapat 

diidentifikasi adalah penggunaan kata kita (dicetak tebal-miring) sebagai subjek 

kalimat pada Teks 1a dan ketiadaan kata tersebut pada Teks 1b. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa seakan-akan penulis Teks 1a mengajak berdialog dengan 

pembaca. Kata kita pada teks tersebut juga digunakan oleh penulis untuk mengajak 

pembaca berada pada satu titik pandang. Dari sini diketahui, bahwa jarak antara penulis 

dan pembaca pada Teks 1a terasa dekat. Diketahui pula bahwa kebersamaan antara 

“siapa (penulis) berbicara kepada siapa (pembaca)” menjadi sesuatu yang dipentingkan. 

Di pihak lain, Teks 1b tidak mengandung kata kita sebagai subjek kalimat, dan sebagai 

gantinya, subjek itu diisi dengan pokok persoalan yang disajikan di dalam teks tersebut. 

Keadaan ini menunjukkan bahwa Teks 1b lebih mementingkan “objek yang 
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dibicarakan” daripada “pelaku yang berbicara”. Hal itu menunjukkan makna bahwa 

teks 1b lebih objektif daripada Teks 1a. 

Ciri lisan atau tulis lain yang menonjol yang dapat dieksplorasi dari Teks 1a dan 

Teks 1b adalah bahwa untuk mengungkapkan peristiwa, Teks 1a menggunakan verba, 

sedangkan Teks 1b mengubah verba itu menjadi nomina. Perubahan dari verba menjadi 

nomina (dicetak tebal) yang dimaksud disajikan pada Tabel 1.1 Amatilah, apakah 

perubahan tersebut menunjukkan makna tertentu? Betulkah perubahan tersebut 

membuat Teks 1b lebih ringkas dan pendek daripada Teks 1a? 

 

Tabel 1.1 Perubahan verba menjadi nomina untuk menyatakan proses 

pada teks akademik 

 
Verba Berubah menjadi 

 

Nomina 

 

bertujuan 

menelaah   

menganalisis   

bercakap-cakap  

berkomunikasi   

diasumsikan  

menggunakan/digunakan  

didefinisikan  

  

tujuan 

telaah  

analisis  

percakapan  

komunikasi  

asumsi  

penggunaan  

definisi 

 

 

Pada teks akademik, pemilihan nomina (bukan verba) untuk menggambarkan 

proses bukanlah suatu kebetulan, melainkan suatu tuntutan. Nomina merupakan salah 

satu alat untuk mengabstraksi peristiwa sehari-hari menjadi teori. Selain untuk 

mengabstraksi konsep, seperti akan Anda eksplorasi lebih jauh pada Subbab C.1.3 dan 

C.1.4, perubahan dari verba menjadi nomina itu digunakan untuk memadatkan 

informasi dan menggeneralisasi peristiwa subjektif menjadi objektif. Perlu dicatat 

bahwa, seperti yang akan Anda telusuri pada Poin C.1.4, nominalisasi tidak hanya 

diperoleh dari verba, tetapi juga dari kelas kata yang lain. 

 

2. Menganalisis Pentingnya Teks Akademik 

Insan yang berada di lingkungan masyarakat akademik, terutama dosen dan 

mahasiswa seperti Anda, tidak dapat terlepas dari teks akademik. Mereka, termasuk 

Anda, harus membaca dan mencipta teks akademik, dan karenanya mereka dan Anda 
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dianggap lebih mengetahui seluk-beluk teks akademik. Dengan demikian, insan 

akademik harus betul-betul memahami pengertian dan ciri-ciri teks akademik. Pada 

gilirannya,  mereka dan Anda juga harus turut memahamkan pengertian dan ciri-ciri 

teks akademik tersebut kepada pihak lain. 

Jenis-jenis teks yang sering dijumpai sebagai teks akademik di lingkungan 

perguruan tinggi adalah antara lain buku, ulasan buku, proposal penelitian, proposal 

kegiatan, laporan penelitian (yang dapat berbentuk tugas akhir, skripsi, tesis, atau 

disertasi), laporan kegiatan, dan artikel ilmiah (yang sering disebut paper atau 

makalah). Apabila dimasukkan ke dalam konsep genre, jenis-jenis teks tersebut 

tergolong ke dalam genre makro. Nama-nama genre yang digunakan adalah nama-

nama jenis teks itu sendiri. Di dalam masing-masing genre makro itu, mungkin 

ditemukan sejumlah genre mikro. Dengan demikian, sebuah jenis teks (misalnya artikel 

ilmiah) yang di dalamnya terdapat subbab-subbab (pendahuluan, kajian pustaka, hasil, 

pembahasan, dan kesimpulan) adalah genre makro yang berfungsi menjadi payung, dan 

beberapa genre mikro yang ada di dalamnya (misalnya pada Subbab Pembahasan 

terkandung genre mikro diskusi dan eksplanasi) dipayungi oleh genre makro tersebut. 

Mengapa Anda memerlukan teks akademik dalam berbagai genre makro? 

Jawabnya terkait dengan kegiatan Anda sebagai insan akademik. Pada saat Anda 

merancang penelitian atau kegiatan, Anda memerlukan teks yang disebut proposal 

penelitian atau proposal kegiatan. Setelah melakukan penelitian atau kegiatan, Anda 

perlu melaporkannya kepada pihak lain dalam teks yang disebut laporan penelitian 

atau laporan kegiatan. Demikian pula, pada saat Anda menyampaikan pemikiran di 

forum seminar atau mengomunikasikannya di jurnal, Anda perlu memformulasikannya 

dalam teks yang disebut artikel ilmiah. 

Pada kesempatan lain, mungkin saja Anda akan menggunakan genre makro yang 

lain seperti brosur, editorial, berita, dan opini di surat kabar atau majalah. Akan tetapi, 

genre-genre tersebut tidak langsung berkaitan dengan kegiatan akademik Anda. Oleh 

karena itu, pada buku ini Anda hanya diajak untuk mengeksplorasi ciri-ciri teks dengan 

genre-genre akademik seperti telah disebutkan di atas, yaitu ulasan buku (Bab II), 

proposal penelitian dan proposal kegiatan (Bab III), laporan penelitian dan laporan 

kegiatan (Bab IV), serta artikel ilmiah (Bab V). Untuk itu, pada Bagian C Anda terlebih 

dahulu diajak untuk mengenali teks akademik dan teks nonakademik dengan cara 

mengeksplorasi pengertian dan seluk-beluk keduanya. Dengan cara demikian, pada saat 
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Anda mengaktualisasikan diri secara akademik, Anda tidak akan menggunakan teks 

yang mengandung ciri-ciri nonakademik, tetapi yang berciri akademik. 

 

C. Kegiatan 3 

Membangun Teks Akademik secara 

Bersama-sama  

 

Teks-teks akademik yang dipilih untuk pembahasan pada buku ini adalah ulasan 

buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Setiap genre makro itu akan Anda 

eksplorasi secara lebih mendalam pada Bab II sampai dengan Bab V. Meskipun setiap 

genre makro itu mempunyai ciri-ciri khusus, secara umum teks akademik dalam 

berbagai genre makro mempunyai ciri-ciri yang sama. Pada bagian ini, secara bersama-

sama Anda akan menggali sekaligus mengevaluasi lebih jauh lagi ciri-ciri itu, serta 

menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro dan membangun argumen yang 

terbentuk di dalam masing-masing genre tersebut. 

 

1. Menggali dan Mengevaluasi Lebih Jauh Ciri-ciri Teks Akademik 

Ciri-ciri lisan atau tulis yang telah Anda telusuri di atas baru merupakan sebagian 

kecil dari ciri-ciri teks akademik dan nonakademik. Ciri-ciri lain yang lebih lengkap 

akan Anda telusuri lebih jauh lagi dengan mencermati poin-poin yang disajikan pada 

Tabel 1.2 beserta pembahasan yang menyertai selanjutnya. Isi tabel tersebut disarikan 

dan diformulasikan dari Halliday (1985b:29-42, 46-58, 61-90), Halliday (1993a:58), 

Halliday (1993b), Halliday (1998:188-221), Martin (1991), Martin (1992:138), Martin 

(1993b:203-220), Martin (1993c:226-228, 235-241), Wignell, Martin, & Eggins 

(1993:136-165). Versi lain juga pernah disajikan pada Wiratno (2002a:146-147), 

Wiratno (2003:6-9), Wiratno (2009), Santosa (2003:54-55), Wiratno & Santosa (2011), 

dan Wiratno (2012). Sumber-sumber tersebut dicantumkan sebagai referensi di Daftar 

Pustaka buku ini. Anda disarankan untuk menelusuri dan membaca referensi tersebut. 

Setelah Anda membaca sumber-sumber tersebut, Anda boleh melakukan koreksi 

terhadap ciri-ciri yang disajikan pada Tabel 1.2, dan juga boleh menambahkan ciri-ciri 

yang lain dengan memberikan argumentasi yang kuat. Untuk mengetahui apakah 



Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi 

 

 
10 

 

koreksi dan tambahan Anda itu berterima, bandingkanlah hasil Anda dengan milik 

teman Anda. 

 

Tabel 1.2 Perbedaan antara teks akademik dan nonakademik 

 

Teks akademik (tulis, ilmiah) Teks nonakademik (lisan, nonilmiah) 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

13 

 

14 

 

 

 

sederhana dalam hal struktur kalimat; 

padat informasi; 

padat akan kata-kata leksikal; 

banyak memanfaatkan nominalisasi; 

banyak memanfaatkan metafora 

gramatika, dan karenanya banyak 

mengandung ungkapan yang in-

kongruen; 

banyak memanfaatkan istilah teknis; 

 

bersifat taksonomik dan abstrak; 

 

banyak memanfaatkan sistem peng-

acuan esfora; 

banyak memanfaatkan proses rela-

sional identifikatif untuk membuat 

definisi atau identifikasi dan proses 

relasional atributif untuk membuat 

deskripsi; 

bersifat monologis, dan untuk itu, lebih 

banyak mendayagunakan jenis kalimat 

indikatif-deklaratif; 

memanfaatkan bentuk pasif untuk 

memberikan tekanan kepada pokok 

persoalan yang dikemukakan, bukan 

kepada pelaku; dan akibatnya, teks 

akademik menjadi objektif, bukan 

subjektif; 

seharusnya tidak mengandung kalimat 

minor; 

seharusnya tidak mengandung kalimat 

takgramatikal; 

biasanya mengambil genre faktual, 

seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, 

eksposisi, dan diskusi, bukan 

penceritaan fiktif. 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

13 

 

14 

 

 

 

rumit dalam struktur kalimat; 

cenderung tidak padat informasi; 

padat akan kata-kata struktural; 

cenderung sedikit memanfaatkan nomi-

nalisasi; 

cenderung sedikit memanfaatkan metafora 

gramatika, dan karenanya tidak banyak 

mengandung ungkapan yang inkongruen; 

cenderung sedikit memanfaatkan istilah 

teknis; 

lebih konkret dan cenderung tidak bersifat 

taksonomik; 

tidak menunjukkan pengacuan esfora 

sebagai ciri penting; 

tidak menonjol pada salah satu jenis 

proses; 

 

 

 

bersifat dialogis, dan untuk itu,  

mendayagunakan jenis kalimat yang lebih 

bervariasi; 

memberikan tekanan kepada pelaku dalam 

peristiwa dialog; sehingga pelaku 

peristiwa yang menjadi lebih penting 

tersebut menimbulkan sifat subjektif. 

 

 

sering mengandung kalimat minor; 

 

sering mengandung kalimat takgramatikal; 

 

mengambil genre yang lebih bervariasi 

dan dapat faktual atau fiksional. 

 

Ciri-ciri yang dapat membedakan teks akademik dan nonakademik tersebut tidak 

lain adalah ciri-ciri leksikogramatika–kata-kata dalam susunan beserta makna yang 

dihasilkan–yang ada di tingkat leksis (kata), kalimat, dan wacana. Ciri-ciri itu terlihat 

antara lain dari pemilihan leksis, kelompok kata, kompleksitas kalimat, dan struktur 
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teks. Pada Subbab C.1.1, Anda akan diajak untuk berargumen bahwa ciri-ciri tersebut 

harus dapat dijelaskan menurut teori linguistik yang disertai dengan bukti-bukti empiris 

yang dapat diukur, bukan hanya menurut anggapan atau naluri yang biasanya diikuti. 

Pada subbab ini, pembahasan dipusatkan pada persamaan dan perbedaan yang 

tecermin dari ciri-ciri keilmiahan teks-teks tersebut dalam mengungkapkan makna 

metafungsional yang meliputi makna ideasional, interpersonal, dan tekstual. Perlu Anda 

catat bahwa ciri yang satu sering berkaitan dengan ciri yang lain. Hal itu tidak dianggap 

sebagai sesuatu yang tumpang tindih, tetapi sesuatu yang saling melengkapi. Dengan 

demikian, satu bukti dapat digunakan untuk menjelaskan lebih dari satu ciri. 

 

1.1 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 dan dapat dinyatakan dengan hubungan parataktik atau hipotaktik.  

Betapa pun panjang sebuah kalimat simpleks, seperti terlihat pada Contoh (1.1), 

secara struktural kalimat tersebut hanya tersusun dari tiga unsur secara linier, yaitu 

unsur subjek (dicetak tebal), unsur predikator (digarisbawahi), dan unsur pelengkap dan 

atau keterangan (dicetak miring). Contoh (1.2) sampai dengan Contoh (1.5) adalah 

contoh-contoh lain kalimat simpleks. 

 

(1.1) Studi ini menguji keterkaitan [antara usia dan kinerja manager]. (Teks 

Ekonomi, Supriyono, 2006) 

 

Kesederhanaan struktur pada kalimat simpleks tersebut mendukung ciri 

keilmiahan teks akademik. Halliday menganggap kalimat simpleks dengan berbagai 

variasinya sebagai “favorite clause type” pada teks akademik, karena  “... they are the 

most frequent ... . But they are the most critical in the semantic load that they carry in 

developing scientifc argument. What is interesting about them is that their structure is 

extremely simple: typically one nominal group plus one verbal group plus a second 

nominal group or else prepositional phrase”. (Halliday, 1998: 207). 
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TUGAS:  

Di bawah ini disajikan petikan dari artikel ilmiah yang dimuat di 

sebuah jurnal. Buktikan bahwa kalimat-kalimat dalam petikan 

tersebut mempunyai struktur yang sederhana dengan menunjukkan 

unsur-unsur subjek, finit dan atau finit/predikator, serta pelengkap dan 

atau keterangan. 

Kenyataan tentang penggunaan kalimat simpleks yang lebih banyak daripada 

kalimat kompleks secara ideasional menunjukkan logika kesederhanaan. Hal yang 

membuat kalimat simpleks kadang-kandag panjang, sehingga terkesan tidak sederhana, 

adalah pemadatan informasi. Seperti akan dibahas pada Poin 1.2, pemadatan informasi 

secara umum terdapat pada kelompok nomina yang digunakan untuk memperluas unsur 

subjek dan pelengkap. Dengan demikian, kesederhanaan pada struktur kalimat simpleks 

belum tentu merupakan kesederhanaan pada struktur kelompok nomina. Sering sekali, 

subjek dan pelengkap sebuah kalimat sangat panjang, padahal kedua unsur itu hanya 

berupa kelompok nomina. Apabila demikian halnya kekompleksan tidak terletak pada 

struktur kalimat, tetapi pada struktur kelompok nomina yang digunakan untuk 

menyatakan subjek dan pelengkap pada kalimat tersebut. 

Namun demikian, kenyataan tersebut tidak berarti bahwa pada teks-teks 

akademik kalimat kompleks tidak digunakan. Pada teks-teks tersebut, jenis kalimat 

kompleks tertentu tetap digunakan. Ternyata jenis kalimat kompleks yang cenderung 

dipilih adalah kalimat kompleks yang berhubungan secara hipotaktik (dengan 

konjungsi seperti apabila, karena, dan ketika), bukan kalimat kompleks yang 

berhubungan secara parataktik (dengan konjungsi seperti dan, kemudian, dan lalu). 

Secara logikosemantik, kalimat kompleks hipotaktik yang demikian itu menunjukkan 

nilai logis dalam hal persyaratan (untuk konjungsi apabila), sebab-akibat (untuk 

konjungsi karena), dan sebab-akibat dan atau urutan peristiwa (untuk konjungsi ketika). 

Di pihak lain, kalimat kompleks parataktik–sebagaimana terlihat pada konjungsi yang 

digunakan–berfungsi sebagai ekstensi informasi yang lazim dijumpai pada gaya 

nonakademik-lisan. Buku itu ditulis oleh ilmuwan terkenal dan digunakan di banyak 

universitas di dunia adalah contoh kalimat kompleks parataktik, dan Buku itu menjadi 

buku wajib di banyak universitas, karena buku itu memuat teori-teori mutakhir adalah 

contoh kalimat kompleks hipotaktik. 
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Penanganan bahan secara manual atau manual materials handling (MMH) 

mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan manusia sebagai sumber 

tenaga. MMH terdiri dari mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, 

membawa dan memegang. Selama mengangkat bahan, seseorang memindahkan 

benda dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan melawan gravitasi. Ada tiga 

ketinggian dalam pekerjaan mengangkat dan menurunkan bahan yaitu dari lantai 

sampai ke lutut, lutut ke bahu, dari bahu ke jangkauan lainnya. Pekerjaan 

mengangkat melibatkan berat, bentuk, ukuran benda dan postur pekerja. (Teks 

Teknik, Surata, 2013) 

 

 

1.2 Teks Akademik Padat Informasi 

Yang dimaksud padat pada teks akademik adalah padat akan informasi dan padat 

akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi disajikan pada subbab ini, sedangkan 

kepadatan leksikal dijelaskan pada Subbab 1.3. Kepadatan informasi pada teks 

akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat 

simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. 

Pada sisi kalimat simpleks, informasi yang dipadatkan dapat berupa kalimat 

sematan yang ditandai oleh “[[...]]” atau kelompok adverbia yang ditandai oleh “[...]”, 

sebagaimana tersaji pada Contoh (1.1) di atas. Pemadatan informasi pada Contoh (1.1) 

adalah pemadatan campuran, yaitu pemadatan yang terjadi pada unsur baik subjek 

maupun pelengkap. Pemadatan informasi yang lain hanya terjadi pada unsur subjek 

atau pelengkap saja. Secara berturut-turut Contoh (1.2) dan Contoh (1.3) menunjukkan 

pemadatan informasi (dicetak tebal) yang berupa kalimat sematan untuk memperluas 

kelompok nomina pada unsur subjek dan pelengkap. Contoh (1.4) dan Contoh (1.5) 

menunjukkan pemadatan informasi (dicetak tebal) yang berupa kelompok adverbia 

untuk memperluas kelompok nomina pada unsur subjek dan pelengkap. 

 

(1.2) Jadi genotipe klon karet PB 260 ialah AaBB [[yang bersifat tahan terhadap 

PGDC]]. (Teks Biologi, Hartana & Sinaga, 2004) 

 

(1.3) Variabel perantara [[yang dicontohkan dalam studi ini]] adalah komitmen 

organisasi dan partisipasi penganggaran. (Teks Ekonomi, Supriyono, 2006) 

 

(1.4) Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan [dalam 

memperkaya khasanah keilmuan [mengenai tenaga kerja wanita] ]. (Teks 

Sosial, Wahyuningsih & Poerwanto, 2004) 

 

(1.5) Konsep makna akan mengawali uraian [tentang komunikasi lintas budaya]. 

(Teks Bahasa, Beratha, 2004) 
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TUGAS: 

Identifikasilah bahwa petikan dari artikel ilmiah di bawah ini padat 

informasi dengan membubuhkan tanda “[[...]]” untuk pemadatan 

dalam bentuk kalimat sematan dan tanda “[...]” untuk pemadatan 

dalam bentuk kelompok adverbia. Kalimat pertama sudah dikerjakan 

untuk Anda sebagai contoh. 
 

Dari kenyataan tentang besarnya jumlah kalimat simpleks yang disertai 

pemadatan informasi pada teks-teks di atas, dapat digarisbawahi bahwa kalimat 

simpleks digunakan sebagai salah satu cara untuk memadatkan informasi. Dengan 

demikian, dari sisi pemadatan informasi melalui kalimat simpleks, semua teks yang 

seperti itu dapat dikatakan menunjukkan ciri teks akademik secara ideasional. Akan 

tetapi, perlu digarisbawahi pula bahwa tidak semua kalimat simpleks mengandung 

pemadatan informasi, dan bahwa kalimat kompleks juga berpotensi mengandung 

pemadatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, segera saja negara [[yang masih 

baru ini]] mengalami berbagai hal: pergolakan politik, kerusuhan-kerusuhan, 

kesulitan ekonomi, lemahnya pemerintahan, dan agresi dari Belanda. Tekanan 

internal dan eksternal selama kurang lebih 4 (empat) tahun membuat pemerintah 

Republik Indonesia dapat dikatakan tidak berdaya untuk membenahi semua 

aspek kehidupan masyarakat. Sampai kemudian tercapai perundingan KMB di 

Den Haag, Belanda pada 24 Agustus 1949. Draf akhir konferensi itu menyatakan 

bahwa Indonesia harus menanggung beban utang Hindia Belanda sebesar 5,6 

milyar gulden, serta menambahkan kata serikat pada namanya menjadi Republik 

Indonesia Serikat (RIS). Negara hasil KMB ini yang memiliki banyak 

keterbatasan dan ketergantungan pada Kerajaan Belanda, tanggal satu per satu 

dan akhirnya pada 16 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyatakan perubahan 

RIS seraya menyatakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan 

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) yang menetapkan bentuk 

pemerintahan berdasarkan Demokrasi Parlementer. (Teks Politik, Purwoko, 

2010) 

 

 

Pada sisi nominalisasi, pemadatan informasi terjadi di tingkat leksis. Seperti akan 

dibahas pada Poin 1.4, nominalisasi adalah upaya pembendaan dari, misalnya, proses 

(verba), kondisi (adjektiva), sirkumstansi (adverbia), dan logika (konjungsi). 
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TUGAS: 

Teks di bawah ini mengilustrasikan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengasapi bandeng. Padatkanlah teks yang panjang itu menjadi 

hanya satu kalimat yang mengandung nomina sebagai hasil 

pemadatan. Sebagai contoh, dengan menghilangkan nomina yang 

dimaksud, kalimat yang diharapkan adalah: “Selain untuk 

mengawetkan bandeng, .... dilakukan untuk mengasilkan rasa yang 

istimewa”.  
 

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. 

Pemadatan informasi melalui nominalisasi seperti itu sering merupakan 

pengungkapan leksis secara inkongruen yang melibatkan metafora gramatika, yang 

akan dibahas pada Poin 1.5. Selain itu, nominalisasi juga relevan dengan penamaan 

substansi benda melalui penggunaan istilah teknis, yang akan dibahas pada Poin 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandeng asap adalah makanan khas Sidoarjo, Jawa Timur. Bandeng asap 

diolah dari ikan bandeng segar yang dimatangkan dengan asap. Bandeng yang 

diasapi menghasilkan rasa yang khas dan lezat. Makanan olahan ini juga dapat 

bertahan beberapa hari tanpa disimpan dalam lemari es, sehingga cocok 

dijadikan oleh-oleh.  

Awalnya, sisik ikan bandeng basah dibersihkan. Kemudian isi perut 

dikeluarkan agar tidak menimbulkan bau. Bagian dalam bandeng juga 

dibersihkan sehingga tidak ada darah yang tersisa.  

Selanjutnya ikan bandeng yang sudah bersih direndam dalam bumbu 

(garam, bawang putih, bawang merah, ketumbar, kemiri & kunyit) selama 2 jam, 

hingga meresap ke seluruh daging. Setelah itu, bumbu yang menempel pada 

permukaan kulit bandeng dibersihkan agar tidak kotor. Lalu bagian perutnya 

disangga dengan lidi agar asap dapat masuk ke bagian dalam perut. 
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Perapian disiapkan dengan memasukkan batok kelapa ke dalam laci alat 

yang digunakan untuk mengasapi ikan, kemudian di bawahnya diletakkan 

kompor yang menyala. Api akan masuk dari lubang-lubang yang ada pada laci 

tadi, sehingga api akan membakar batok-batok kelapa tersebut. Kemudian 

dipastikan bahwa api hanya menyisakan bara, lalu serbuk kayu atau batok kelapa 

ditambahkan lagi untuk menimbulkan asap. 

Untuk menghasilkan bandeng asap dengan warna kuning, serbuk kayu yang 

digunakan harus berwarna kuning. Setelah asap mengepul, bandeng dimasukkan 

dengan cara digantung pada alat tersebut kemudian ditutup. Setiap jam serbuk 

kayu atau batok kelapa dtambahkan agar alat itu terus berasap. Bandeng 

diasapkan selama 3 jam. Bandeng sudah matang, dan siap untuk disantap. 

 

(Diolah dari: http://www.infomesin.com/cara-membuat-bandeng-

asap-resep-bandeng-asap-memakai-mesin-pengasap.html) 

 

 

1.3 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 struktural (konjungsi, kata sandang, preposisi, dan 

sebagainya). Pada Contoh (1.6) sampai dengan Contoh (1.9), kata-kata yang dicetak 

tebal adalah kata-kata struktural dan kata-kata yang tidak dicetak tebal adalah kata-kata 

leksikal. Halliday (1985b:61; 1993b:76; 1998:207) menyatakan bahwa semakin ilmiah 

suatu teks, semakin besar pula kandungan kata-kata leksikalnya. Semua teks akademik 

yang dikutip sebagai contoh di bawah ini memiliki leksis yang padat.  

 

(1.6) Kesimpulan bahwa sifat ketahanan tanaman karet terhadap PGDC 

dikendalikan oleh dua pasang gen utama mematahkan dugaan sebelumnya 

yang menyebutkan bahwa sifat tersebut dikendalikan secara poligenik. (Teks 

Biologi, Hartana & Sinaga, 2004) 

 

(1.7) Dasar teori untuk menjawab pertanyaan mengenai hubungan usia dan kinerja 

manajer beserta variabel perantaranya, yaitu komitmen organisasi dan 

partisipasi penganggaran pada dasarnya berakar pada teori: psikologi, 

sosiologi, psikologi sosial, antropologi, ilmu politik, ekonomi, dan akuntansi 

keperilakuan. (Teks Ekonomi, Supriyono, 2006) 

 
(1.8) Salah satu faktor, yang menyebabkan naiknya jumlah tenaga kerja wanita 

dalam memasuki lapangan kerja, adalah muncul dan berkembangnya sektor 

industri, jasa dan perdagangan yang merupakan peluang bagi tenaga kerja 

wanita untuk memasuki sektor publik, terutama sektor industri yang masih 

berpusat pada sektor-sektor yang dianggap sebagai sektor wanita. (Teks 

Sosial, Wahyuningsih & Poerwanto, 2004) 
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TUGAS: 

Identifikasilah, apakah betul bahwa teks abstrak dari artikel ilmiah 

tentang biologi di bawah ini mengandung lebih banyak kata leksikal 

daripada kata struktural (dengan catatan kata yang sama dihitung 

sekali). Untuk menunjukkan perbedaan jumlah kata leksikal dan kata 

struktural, Anda dapat menggunakan persentase. 
 

 

(1.9) Kajian komunikasi lintas budaya mengharapkan juga terdapatnya pemahaman 

terhadap konsep metabahasa sebagai sebuah sistem universal yang 

digunakan untuk membandingkan kaidah budaya pada masyarakat tutur yang 

berbeda agar para penuturnya mengerti dan membuat sentuhan yang berbeda 

dalam berkomunikasi. (Teks Bahasa, Beratha, 2004) 

 

Meskipun jumlahnya lebih kecil, kata struktural lebih sering muncul daripada 

kata leksikal. Apabila kata yang sama dihitung sekali, pada Contoh (1.6) untuk Teks 

Biologi kata leksikal berjumlah 16 (72,8%) dan kata struktural berjumlah 6 (27,2%), 

pada Contoh (1.7) untuk Teks Ekonomi kata leksikal berjumlah 26 (81,3%) dan kata 

struktural berjumlah 6 (18,7%), pada Contoh (1.8) untuk Teks Sosial kata leksikal 

berjumlah 20 (63%) dan kata struktural berjumlah 12 (47%), serta pada pada Contoh 

(1.9) untuk Teks Bahasa kata leksikal berjumlah 22 (68,8%) dan kata struktural 

berjumlah 10 (31,2%). Persentase tersebut menunjukkan bahwa kandungan kata 

leksikal pada teks-teks akademik yang dicontohkan lebih besar daripada kandungan 

kata struktural, sehingga dari segi kepadatan leksikal teks-teks tersebut mempunyai ciri 

keilmiahan.  

Kepadatan leksikal juga dapat dilihat dari kelompok nomina yang terbentuk dari 

rangkaian dua kata leksikal atau lebih tanpa disisipi oleh kata struktural apa pun, seperti 

diambil dari Contoh (1.8) di atas: “naiknya jumlah tenaga kerja wanita”, “lapangan 

kerja”, “berkembangnya sektor industri”, “sektor publik”, dan “sektor wanita”. 

Kelompok nomina akan menjadi semakin padat apabila unsur penjelas yang melibatkan 

kata-kata struktural dalam kelompok tersebut diperhitungkan. Akibatnya, kelompok 

nomina yang digunakan untuk memadatkan informasi–seperti telah dipaparkan pada 

Poin 1.2 di atas–menjadi panjang dan kompleks. 
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1.4 Teks Akademik Banyak Memanfaatkan Nominalisasi  

Ditemukan bahwa dalam realisasi leksis pada teks-teks akademik yang 

dicontohkan nominalisasi digunakan untuk memadatkan informasi. Sebagai upaya 

pembendaan, nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksis nonbenda (antara lain 

verba, adjektiva, adverbia, konjungsi) menjadi leksis benda (nomina). Nominalisasi 

pada teks akademik ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas 

dan padat (Martin, 1991). Oleh karena itu, nominalisasi menjadi ciri yang sangat 

penting pada teks akademik (Martin, 1992:138; Halliday, 1998:196-197; Rose, 

1998:253-258, 260-263; Wiratno, 2009). Pada Kalimat (1.10), (1.11), (1.12), dan 

(1.13), contoh-contoh nominalisasi yang dimaksud dicetak tebal. 

 

(1.10) Pengendalian PGDC dengan cara penyemprotan fungisida terbukti kurang 

bermanfaat, ... (Teks Biologi, Hartana & Sinaga, 2004) 

 

(1.11) Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji sebab-akibat antara 

satu variabel dengan satu variabel lainnya. (Teks Ekonomi, Supriyono, 

2006) 

 

(1.12) Oleh karena itu, sumbangan wanita terhadap kelangsungan keluarga 

sangatlah besar. (Teks Sosial, Wahyuningsih, & Poerwanto, 2004) 

 

(1.13) Keterbatasan pengetahuan tentang komunikasi lintas budaya menimbulkan 

ketidakwajaran dalam berkomunikasi. (Teks Bahasa, Beratha, 2004) 

 

Contoh-contoh yang diambil dari teks-teks akademik tersebut mengandung 

nominalisasi: pengendalian, penyemprotan, analisis, sumbangan, pengetahuan, 

 

Temulawak merupakan tanaman yang banyak digunakan sebagai bahan baku obat 

tradisional. Dalam budidaya temulawak yang menjadi kendala adalah rimpang 

tidak tumbuh dengan cepat dan serempak. Penelitian mengenai pengaruh 

konsentrasi air kelapa dan urin sapi terhadap percepatan pertunasan temulawak 

bertujuan untuk memperpendek masa tertundanya pertunasan temulawak dan 

menentukan konsentrasi larutan urin sapi dan air kelapa yang paling baik bagi 

percepatan pertunasan bibit temulawak. Penelitian ini dilakukan di Padukuhan 

Pusmalang, Cangkringan, Yogyakarta pada bulan Agustus hingga November 

2012. Penelitian yang dilakukan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 

8 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah perendaman dalam 

urin sapi konsentrasi 25%, 50%, dan 75%, air kelapa konsentrasi 25%, 50%, dan 

75%, serta kontrol berupa perendaman dalam akuades dan tanpa perendaman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perendaman rimpang temulawak dalam air 

kelapa konsentrasi 50% dapat meningkatkan indeks vigor tanaman temulawak. 

(Teks Biologi, Karimah, Purwanti, & Rogomulyo, 2013) 
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TUGAS: 

Identifikasilah nomina sebagai hasil dari nominalisasi yang terdapat 

pada petikan dari artikel ilmiah di bawah ini. Tunjukkan pula hasil 

nominalisasi dari apakah nomina tersebut (verba, adjektiva, konjungsi, 

atau kelas kata yang lain?) 
 

 

komunikasi (yang secara beturut-turut dibendakan dari verba: mengendalikan, 

menyemprot, menganalisis, menyumbang, mengetahui atau tahu, berkomunikasi); 

sebab-akibat (yang dibendakan dari konjungsi: sebab); dan kelangsungan, 

keterbatasan, ketidakwajaran (yang secara beturut-turut dibendakan dari adjektiva: 

langsung, terbatas, wajar). Nominalisasi tersebut mengakibatkan pemadatan informasi. 

Dapat dijelaskan bahwa masing-masing nomina tersebut–sebagaimana telah dinyatakan 

pada Poin 1.2 di atas–merupakan serangkaian kegiatan yang sesungguhnya 

diungkapkan dengan sejumlah kalimat tetapi dapat diringkas hanya dengan satu leksis. 

Pemadatan informasi akan menjadi semakin kompleks apabila dua atau lebih leksis 

hasil nominalisasi tersebut dihimpun dalam satu gugusan pada kelompok nomina. Hasil 

penghimpunan yang diambil dari Contoh (1.10) sampai dengan Contoh (1.13) di atas 

adalah “Pengendalian PGDC dengan cara penyemprotan fungisida”, “Analisis regresi 

sederhana”, “sebab-akibat antara satu variabel dengan satu variabel lainnya”, 

“sumbangan wanita terhadap kelangsungan keluarga”, “Keterbatasan pengetahuan 

tentang komunikasi lintas budaya”, dan “ketidakwajaran dalam berkomunikasi”.  

Gugusan leksis sejenis itu oleh Hyland (2008:49) disebut cluster, yaitu gugusan 

yang merupakan satu kesatuan yang terdiri atas dua sampai dengan empat kata 

(Hyland, 2008:41-62). Menurut Hyland, pada teks akademik sebagian besar gugusan 

berupa kelompok nomina atau kelompok adverbia yang (dengan bersandar pada teori 

Halliday) dapat berfungsi sebagai sarana untuk memolakan makna teks secara 

ideasional, interpersonal, dan tekstual (Hyland, 2008:48-49). Akan tetapi, pada teks-

teks akademik yang dicontohkan, gugusan leksis cenderung berupa kelompok nomina, 

dan lebih banyak berkenaan dengan realisasi makna ideasional daripada realisasi kedua 

makna yang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dari sudut pandang 

nominalisasi teks-teks tersebut menunjukkan ciri keilmiahan secara ideasional. 
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Para pakar politik telah banyak menyoroti keunikan suatu bangsa atau negara 

dalam hal kenyataan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, persamaan, dan 

pemerataan. Menurut Dahl (1971), persamaan mutlak tidak mungkin pernah ada. 

Pemaksaan oleh negara atau pemerintah, malah bukan menimbulkan persamaan 

dan keadilan yang dicita-citakan melainkan ketidaksamaan. Di negara-negara 

demokrasi yang maju ketidaksamaan tetap ada, namun ketidaksamaan ini 

bersifat relatif. Oleh karena itu, tumpuan utama negara-negara demokrasi maju 

adalah memusatkan perhatian pada mencari cara-cara mengurangi sumber-

sumber ketidaksamaan (daripada berusaha melaksanakan persamaan dalam 

masyarakat). Berbagai cara dilakukan untuk mencapai persamaan, dengan jalan 

memperluas pendistribusian sumber-sumber kekuasaan, ekonomi, dan 

kesempatan. Penyebaran nilai-nilai demokrasi bisa dilakukan dalam berbagai 

bentuk: undang-undang, pendapatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, 

perlindungan hukum, keadilan, dan lain-lain. (Teks Politik, Djafar, 2008) 

 

 

1.5 Teks Akademik Banyak Memanfaatkan Metafora Gramatika melalui 

Ungkapan Inkongruen 

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 (Halliday, 1985a:321; Martin, 1992:6-7, 406-417). 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.  

Pada Contoh (1.14) berikut ini, bagian yang dicetak tebal menunjukkan leksis-

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

bergeser (inkongruen). 

 

(1.14) 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) 
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TUGAS: 

Petikan berikut ini adalah abstrak dari artikel ilmiah yang berjudul 

“Peran pendidikan karakter dalam mengembangkan kecerdasan 

moral”. Teks tersebut mengandung banyak leksis yang 

menunjukkan metafora gramatika (dicetak tebal). Observasilah 

metafora gramatika yang ada, dan jelaskan bagaimana metafora 

gramatika tersebut terjadi. Selain itu, dengan meniru Contoh (1.14) 

di atas, identifikasilah dan nyatakanlah bahwa kalimat-kalimat 

simpleks merupakan pemadatan atau pergeseran dari beberapa 

kalimat sekaligus. 
 

 

Tampak bahwa berhenti bergeser menjadi terhentinya, tumbuh menjadi 

pertumbuhan, sebab menjadi menyebabkan, menyerang menjadi serangan, 

memproduksi menjadi produksi, dan turun menjadi penurunan. Ternyata, 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. 

Teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika dalam ungkapan yang 

inkongruen (Martin, 1993b:218-219; Martin, 1993c:226-228, 235-241; Halliday, 

1993b:79-82; Halliday, 1998:188-221). 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 pergeseran 

tataran tersebut juga berdampak pada perbedaan tata organisasi di tingkat kelompok 

kata atau kalimat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi krisis moral pascareformasi menunjukkan capaian kompetensi moral 

yang diproses melalui bangku persekolahan belum menghasilkan keluaran 

pengembangan kecerdasan moral peserta didik. Kondisi demikian diduga 

berawal dari tumbuhnya budaya verbalistik dari proses pembelajaran yang 

cenderung mengajarkan pendidikan moral sebatas tekstual. Fenomena dan fakta 

tersebut menyebabkan banyak pihak menyimpulkan pentingnya peran 

pendidikan karakter secara intensif sebagai esensi pengembangan kecerdasan 

moral (building moral intelligence). Perspektif ini menempatkan moral sebagai 
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aspek lingkungan utama yang menentukan karakterisasi peserta didik. Oleh karena 

itu, kecerdasan moral harus secara sadar dipelajari dan ditumbuhkan melalui 

pendidikan karakter secara aplikatif. Pada tahap awal implementasi pendidikan 

karakter di tingkat persekolahan perlu dilakukan melalui pengkondisian moral 

(moral conditioning) yang kemudian berlanjut dengan latihan moral (moral 

training). Desain pendidikan karakter seperti ini berfungsi sebagai wahana sistemik 

pengembangan kecerdasan moral yang membekali peserta didik dengan 

kompetensi kecerdasan plus karakter. (Teks Pendidikan, Setiawan, 2013) 

 

 

1.6 Teks Akademik Banyak Memanfaatkan Istilah Teknis 

Pada prinsipnya istilah teknis merupakan penamaan kepada sesuatu dengan 

menggunakan nomina yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Istilah 

teknis merupakan bagian yang esensial pada teks akademik (Halliday, & Martin, 

1993b:4), karena istilah teknis digunakan sesuai dengan tuntutan bidang ilmu (Veel, 

1998:119-139; White, 1998:268-291; Wignell, 1998:298-323), tataran keilmuan (Rose, 

1998:238-263), dan latar (setting) pokok persoalan (Veel, 1998:119-139) yang 

disajikan di dalamnya. 

Terkait dengan bidang ilmu tempat istilah teknis digunakan, perlu digarisbawahi 

bahwa istilah yang sama mungkin mengandung makna yang berbeda apabila istilah itu 

digunakan pada bidang ilmu yang berbeda. Sebagai contoh, apabila istilah morfologi 

digunakan di bidang linguistik, istilah tersebut mengandung makna “ilmu yang 

berkenaan dengan pembentukan kata”, tetapi apabila istilah yang sama digunakan di 

bidang biologi/pertanian/fisika, istilah itu mengandung makna “struktur, susunan, 

komposisi, atau tata letak”, seperti terlihat pada kata yang dicetak tebal pada Kalimat 

(1.15). 

 

(1.15) Penelitian di lapangan dimulai dari pengamatan dan koleksi langsung terhadap 

famili Balanophoraceae ... , dilakukan pencatatan data atau informasi yang ... 

berupa karakter morfologi yang mungkin hilang setelah pengawetan seperti 

ada/tidaknya getah, warna daun, warna batang, tumbuhan inangnya, ketinggian 

lokasi di atas permukaan laut. (Teks Biologi, Mukhti, Syamsuardi, & Chairul, 

2012) 
(1.16) Menurut morfologi Gunung Kelud dapat dibagi menjadi 5 unit, yaitu puncak 

dan kawah Gunung Kelud, badan Kelud, cekungan parasitik Kelud, kaki dan 

dataran Kelud. Gunung Kelud mempunyai ketinggian lebih dari 1731 meter 

dpl, dan mempunyai morfologi yang tidak teratur. Hal ini disebabkan adanya 

erupsi yang bersifat eksplosif yang diikuti pembentukan kubah lava. (Teks 

Fisika, Santosa, Mashuri, Sutrisno, Wafi, Salim, & Armi, 2012) 
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TUGAS: 

Petikan dari artikel ilmiah di bawah ini mengandung banyak istilah 

teknis. Observasilah dan jelaskanlah makna istilah teknis yang ada di 

dalamnya. Jelakan pula bahwa apabila istilah teknis yang sama 

digunakan di bidang ilmu yang berbeda, istilah teknis tersebut 

mengandung makna yang berbeda. 
 

 

Dua hal perlu dicatat tentang istilah teknis. Pertama, istilah teknis merupakan alat 

yang baik untuk membuat taksonomi atau klasifikasi terhadap pokok persoalan yang 

disajikan di dalam teks, yang akan dibahas pada Poin 1.7. Kedua, istilah teknis perlu 

didefinisikan untuk meningkatkan pemahaman terhadap isi secara keseluruhan, yang 

akan dibicarakan pada Poin 1.9. Secara ideasional, taksonomi maupun definisi yang 

jelas dapat meningkatkan derajat keterbacaan teks. Sebaliknya, apabila pokok persoalan 

yang disajikan di dalam teks tidak dapat diklasifikasikan secara taksonomik dan istilah-

istilah teknis tidak didefinisikan baik secara langsung maupun tidak langsung, teks 

tersebut cenderung lebih sulit dipahami oleh pembaca. Kesulitan yang berkaitan dengan 

istilah teknis dapat diatasi dengan mengecek kamus istilah teknis di bidang ilmu yang 

dimaksud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap peristiwa keluarnya magma Gunung Kelud pada tahun 2007 yang 

membentuk anak gunung merupakan deformasi dari tubuh gunung api. Peristiwa 

deformasi ini dapat berupa inflasi ataupun deflasi. Deformasi yang berupa inflasi 

umumnya terjadi karena proses gerakan magma ke permukaan yang menekan 

permukaan tanah di atasnya. Dalam hal ini deformasi yang maksimal biasanya 

teramati tidak lama sebelum letusan gunung api berlangsung. Adapun deformasi 

berupa deflasi umumnya terjadi selama atau sesudah masa letusan.  

 

Perubahan struktur di bawah permukaan bumi terjadi akibat perubahan beban 

massa tanah dan batuan baik di permukaan bumi maupun di dalam bumi, dalam 

peristiwa keluarnya magma Gunung Kelud. Untuk mengidentifikasi struktur 

bawah permukaan akibat peristiwa tersebut, dapat digunakan beberapa metode 

geofisika. Metode geofisika yang sering digunakan untuk menyelidiki struktur 

bawah permukaan antara lain: metode geolistrik, metode gaya berat, metode 

seismik dan metode geomagnet atau magnetik. Penelitian ini menggunakan 

metode magnetik karena telah banyak digunakan dalam eksplorasi mineral dan 

batuan. Metode magnetik dapat digunakan untuk menentukan struktur geologi 

besar bawah permukaan seperti sesar, lipatan, intrusi batuan beku atau kubah 

garam dan reservoir geothermal. Menurut metode magnetik dapat digunakan 

untuk mengetahui kedalaman dan struktur permukaan, pengukuran dapat 

diperoleh dengan mudah untuk studi lokal dan regional. Metode magnetik 
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bekerja didasarkan pada pengukuran variasi kecil intensitas medan magnetik di 

permukaan bumi. Variasi ini disebabkan oleh kontras sifat kemagnetan antar 

batuan di dalam kerak bumi, sehingga menimbulkan medan magnet bumi yang 

tidak homogen, bisa disebut juga sebagai suatu anomali magnetik. (Teks Fisika, 

Santosa, Mashuri, Sutrisno, Wafi, Salim, & Armi, 2012) 

 

 

1.7 Teks Akademik Bersifat Taksonomik dan Abstrak 

Pada dasarnya taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi 

terhadap sesuatu. Taksonomi menjadi salah satu ciri teks akademik (Halliday, 1993b:73-

74). Oleh Wignell, Martin, dan Eggins (1993:136-165), masalah taksonomi pada teks 

akademik dibahas dalam konteks bahwa perpindahan dari pemaparan peristiwa duniawi 

dengan bahasa sehari-hari menuju penyusunan ilmiah yang sistematis dengan bahasa 

yang lebih teknis adalah perpindahan dari deskripsi menuju klasifikasi. Dengan 

berkonsentrasi pada penelitian terhadap wacana geografi-fisika, ketiga ilmuwan tersebut 

berkesimpulan bahwa untuk mengubah bahasa sehari-hari menjadi bahasa ilmiah 

diperlukan istilah teknis yang disusun ke dalam taksonomi (Wignell, Martin, & Eggins, 

1993:165). Kesimpulan yang sama berlaku pula tidak saja bagi wacana fisika tetapi juga 

bagi wacana biologi (Martin, 1993:166-202). Sementara itu, Wignell, Martin, dan Eggins 

(1993:136-165), Martin (1993b:203-220), Wignell (1998:301) menggarisbawahi bahwa 

wacana IPA lebih bersifat taksonomik dengan memanfaatkan istilah teknis, sedangkan 

wacana humaniora lebih bersifat abstrak dengan memanfaatkan metafora gramatika.  

Teks akademik dikatakan abstrak karena pokok persoalan yang dibicarakan di 

dalamnya seringkali merupakan hasil dari pemformulasian pengalaman nyata menjadi teori 

(Halliday, 1993a:57-59; Halliday, 1993b:70-71; Martin, 1993b: 211.212; Martin, 

1993c:226-228). Pemformulasian yang demikian itu sesungguhnya merupakan proses 

abstraksi yang antara lain dicapai dengan nominalisasi dalam kerangka metafora gramatika. 

Proses abstraksi tersebut digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan realitas. 

Pada teks akademik, pokok persoalan dapat diungkapkan melalui taksonomi dan 

abstraksi. Sebagai ilustrasi, dapat dinyatakan sebagai berikut. Pengalaman nyata 

(misalnya tentang tanaman karet dan penyakit yang menyerangnya, pada sebuah teks di 

bidang biologi) diorganisasikan sebagai benda secara taksonomik dengan menggunakan 

istilah teknis. Di pihak lain, pengalaman nyata (misalnya tentang pengangkutan dan 

pembakaran batu gamping di tobong, pada sebuah teks di bidang sosial, atau interaksi 

secara lintas budaya, pada sebuah teks di bidang bahasa) dapat digambarkan sebagai 
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TUGAS: 

Wawancarailah 10 orang teman Anda tentang kebiasaan belajar 

mereka dalam hal frekuensi dan lama belajar. Lima dari jumlah itu 

adalah mahasiswa yang bertempat tingal di kost dan lima yang lain 

di rumah orang tua mereka. Rekamlah wawancara itu dan buatlah 

transkrip untuk masing-masing. Setelah selesai, ubahlah pernyataan 

sehari-hari yang diungkapkan oleh mereka itu menjadi teori dengan 

cara membuat klasifikasi dan generalisasi. Formulasi akhir yang 

Anda temukan itu adalah hasil pemikiran taksonomi dan abstraksi. 
 

 

aktivitas yang dikerjakan oleh manusia tanpa banyak memanfaatkan istilah teknis, 

tetapi memanfaatkan pengabstraksian peristiwa. Pengabstraksian tersebut digunakan 

untuk memaknai aktivitas yang dikerjakan oleh pekerja di tobong gamping pada teks 

sosial itu, dan untuk memaknai interaksi yang dilakukan oleh pengguna bahasa yang 

mempunyai latar belakang budaya yang berbeda pada teks bahasa tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Teks Akademik Banyak Memanfaatkan Sistem Pengacuan Esfora 

Sebagai pengacuan di dalam KN, pengacuan esfora dimanfaatkan pada teks 

akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas, bahwa benda yang disebut di dalam 

kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya 

(Martin, 1992:138). Contoh pengacuan esfora di dalam kelompok nomina disajikan 

pada Gambar 1.3. Benda yang diacu berupa kalimat sematan yang diletakkan di dalam 

tanda [[...]], atau kelompok adverbia yang diletakkan di dalam tanda [...]. 

 

penyakit gugur daun corynespora (PGDC) [[yang menyerang beberapa tanaman karet ...]] (Teks 

Biologi, Hartana & Sinaga, 2004) 

 

hubungan [antara komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran] (Teks Ekonomi, Supriyono, 

2006) 

 

wanita pekerja [di tobong gamping] (Teks Sosial, Wahyuningsih & Poerwanto, 2004) 

 

semantik/makna [dalam perspektif komunikasi lintas budaya] (Teks Bahasa, Beratha, 2004) 

Gambar 1.3 

Pengacuan esfora di dalam kelompok nomina sebagai ciri teks akademik 
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TUGAS: 

Petikan dari artikel jurnal berikut ini mengandung banyak pengacuan 

esfora. Identifikasilah dan sajikanlah pengacuan esfora yang 

dimaksud dalam gambar dengan anak panah yang menunjukkan arah 

pengacuan. 
 

Pada Gambar 1.3 di atas, arah anak panah menunjukkan arah pengacuan. Tampak 

jelas bahwa “penyakit gugur daun corynespora (PGDC)” mengacu kepada “[[yang 

menyerang beberapa tanaman karet ...]]”, “hubungan” mengacu kepada “[antara 

komitmen organisasi dan partisipasi penganggaran]”, “wanita pekerja” mengacu 

kepada “[di tobong gamping]”, dan “semantik/makna” mengacu kepada “[dalam 

perspektif komunikasi lintas budaya]”. Dapat digarisbawahi bahwa pengacuan hanya 

ditujukan kepada substansi yang berada di dalam kelompok nomina yang dimaksud. 

Sebagian besar partisipan yang ditemukan pada teks-teks tersebut adalah 

partisipan benda umum, bukan partisipan benda manusia. Selain itu, sejalan dengan 

pendapat Martin pada paragraf di atas, benda yang disebut sesudahnya bukan selalu 

merupakan benda yang disebut sebelumnya, terutama dalam pengacuan yang berjenis 

esfora. Kenyataan tersebut menunjukkan makna bahwa benda-benda yang dimaksud 

pada teks-teks tersebut adalah benda-benda yang memenuhi konsep generalitas, yaitu 

benda-benda yang sudah diabstrakkan untuk menyatakan generalisasi, bukan benda-

benda yang secara eksperiensial berada di sekitar manusia. 

Pada teks-teks akademik yang dicontohkan, sekitar 50% dari jumlah kelompok 

nomina yang ada mengandung penegas, yaitu benda pada kelompok nomina tersebut 

diberi penjelasan yang berupa kualifikasi. Hal ini berarti bahwa sejumlah besar 

kelompok nomina pada teks-teks tersebut merupakan kelompok nomina yang 

memberlakukan pengacuan esfora. Berdasarkan kenyataan bahwa kelompok nomina 

(dengan penegas sebagai pengacuan esfora) menjadi ciri penting pada teks akademik, 

dan terbukti bahwa teks-teks akademik yang dicontohkan pada pembahasan ini 

menggunakan pengacuan esfora dengan persentase yang tinggi, dapat disimpulkan 

bahwa teks-teks tersebut menunjukkan ciri keilmiahan apabila dilihat dari segi 

penggunaan pengacuan esfora. 
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Limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan baik industri maupun nonindustri 

seringkali kurang mendapat perhatian dalam masalah penanganannya. Limbah 

pada dasarnya memerlukan perhatian yang khusus, terutama limbah yang 

mengandung bahan berbahaya dan beracun atau yang lebih dikenal dengan limbah 

B3. Di Indonesia, masalah limbah B3 mulai diangkat sebagai masalah dari dampak 

kemajuan teknologi dan industri yang berkembang (Azhari, 1998).  

 

Limbah B3 yang semakin meningkat dikhawatirkan menimbulkan dampak yang 

lebih luas terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Limbah 

B3 merupakan ancaman bagi kesehatan dan lingkungan, sehingga memerlukan 

penanganan khusus untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya. 

 

Salah satu limbah B3 yang perlu mendapatkan penanganan khusus karena 

dihasilkan dalam jumlah yang tinggi pada masyarakat adalah minyak pelumas 

bekas. Minyak pelumas bekas dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia seperti 

perindustrian, pertambangan, dan perbengkelan. Minyak pelumas bekas termasuk 

dalam limbah B3 yang mudah terbakar dan meledak sehingga apabila tidak 

ditangani pengelolaan dan pembuangannya maka akan membahayakan manusia 

dan lingkungan (P3KNLH, 2008a). (Teks Teknik, Pratiwi, 2013) 

 

 

1.9 Teks Akademik Banyak Memanfaatkan Proses Relasional Identifikatif dan 

Proses Relasional Atributif 

Terdapat dua jenis proses relasional, yaitu proses relasional identifikatif dan 

proses relasional atributif. Proses relasional identifikatif merupakan alat yang baik 

untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu, sedangkan proses relasional 

atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, 

ciri, atau keadaan benda yang dideskripsikan tersebut. 

Mengenai pentingnya proses relasional identifikatif untuk membuat definisi pada 

teks akademik, Wignell, Martin dan Eggins (1993:149-152) menyatakan bahwa 

biasanya definisi dibuat terhadap istilah teknis. Namun demikian, tidak semua istilah 

teknis yang terdapat di teks-teks akademik, terutama istilah teknis yang belum umum, 

didefinisikan atau diidentifikasikan. Padahal melalui proses relasional identifikatif, 

definisi semacam itu dapat dibuat dengan baik. Selain itu, melalui proses relasional 

identifikatif itu, definisi juga berfungsi untuk mentransfer pengetahuan umum ke dalam 

pengetahuan yang lebih khusus (Martin, 1993b:209-210). Kenyataan tentang sedikitnya 

istilah teknis yang didefinisikan pada teks-teks akademik itu menyebabkan teks-teks 

tersebut, secara ideasional cenderung sulit dicerna. 

Tabel 1.3 menyajikan contoh-contoh definisi istilah teknis (dicetak tebal). Pada 

contoh-contoh tersebut, melalui proses relasional identifikatif, istilah teknis diposisikan 
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sebagai token (yaitu sesuatu yang didefinisikan) dan definisi itu sendiri (yaitu yang 

terkandung di dalam istilah teknis tersebut) diposisikan sebagai nilai. Kalimat definisi 

tersebut dapat dibalik, sehingga token yang berada di depan dapat dipindahkan ke 

belakang, dan sebaliknya nilai yang berada di belakang dapat dipindahkan ke depan. 

 

Tabel 1.3 

Definisi dengan proses relasional identifikatif sebagai ciri teks akademik 

 

 

Teks Biologi, Hartana & Sinaga, 2004 

Metode sandwich Adalah cara inokulasi dengan 

meletakkan potongan agar 

yang mengandung miselium 

cendawan pada helaian daun 

Subjek Finit Pelengkap 

Token Proses: Relasional 

Identifikatif 

Nilai 

 

Teks Ekonomi, Supriyono, 2006 

Usia Adalah (1) bagian dari eksistensi yang 

dihitung dari awal kelahiran 

sampai titik waktu tertentu; 

Subjek Finit Pelengkap 

Token Proses: Relasional 

Identifikatif 

Nilai 

 

Teks Sosial, Wahyuningsih & Poerwanto, 2004 

lapangan pekerjaan ...  (adalah) tempat untuk mencari nafkah. 

Subjek  Pelengkap 

Token/ Proses: Relasional 

Identifikatif 

Nilai 

 

Teks Bahasa, Beratha, 2004 

… kajian wacana Adalah studi tentang bahasa dalam 

penggunaan (language in use). 

Subjek Finit Pelengkap 

Token Proses: Relasional 

Identifikatif 

Nilai 

 

Di pihak lain, mengenai pentingnya proses relasional atributif untuk membuat 

deskripsi pada teks akademik, dapat dinyatakan bahwa menampilkan sifat, ciri, atau 

keadaan pokok persoalan yang diketengahkan berarti membuat deskripsi tentang pokok 

persoalan tersebut. Tabel 1.4 menyajikan contoh-contoh deskripsi dengan proses 

relasional atributif yang diambil dari teks-teks akademik yang dicontohkan. Pada 
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contoh-contoh tersebut benda yang dideskripsikan (dicetak tebal) diposisikan sebagai 

penyandang, dan deskripsinya itu sendiri diposisikan sebagai sandangan. 

 

Tabel 1.4 

Deskripsi dengan proses relasional atributif sebagai ciri teks akademik 
 

 

Teks Biologi (Hartana, & Sinaga, 2004) 

Pengendalian PGDC dengan 

cara penyemprotan fungisida 

Terbukti kurang bermanfaat 

Subjek Finit/Predikator Pelengkap 

Penyandang Proses: Relasional 

Atributif 

Sandangan 

 

Teks Ekonomi (Supriyono, 2006) 

Usia Merupakan salah satu faktor demografi 

yang mempengaruhi dife-

rensiasi tenaga kerja dalam 

sikap dan perilaku. 

Subjek Finit Pelengkap 

Penyandang Proses: Relasional 

Atributif 

Sandangan 

 

Teks Sosial (Wahyuningsih & Poerwanto, 2004) 

... jumlah wanita yang 

bekerja 

jauh lebih sedikit. 

Subjek Finit/Pelengkap 

Penyandang Proses: Relasional Atributif/Sandangan 

 

Teks Bahasa (Beratha, 2004) 

Bahasa terdiri atas tanda (sign), signal (signal), 

dan simbol (symbol). 

Subjek Finit/Predikator Pelengkap 

Penyandang Proses: Relasional 

Atributif 

Sandangan 

 

Pada contoh-contoh tersebut tampak bahwa benda yang diposisikan sebagai 

penyandang dideskripsikan dalam hal ciri, sifat, dan keadaannya. Dengan cara demikian, 

benda yang dideskripsikan menjadi lebih jelas dan lugas atau tampak seperti adanya.  Hal ini 

berarti pula bahwa sesuatu yang dideskripsikan itu adalah sesuatu yang ditampilkan secara 

objektif. Kejelasan tersebut tidak saja tertuju pada kelas atau kelompok benda yang menjadi 

objek pembicaraan tetapi juga pada cakupan wilayah pengetahuan yang dijangkau. Di sinilah 

antara lain letak penjelasan bahwa teks akademik itu objektif dan lugas. Pemilihan proses 

relasional atributif dapat meningkatkan derajat keobjektifan dan kelugasan teks akademik. 
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TUGAS: 

Obeservasilah kedua petikan artikel ilmiah berikut ini untuk 

menemukan kalimat definisi (pada Petikan 1) dan kalimat yang 

menunjukkan deskripsi (pada Petikan 2). Seandainya pada Petikan 1 

Anda menemukan definisi yang kurang baik, perbaikilah definisi itu 

sehingga mudah dipahami. Selain itu, betulkah proses relasional 

atributif pada Petikan 2 menunjukkan ciri objektif dan lugas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petikan 1 

 

Dalam statistika dikenal metode analisis survival yaitu suatu metode statistika 

yang mempelajari lamanya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi atau biasa 

dikenal dengan nama failure event. Kejadian dalam analisis ini adalah kelulusan 

mahasiswa S-1 Matematika. Dalam analisis survival atau dikenal dengan istilah 

waktu ketahanan hidup (survival time) atau T merupakan waktu dari awal 

perlakuan sampai terjadinya respon pertama kali yang ingin diamati.  

 

Respon yang dimaksud adalah waktu yang diperlukan sampai suatu peristiwa 

atau kejadian yang diharapkan terjadi atau mungkin saja belum ditemukan pada 

saat pengumpulan data berakhir sehingga waktu survival-nya tidak dapat 

diamati. Pada kondisi demikian, pengamatan tersebut dapat dinyatakan sebagai 

pengamatan tersensor [2]. Salah satu metode regresi survival yang sering 

digunakan adalah regresi Cox proporsional hazard [2]. Survival yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan 

studinya.  

 

Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi daya tahan dalam penelitian ini 

adalah: jenis kelamin, asal daerah mahasiswa, asal sekolah, NUN (Nilai Ujian 

Nasional) SMA, jalur masuk, IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) pada semester VI, 

dan penghasilan orang tua. Pemilihan faktor – faktor tersebut dilakukan 

berdasarkan pertimbangan ketersediaan data karena mahasiswa yang diteliti saat 

ini sudah dinyatakan lulus.  

 

Pada penelitian ini penyusun mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi lama studi mahasiswa S1 Matematika Universitas Airlangga 

dengan regresi Cox proporsional hazard. Dengan demikian akan diperoleh 

analisis survival tentang kasus tersebut. (Teks Matematika, As’ari, Tjahjono, & 

Sediono, 2013) 

 

 

 

Petikan 2 

 

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu 

komputer yang konsern dengan pengautomatisasi tingkah laku cerdas (Desiani 

dan Arhami, 2006). Artificial Intelligence membuat agar mesin/komputer dapat 

melakukan pekerjaan seperti layaknya dan sebaik yang dilakukan oleh manusia.  
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Teknologi Komputer diharapkan dapat diberdayakan untuk mengerjakan segala 

sesuatu seperti yang dapat dikerjakan oleh manusia. Manusia memiliki 

pengetahuan dan pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 

Semakin banyak pengalaman dan pengetahuan manusia semakin cepat pula 

masalah itu dapat diselesaikan. Demikian juga tekonologi komputer akan dapat 

menyelesaikan masalah jika memiliki pengetahuan dan pengalaman seperti yang 

dimiliki oleh manusia. 

 

Banyak persoalan dalam kehidupan manusia yang merupakan masalah “search”, 

yaitu mencari satu pilihan yang paling baik (paling memuaskan) di antara 

beberapa kemungkinan yang ada. Suatu contoh sederhana, misalnya seseorang 

ingin pergi berlibur ke suatu tempat. Banyak pilihan jenis pesawat, mobil hotel 

atau restoran yang tersedia. Ia tentu saja harus memutuskan satu kombinasi, dari 

beberapa kombinasi yang tersedia, untuk memuaskan keinginannya. Kadang-

kadang masalah makin dipersulit karena adanya pertimbangan lain yang perlu 

diperhatikan. Contohnya, pada satu sisi ia ingin menghemat uang, sedangkan 

pada sisi lain ia ingin penerbangan yang nyaman (Yandra, 2010). 

 

Artificial Intelligence (AI) merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan teknologi informasi yang sekarang ini berkembang. Sampai saat ini 

ada 4 teknik baru yang dikembangkan dalam bidang Artificial Intelligence, yaitu: 

Sistem Pakar, Fuzzy Logic, Jaringan Syaraf Buatan, dan Algoritma Genetik. 

 

Algoritma Genetika (Genetic Algorithm, GA) salah satu cabang dari AI. Penemu 

algoritma genetika, John Holland mengatakan bahwa setiap masalah yang 

berbentuk adaptasi (alami maupun buatan) dapat diformulasikan dalam 

terminologi genetika. GA juga sering digunakan pada penyelesaian masalah 

optimasi, seperti pada kasus Pencarian Nilai Akar dari suatu Fungsi. 

 

Perhitungan akar suatu fungsi sebenarnya merupakan masalah yang klasik dalam 

matematika. Untuk itu, berbagai metode secara numerik telah dikembangkan. 

Secara garis besarnya, metode yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 

dua bagian. Yang pertama adalah metode perhitungan tanpa menggunakan 

turunan (derivatif), sedangkan metode kedua merupakan metode yang 

memanfaatkan derivatif. (Teks Matematika, Yusuf, & Soesanto, 2012) 

 

 

1.10 Teks Akademik Bersifat Monologis dengan Banyak Mendayagunakan 

Kalimat Indikatif-Deklaratif  

Sifat monologis pada teks akademik mengandung arti bahwa teks tersebut 

memberikan informasi kepada pembaca dalam satu arah. Untuk memenuhi sifat 

monologis tersebut teks akademik mendayagunakan kalimat Indikatif-Deklaratif yang 

berfungsi sebagai Proposisi-Memberi, berbeda dengan kalimat Indikatif-Interogatif yang 

berfungsi sebagai Proposisi-Meminta atau kalimat Imperatif yang berfungsi sebagai 

Proposal-Meminta. Pada teks akademik penulis tidak meminta kepada pembaca untuk 

melakukan sesuatu (jasa), dan juga tidak meminta informasi, tetapi memberi informasi.  



Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi 

 

 
32 

 

TUGAS: 

Teks berikut ini banyak mengandung kalimat imperatif dan indikatif-

interogatif. Kenyataan ini menunjukkan bahwa teks tersebut bernada 

nonakademik-lisan. Ubahlah teks tersebut agar lebih berciri akademik-

tulis. Buatlah tulisan Anda dalam satu paragraf saja. Gunakan kalimat 

pasif, dan hindari penggunaan sapaan kepada pembaca. 
 

Informasi yang diberikan oleh penulis berkenaan dengan pokok persoalan yang 

dibahas di dalam teks. Secara interpersonal, melalui kalimat-kalimat Indikatif-

Deklaratif, penulis teks akademik memberikan informasi dan pembaca menerimanya. 

Sebagai penyedia informasi, penulis teks akademik tidak menunjukkan posisi yang 

lebih tinggi daripada pembaca. Hal ini berkebalikan dengan kalimat imperatif yang 

berfungsi sebagai Proposal-Meminta yang mencerminkan posisi penulis yang lebih 

tinggi daripada pembaca. Selain itu, apabila sebuah teks banyak mengandung kalimat 

imperatif dan kalimat Indikatif-Interogatif, dampak yang terjadi adalah nada dialogis. 

Akibatnya, pencipta teks seolah-olah melakukan percakapan dengan penerima teks. 

Meskipun kalimat Indikatif-Interogatif masih ditemukan pada teks akademik 

dalam jumlah yang lain relatif kecil, jenis kalimat tersebut mengemban fungsi sebagai 

Proposisi-Meminta. Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa pertanyaan tersebut 

tidak selalu ditujukan kepada pembaca, meskipun potensi ke arah hal itu besar (Hyland, 

2005:173-192), tetapi diajukan sebagai pembatas atau alat untuk mengambil porsi 

dalam mengajukan pendapat terhadap pokok masalah yang dibicarakan di dalam teks 

tersebut (Martin, & White, 2005:97-98). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cara Membuat Kopi yang Benar 
 
Anda pecinta kopi? Iya. Anda penikmat segala macam jenis kopi? Iya. Tapi 
belum tentu Anda pembuat kopi yang beneran! Jika tidak berlebihan, membuat 
kopi butuh keahlian khusus agar rasanya menjadi nikmat tapi kaya manfaat. 
 
Kenikmatan rasa kopi akan sedikit berkurang jika Anda tak pandai meramunya 
dengan benar. Bahkan, kandungan manfaat di dalamnya akan berkurang bahkan 
hilang jika salah dalam membuat atau menyeduh kopi. 

 

Pertama, gunakan air panas yang baru saja diseduh, bukan air panas galon siap 
pakai dan semisalnya. Tapi tidak langsung dituangkan dalam gelas kopi Anda, 
angkat air setelah mendidih lalu diamkan selama 2 sampai 3 menit. Fungsinya 
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untuk menurunkan suhu panas. Karena air yang terlalu panas akan 
menghancurkan kopi serta menghilangkan manfaat dalam kopi. 
 
Kedua, tuang langsung ke gelas? Jangan. Ambil saringan air yang bersih untuk 
menyaring, saring air sambil dimasukkan ke dalam gelas kopi Anda. Fungsinya 
agar air tersebut terhindar dari kontaminasi bakteri yang bisa masuk ke dalam 
gelas kopi. 
 
Ketiga, masukkan gula ke dalam gelas kopi terlebih dahulu lalu tuang air panas 
tadi. Aduk sampai merata. Fungsinya agar gula larut dan lebih terasa, karena 
jika dicampur dengan kopi akan berkurang rasa gulanya. 
 
Keempat, pindahkan air panas yang sudah dicampur dengan gula tersebut ke 
dalam gelas yang kosong dengan menggunakan penyaring. 
 
Kelima, pindahkan air berisi gula tersebut ke dalam gelas yang berisi kopi. 
Lagi, dengan menggunakan penyaring. 
 
Selesai dan Anda siap menikmati rasanya. Tidak sulit, hanya saja membutuhkan 
waktu dan ketelatenan agar Anda bisa menikmati sekaligus merasakan 
manfaatnya. 
 
(Dimodifikasi dari http://www.infojajan.com/artikel/begini-cara-bikin-kopi-
yang-benar) 
 

 

1.11 Teks Akademik Memanfaatkan Bentuk Pasif untuk Menekankan Pokok 

Persoalan, bukan Pelaku; dan Akibatnya, Teks Akademik Menjadi Objektif, 

bukan Subjektif 

Ciri bahwa teks akademik memanfaatkan bentuk pasif sudah lama dibahas 

(Martin, 1985a:42-43; Halliday, 1993a:581; Banks, 1996:15), tetapi kenyataan ini 

hendaknya tidak dipahami sebagai kebalikannya bahwa teks akademik tidak 

memanfaatkan bentuk aktif. Penggunaan bentuk pasif pada teks akademik dimaksudkan 

untuk menghilangkan pelaku manusia, sehingga unsur kalimat yang berperan sebagai 

subjek dijadikan pokok persoalan yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Dengan 

menganggap pelaku itu tidak penting, subjek atau pokok pembicaraan yang bukan 

pelaku dianggap lebih penting, dan karenanya ditemakan. Pemilihan tema seperti ini 

sangat diperlukan, karena teks akademik tidak membahas para pelaku atau ilmuwan, 

tetapi membahas pokok persoalan tertentu yang disajikan di dalamnya. Pokok 

persoalan tersebut ditempatkan sebagai tema pada kalimat-kalimat yang ada; dan 

penggunaan bentuk pasif dimaksudkan sebagai strategi pemetaan tema tersebut 

(Martin, 1993a:193-194). 

http://www.infojajan.com/artikel/begini-cara-bikin-kopi-yang-benar
http://www.infojajan.com/artikel/begini-cara-bikin-kopi-yang-benar
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Pada konteks jenis proses, pelaku yang dihilangkan tersebut adalah pelaku yang 

melakukan perbuatan fisik atau nonfisik, khususnya pada proses material, mental, 

verbal, dan perilaku, bukan pada proses relasional atau eksistensial, meskipun 

dimungkinkan. Pelaku dapat berupa aktor (untuk proses material), pengindera (untuk 

proses mental), pewicara (untuk proses verbal), dan pemerilaku (untuk proses 

perilaku). Pada Contoh (1.17) sampai dengan Contoh (1.19), pelaku yang dimaksud 

tidak tampak, dan melalui bentuk pasif (dicetak tebal) yang ditonjolkan adalah subjek 

kalimat (dicetak miring). 

 

(1.17) Isolat C. cassiicola yang diketahui paling virulen (dari?) hasil pengujian 

sebelumnya (Suwarto et al.1996) digunakan sebagai inokulum. (Teks Biologi, 

Hartana & Sinaga, 2004) 

(1.18) Studi ini didasarkan pada gagasan bahwa komitmen organisasi mendorong 

manajer berpartisipasi dalam proses penganggaran. (Teks Ekonomi, Supriyono, 

2006) 

(1.19) ... aktivitas wanita di tobong gamping ini dapat dikatakan masuk dalam 

stereotip pekerjaan laki-laki. (Teks Sosial, Wahyuningsing & Poerwanto, 2004) 

(1.20) Studi tentang lintas bahasa/budaya (cross culture understanding) sangat 

diperlukan. (Teks Bahasa, Beratha, 2004) 

 

Sesungguhnya pelaku dapat diidentifikasi dari Finit/Predikator pada masing-

masing contoh tersebut (digunakan, didasarkan, dapat dikatakan, dan diperlukan), 

apabila kalimat-kalimat tersebut dijadikan kalimat aktif. Pada Contoh (1.17), pelaku 

yang menggunakan isolat untuk pengujian tersebut adalah peneliti, pada Contoh (1.18), 

pelaku yang mendasarkan studinya pada gagasan tentang komitmen organisasi dan 

partisipasi penganggaran tersebut adalah peneliti, pada Contoh (1.19), pelaku yang 

mengatakan aktivitas wanita tersebut sebagai pekerjaan laki-laki adalah penulis, serta 

pada Contoh (1.20), pelaku yang memandang perlu studi lintas budaya adalah ilmuwan. 

Akan tetapi, apabila peneliti, penulis, atau ilmuwan tersebut dijadikan subjek, subjek 

tersebut akan berfungsi sebagai tema topikal, yang tidak lain adalah pokok 

pembicaraan yang dikemukan di dalam kalimat-kalimat tersebut. Padahal, pokok 

pembicaraan pada teks-teks tersebut bukan peneliti, penulis, atau ilmuwan.  
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TUGAS: 

Observasilah kalimat pasif yang terdapat pada petikan artikel ilmiah 

berikut ini. Jelaskan mengapa bentuk pasif digunakan pada petikan 

tersebut. Jelaskan pula mengapa pelaku masih ditampilkan. 
 

Terbukti bahwa teks-teks akademik yang dicontohkan menunjukkan ciri 

keilmiahan melalui bentuk pasif sebagaimana dibahas di atas. Terutama untuk proses 

material, mental, verbal, dan perilaku, pada teks-teks tersebut pelaku cenderung 

dihilangkan dengan menggunakan bentuk pasif yang cukup besar. Dengan 

menghilangkan pelaku dan lebih mementingkan peristiwa yang terjadi, teks akademik 

menunjukkan sifat objektif. Pada konteks ini, bentuk pasif merupakan sarana untuk 

menyajikan aksi, kualitas, dan peristiwa dengan menganggap bahwa aksi, kualitas, dan 

peristiwa tersebut sebagai objek (Halliday, 1993a:58). Dengan demikian, pada teks 

akademik, tidak terkecuali teks-teks akademik yang dicontohkan, terjadi objektifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty 

(1980) merupakan suatu metode pembuat keputusan yang melibatkan banyak 

kriteria. Dasar pemikiran dari metode AHP adalah memecah-mecah 

permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur menjadi sejumlah bagian-

bagian yang sederhana dan lebih terstruktur, dalam bentuk tingkatan (hirarki). 

Dengan demikian, penyelesaiannya dapat dilakukan secara bertahap untuk 

masing-masing tingkatan. 

 

Komponen utama dalam AHP adalah matriks perbandingan berpasangan 

(pairwise comparison matrix, PCM) yang merupakan matriks positif, resiprokal 

simetri. Dalam AHP, nilai karakteristik terbesar dari PCM beserta vektor 

karakteristik positif yang terkait dimanfaatkan untuk mengidentifikasi urutan 

prioritas berbagai alternatif keputusan, kriteria atau subkriteria yang sedang 

ditelaah serta untuk menentukan indeks konsistensi dari penyelesaian yang 

dikembangkan. Berbagai telaahan terkait dengan sifat dan metode penaksiran 

nilai karakteristik terbesar beserta vektor karakteristik positif terkait suatu PCM 

telah banyak dikembangkan, di antaranya oleh Gass dan Rapcsak (2004). (Teks 

Matematika, Garminia, Hafiyusholeh, & Astuti, 2010) 

 

 

1.12 Teks Akademik Seharusnya tidak Mengandung Kalimat Minor 

Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan 

salah satu dari unsur pengisi subjek atau finit/predikator. Akibatnya, kalimat tersebut 

dapat dianalisis dari sudut pandang leksikogramatika, serta tidak dapat pula dianalisis 
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menurut jenis dan fungsinya. Keberadaan kalimat minor pada teks akademik tidak saja 

menyebabkan tidak dapat diidentifikasinya unsur-unsur leksikogramatika secara 

ideasional dan interpersonal, tetapi juga menyebabkan terhentinya arus informasi secara 

tekstual. 

Secara ideasional, karena transitivitas pada kalimat minor tidak dapat dikenali, 

makna yang bersifat eksperiensial yang melibatkan partisipan, proses, dan sirkumstansi 

pada kalimat tersebut tidak dapat diungkapkan. Selain itu, karena hubungan 

interdependensi pada kalimat minor tidak dapat diidentifikasi, makna logikosemantik 

pada kalimat tersebut juga tidak dapat diungkapkan. Dari sini, dapat digarisbawahi 

bahwa secara ideasional derajat keilmiahan teks akademik yang mengandung kalimat 

minor berkurang. 

Secara interpersonal, karena kalimat minor tidak dapat digolongkan ke dalam 

kalimat indikatif-dekalaratif/interogatif atau imperatif, kalimat tersebut tidak 

mengungkapkan fungsinya sebagai proposisi-memberi atau proposal-meminta. 

Padahal, informasi pada teks akademik perlu disampaikan melalui penggunaan kalimat 

indikatif-deklaratif yang mengemban fungsi sebagai proposisi-memberi. Dari sini, 

dapat digarisbawahi bahwa secara interpersonal teks akademik yang mengandung 

kalimat minor tampak sebagai teks lisan, dan karenanya, menunjukkan ciri 

nonakademik. 

Demikian pula, secara tekstual, paragraf yang mengandung kalimat minor tidak 

kohesif secara tematis. Selain pola tema-rema pada kalimat minor tidak dapat 

diidentifikasi, pola hiper-tema dan hiper-rema pada paragraf yang mengandung kalimat 

tersebut juga tidak dapat ditentukan. Secara keseluruhan, informasi pada paragraf 

tersebut tidak dapat mengalir menuju atau dari kalimat minor tersebut. Dari sini dapat 

ditegaskan bahwa kalimat minor mengganggu tematisasi baik di tingkat kalimat 

maupun paragraf (wacana), dan karenanya secara tekstual, derajat keilmiahan teks 

akademik yang mengandung kalimat minor berkurang. 

Dengan menganalogikan istilah “nonkalimat” untuk menyebut “kalimat tidak 

lengkap” yang masih sering dijumpai pada teks akademik dalam bahasa Indonesia 

(Lumintaintang, 1983), kalimat minor dapat dikatakan sebagai “nonkalimat”; dan 

karena teks akademik masih mengandung banyak kalimat minor, teks tersebut 

menunjukkan ciri ragam bahasa nonbaku (baca: nonilmiah). 
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TUGAS: 

Dua buah petikan di bawah ini diambil dari sebuah artikel ilmiah di 

bidang politik. Kedua petikan tersebut mengandung kalimat minor. 

Identifikasilah kalimat minor yang ada, dan betulkanlah kalimat 

minor tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam 

bahasa Indonesia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan di bidang pemerintahan, perubahan tersebut berupa pergeseran 

peranan pemerintah yang senantiasa bersandar pada kekuasaan ke arah 

optimalisasi pelayanan dengan membangun sinergi peran pemerintah, dunia 

usaha dan masyarakat (Good Governance). Juga dapat dilihat dari peranan 

“pemerintah daerah” yang semakin besar, seiring perkembangan otonomi 

daerah. (Teks Politik, Kadir, 2012) 

 

Dewasa ini, di Sulawesi Selatan kepemimpinan formal semakin mendapatkan 

legitimasi yang kuat dengan dilaksanakannya pemilihan langsung Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah. Meskipun dalam pelaksanaannya masih menunjukkan 

perlunya penyempurnaan. (Teks Politik, Kadir, 2012) 

 

 

1.13 Teks Akademik Seharusnya tidak Mengandung Kalimat Takgramatikal 

Kalimat takgramatikal adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung 

kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu, misalnya kata-kata leksikal seperti 

nomina (yang berfungsi sebagai subjek) dan verba (yang berfungsi sebagai 

finit/predikator), atau kata-kata struktural, seperti konjungsi dan preposisi. Pada Contoh 

(1.21) sampai dengan Contoh (1.24), kekurangan tersebut diberi tanda tanya (?) dan 

kelebihan tersebut diberi tanda asterik (*) yang masing-masing dicetak tebal dan 

diletakkan di dalam tanda kurung. Contoh (1.21) adalah kalimat yang berkekurangan 

kata struktural (konjungsi “yang”) dan Contoh (1.22) adalah kalimat yang 

berkekurangan kata leksikal (verba “menunjukkan”), sedangkan Contoh (1.23) adalah 

kalimat yang berkelebihan kata leksikal (pronomina “mereka”) dan Contoh (1.24) 

adalah kalimat yang berkekurangan kata struktural (preposisi “bagi”). 

 

(1.21) Pengujian tersebut menghasilkan data 28 nomor semai [[(yang?) 

memperlihatkan sifat tahan, 4 nomor moderat, dan 14 nomor rentan]]. (Teks 

Biologi, Hartana & Sinaga, 2004) 
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TUGAS: 

Petikan di bawah ini mengandung beberapa kalimat yang 

takgramatikal, yang antara lain disebabkan oleh ketidaksesuaian 

antara subjek dan Finit/Predikator atau penulisan awalan dan 

preposisi yang kurang tepat. Carilah kalimat-kalimat tersebut dan 

betulkanlah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa 

Indonesia. 
 

(1.22) Uji reliabilitas (keandalan) [[berdasar koefisien alpha Cronbach]] 

(menunjukkan?) [[variabel-variabel ini sebesar 0.8438 (di atas batas 0.50), 

sehingga andal]], sedangkan uji validitas (kesahihan) berdasar analisis faktor 

menunjukkan [[semua pertanyaan tersebut sahih (di atas batas 0.30)]]. (Teks 

Ekonomi, Supriyono, 2006) 

(1.23) Wanita [[yang bekerja di tobong gamping [dalam kenyataan hidup sehari-

harinya (mereka*)] ]] disibukkan dengan bekerja mencari nafkah dan 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga. (Teks Sosial, Wahyuningsing & 

Poerwanto, 2004) 

(1.24) (Bagi*) mereka [[yang terlibat dalam suatu peristiwa tutur]] perlu menguasai 

fungsi-fungsi tuturan budaya barat serta fungsi-fungsi tuturan budaya timur. 

(Teks Bahasa, Beratha, 2004) 

 

Teks akademik yang mengandung kalimat takgramatikal, baik yang 

berkekurangan maupun yang berkelebihan unsur tertentu, adalah teks yang 

menunjukkan ciri bahasa takbaku. Oleh karena itu, derajat keilmiahan teks tersebut 

berkurang. Secara tekstual, ketakgramatikalan pada teks akademik menunjukkan ciri 

ketidakilmiahan atau ciri lisan. Selain sulit ditabulasikan ke dalam stuktur kalimat, 

ketakgramatikalan juga mengganggu pemahaman pembaca, yang pada akhirnya juga 

mengurangi tingkat keterbacaan teks tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data Direktorat Jenderal Hortikultura (2012), perkembangan sambiloto 

nasional berturut-turut dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 

2011 adalah 556.956 kg, 2.150.885 kg, 2.656.234 kg, 1.298.974 kg, 7.716.432 

kg, 4.334.768 kg, 3.845.063 kg, dan 3.286.262 kg. Dari data di atas 

menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi dalam produktivitas sambiloto. 

Produktivitas suatu tanaman yang meliputi simplisia dan bahan aktifnya 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, di antaranya intensitas cahaya dan 

ketersediaan hara. Oleh karena itu, agar produktivitas sambiloto mengalami 

peningkatan perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh tingkat naungan dan 

dosis pupuk nitrogen. (Teks Biologi, Adhitya, Rogomulyo & Waluyo, 2013) 
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TUGAS: 

Teks berikut ini diolah dari buku yang berjudul Sistem politik 

Australia. Teks tersebut berisi usulan tentang perlunya 

pembentukan Konstitusi Australia. Tunjukkan bahwa teks tersebut 

tergolong ke dalam genre faktual tertentu, dan jelaskan struktur 

teks yang mewadahi usulan tersebut dengan menamai setiap 

tahapan yang ada dalam struktur teks tersebut. Sebutkan alasan 

yang diajukan bahwa usulan itu penting. Untuk membantu Anda 

dalam mengindentifikasi genre teks tersebut, perlu disampaikan 

bahwa Paragraf 3 merupakan penegasan kembali gagasan yang 

diusulkan pada Paragraf 1. 
 

1.14 Teks Akademik Tergolong ke dalam Genre Faktual bukan Genre Fiksional 

Sebagian besar teks akademik yang dikutip sebagai tugas pada poin-poin di atas 

adalah artikel ilmiah. Teks akademik yang demikian itu tergolong ke dalam genre 

faktual, bukan genre fiksional. Teks-teks tersebut dikatakan faktual, karena teks-teks 

tersebut ditulis berdasarkan pada kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau khayalan 

(Martin, 1985b; Martin, 1992:562-563). 

Dilihat dari segi genre makro dan genre mikro, teks-teks akademik yang 

dijadikan tugas tersebut dapat digolongkan ke dalam genre makro artikel ilmiah atau 

artikel jurnal. Sebagai artikel ilmiah, teks-teks tersebut mengandung beberapa genre 

mikro sekaligus, antara lain deskripsi, eksplanasi, prosedur, eksposisi, dan diskusi. 

Terdapat kecenderungan bahwa setiap subbab atau setiap tahap dalam struktur teks 

pada artikel mengandung genre mikro yang berbeda, sesuai dengan karakteristik 

subbab-subbab tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan utama pembentukan Konstitusi Australia sebenarnya diawali oleh 

munculnya berbagai harapan dan keinginan untuk melindungi dan memajukan 

kepentingan bersama dari masing-masing koloni Australia. ... Bersamaan dengan 

itu, terdapat beberapa faktor lain yang menyumbang kepada keinginan yang 

mengarah kepada diperlukannya suatu kesatuan di antara pemerintahan-

pemerintahan koloni tersebut. 
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Faktor pertama adalah melindungi perekonomian Australia melalui kebijakan 

pengetatan keuangan. Dalam hal ini, Pemerintah Federal ternyata mampu 

mengatur sebuah kebijakan keuangan yang seragam, termasuk mendirikan 

sebuah Bank Persemakmuran (Commonwealth Bank). Faktor kedua adalah 

masalah pertahanan. Pemerintahan-pemerintahan koloni mengkhawatirkan 

adanya kekuatan-kekuatan besar yang akan mengancam keamanan Australia 

dengan membentuk koloni-koloni yang berdekatan dengan wilayahnya. Dalam 

berbagai waktu, negara-negara besar, seperti Jerman, Rusia, Perancis, dan 

Jepang, telah memperlihatkan kecenderungan tersebut dengan mendirikan koloni-

koloni di pulau-pulau yang berdekatan dengan Australia. Faktor selanjutnya 

adalah masalah pembatasan imigrasi. Terdapat tuntutan mengenai perlunya satu 

kebijakan imigrasi yang dapat melindungi kaum buruh Australia. Soal ini dimulai 

dengan kebijakan Australia Putih (white Australia policy) berdasarkan UU 

Imigrasi 1901. Faktor yang terakhir berkaitan dengan masalah nasionalisme. 

Ketika itu muncul perasaan bahwa rakyat Australia perlu membangun jati diri 

mereka sendiri dan harus bangga terhadap jati diri mereka. 

Dengan demikian, tujuan perumusan konstitusi yang terutama untuk membentuk 

suatu pemerintahan yang bersifat nasional, dan pada saat yang bersamaan 

melindungi kepentingan-kepentingan koloni masing-masing, dan sedapat-

dapatnya, melestarikan basis kekuasaan mereka di koloni-koloni tersebut. (Diolah 

dan ditulis ulang dari Sistem Politik Australia, Hamid, 1999: 2-3) 

 

 

2. Menyajikan Teks Akademik dalam Berbagai Genre Makro 

Buku yang ada di tangan Anda ini tidak menyajikan semua genre makro yang 

disebutkan pada Subbab C.2 di atas, tetapi hanya genre makro ulasan buku, proposal 

(baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan), laporan (baik laporan penelitian 

maupun laporan kegiatan), dan artikel ilmiah. Sebagai pemahaman awal, pada subbab 

ini, Anda diajak untuk mengidentifikasi genre mikro yang terdapat di dalam masing-

masing genre makro tersebut melalui contoh-contoh yang dicuplikkan dari genre-genre 

makro. Pendalaman lebih lanjut terhadap setiap genre mikro yang berada di masing-

masing genre makro itu akan Anda lakukan pada Bab II sampai dengan Bab V. 

Pernahkah Anda mempertanyakan bahwa ulasan buku, proposal penelitian atau 

proposal kegiatan, laporan penelitian atau laporan kegiatan, serta artikel ilmiah ditata 

menurut struktur teks dan pilihan leksikogramatika tertentu? Pembahasan secara 

mendalam tentang hal tersebut pada masing-masing genre makro itu akan disajikan 

pada Bab II sampai dengan Bab V. Pada subbab ini, Anda hanya diajak untuk 

mencermati contoh-contoh cuplikan dari masing-masing genre itu dengan mengenali 

struktur teksnya dan genre-genre mikro yang terkandung di dalamnya. 
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2.1 Ulasan Buku 

Buku dapat dikelompokkan menjadi buku ajar dan buku referensi. Buku yang 

sedang Anda baca ini termasuk ke dalam buku ajar. Sesuai dengan namanya, buku 

referensi adalah buku yang digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan pada saat 

orang menyusun karya ilmiah. Di lingkungan akademik, buku sering diulas untuk 

mengetahui keunggulan dan kelemahannya. Pada subbab ini, Anda akan menelusuri 

bagaimana ulasan buku disusun dengan struktur teks sesuai dengan konvensi yang 

berlaku.  

Ulasan buku yang juga sering disebut timbangan buku adalah tulisan yang berisi 

tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Ulasan semacam ini Anda perlukan pada 

saat Anda menyajikan kajian pustaka dalam proposal penelitian, laporan penelitian 

(yang dapat berupa skripsi, tesis, dan disertasi), atau artikel ilmiah. Pernahkah Anda 

menanya bahwa ulasan buku ditata dengan struktur teks dan leksikogramatika tertentu?  

Ulasan buku memiliki struktur teks identitas^orientasi^tafsiran isi^evaluasi^ 

rangkuman evaluasi (Tanda ^ berarti diikuti oleh). Masing-masing tahapan pada 

struktur teks itu mengandung genre mikro yang berbeda-beda, bergantung kepada 

fungsi retoris setiap tahapan itu. Anda akan mempelajari cara menyusun ulasan buku 

pada Bab II.  

 

2.2 Proposal 

Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan 

kegiatan. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Proposal 

penelitian memiliki struktur teks pendahuluan^landasan teori dan tinjauan 

pustaka^metodologi penelitian. Adapun proposal kegiatan memiliki struktur teks 

pendahuluan^tata laksana kegiatan^penutup. Masing-masing tahapan pada struktur 

teks proposal mengandung genre mikro yang berbeda-beda, sesuai dengan fungsi 

retoris masing-masing tahapan tersebut. Anda akan mempelajari cara menyusun 

proposal penelitian dan proposal kegiatan pada Bab III. 

 

2.3 Laporan 

Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. 

Laporan penelitian ditata dengan struktur teks: pendahuluan^landasan teoretis dan 

tinjauan pustaka^metodologi penelitian^hasil^pembahasan^penutup. Adapun laporan 
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kegiatan mempunyai struktur teks yang lebih fleksibel, sesuai dengan cakupan kegiatan 

yang dilaporkan itu. Akan tetapi, pada umumnya, struktur teks laporan kegiatan adalah 

pendahuluan^deskripsi kegiatan^pelaksanaan kegiatan^penutup. Masing-masing 

tahapan pada struktur teks tersebut mengandung genre mikro yang berbeda-beda, sesuai 

dengan fungsi retoris masing-masing tahapan tersebut. Anda akan mempelajari cara 

menyusun laporan penelitian dan laporan kegiatan pada Bab IV. 

 

2.4 Artikel Ilmiah 

Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel 

konseptual. Anda akan mempelajari cara menyusun artikel ilmiah pada Bab V. Pada 

dasarnya artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disusun dalam bentuk artikel. 

Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila struktur teks artikel penelitian sama dengan 

struktur teks laporan penelitian, yaitu: abstrak^pendahuluan^tinjauan pustaka^ 

metodologi penelitian^hasil^pembahasan^simpulan. Di pihak lain, artikel konseptual 

adalah artikel sebagai hasil pemikiran mengenai sesuatu secara konseptual. Artikel 

konseptual disusun dengan struktur teks yang lebih fleksibel, bergantung kepada 

cakupun pokok persoalan dan konsep atau teori yang digunakan untuk membicarakan 

pokok persoalan tersebut. Setiap tahapan pada struktur teks artikel ilmiah mengandung 

genre mikro yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi retoris masing-masing tahapan 

tersebut. 

 

 

D. Kegiatan 4 

Membangun Teks Akademik secara Mandiri  

 

Kegiatan belajar pada bagian ini merupakan kegiatan mandiri. Anda diharapkan 

dapat melakukan kegiatan belajar secara mandiri, dalam arti bahwa Anda 

melakukannya tanpa bantuan dari siapa pun. Kegiatan yang dimaksud meliputi 

kemandirian untuk membuat rangkuman serta kemandirian dalam membuat tugas dan 

proyek perkuliahan. Keberhasilan Anda dalam menempuh perkuliahan antara lain 

ditandai oleh kemandirian akademik dalam membaca dan menuangkan gagasan ke 

dalam teks akademik yang sesuai dengan genre yang dikehendaki pada teks tersebut. 
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1. Membuat Rangkuman 

Setelah Anda menyelesaikan bab ini, diharapkan Anda menguasai semua materi 

yang dibahas. Ada baiknya Anda membaca bab ini berulang kali, dan Anda dapat 

mengulangi membaca lagi bagian-bagian yang Anda anggap sulit. Untuk mengetahui 

bahwa Anda telah menguasai materi, buatlah rangkuman yang menggambarkan isi 

keseluruhan bab dalam maksimal tiga paragraf. 

Bandingkan pekerjaan Anda dengan pekerjaan teman-teman Anda yang lain. 

Berikan argumen yang dapat diterima, mengapa  pekerjaan Anda sama atau berbeda 

dengan milik teman Anda. Setelah itu, perbaikilah rangkuman Anda. Pastikan bahwa 

rangkuman Anda telah mencakup semua hal yang dibahas pada bab ini. 

 

2. Membuat Tugas dan Proyek tentang Teks Akademik 

 

2.1 Tugas 

Carilah beberapa teks yang dimuat di buku, jurnal penelitian, majalah, surat 

kabar, atau media lain baik cetak maupun elektronik. Kemudian, lakukan sesuai dengan 

dua poin berikut ini. 

(1) Analisislah apakah teks-teks tersebut mengandung ciri-ciri akademik. Seandainya 

teks-teks yang Anda temukan itu belum memenuhi ciri-ciri akademik, ubahlah 

agar teks-teks tersebut menunjukkan ciri-ciri yang dimaksud. 

(2) Amatilah teks-teks tersebut, serta identifikasilah genre makro yang menjadi 

payung dan genre mikro yang terkandung di dalamnya. 

(3) Buatlah sejumlah pertanyaan yang lain mengenai teks-teks tersebut, dan jawablah 

pertanyaan-pertanyaan itu. 

(4) Tulislah hasil atau jawaban dari Poin (1) sampai dengan Poin (3) di lembar 

kertas, lalu kumpulkan pada waktu yang disepakati antara Anda dan dosen 

pendamping Anda. 

 

2.2 Proyek 

Proyek di sini dimaksudkan sebagai rencana belajar sesuai dengan kebutuhan 

akademik Anda. Susunlah sebuah proyek belajar yang berkaitan dengan ciri-ciri teks 

akademik dan teks nonakademik. Pada proyek Anda itu, Anda dapat: 
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(1) membuat konversi dari teks yang kurang akademik menjadi teks yang lebih 

akademik; 

(2) mempertanyakan segala sesuatu yang terkait dengan seluk-beluk teks akademik, 

dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan; 

(3) mendiskusikan materi tertentu dengan teman-teman Anda, dan menuangkan 

hasilnya dalam bentuk tulisan; 

(4) melakukan kegiatan belajar apa pun yang Anda pandang dapat mendukung 

pemahaman Anda terhadap teks akademik, dan menuangkan hasilnya dalam bentuk 

tulisan. 

 


