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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tata bahasa fungsional pertama kali dikemukakan oleh Halliday pada tahun 

1985, beliau membahasmateri ini secara detail dan jelas tapi kurang 

mendalam.Analisa tiori tata bahasa fungsional ini ada dalam bukunya yang 

berjudul An Introduction to Functional Grammar. Seiring dengan berkembangnya 

zaman bertambah pula para linguis yang membahas tentang tata bahasa fungsional 

antara lain Bloor & Bloor, Martin Mattinsen, Gerot & wignell pada medio tahun 

1994 sampai awal tahun 2000-an dan disusul oleh Sujatna pada tahun 2008 yang 

ikut menulis buku membahas tata bahasa fungsional dengan menggunakan Bahasa 

Indonesia.  

Tata bahasa fungsional yang dikenal juga dengan systemic functional 

grammar adalah tiori yang melihat bahasa sebagai suatu sistem dan berusaha 

menjelaskan susunan bahasa dari segi fungsionalitasnya. Fokus studinya adalah 

pada pendekatan fungsional yaitu pada penggunaan bahasa. Sehingga secara 

umum pendekatan ini ditujukan untuk mengungkapkan banyaknya pilihan yang 

dimiliki pengguna bahasa dalam interaksi dan menunjukkan maknanya (Gerot & 

Wignell, 1994). Tata bahasa fungsional menggambarkan bagaimana struktur-

struktur yang terdapat didalamnya membangun makna dan menjadikan klausa 

sebagai suatu unit yang paling penting.  



2 

Berbeda dengan tata bahasa fungsional, tata bahasa tradisional fokus 

studinya berkaitan dengan “kelompok istilah” seperti ; noun, adjective, verb, 

adverb, pronoun, article, conjunction, atau preposition. Pendekatan kajiannya 

pada analisis arti berdasarkan level masing-masing kata-kata dalam kalimat secara 

terpisah. Misalnya pada kelompok verba dalam kalimat,tata bahasa tradisional 

melihatnya dari sudut pandang perlu atau tidaknya verba tersebut disertai objek. 

Sehingga muncul verba yang disebut transitif dan intransitif. Adapun tata bahasa 

fungsional, Halliday ternyata menganalisis verba berdasarkan tiga komponen 

yang dinamainya dengan “transitivity system”, jadi tidak hanya dilihat segi perlu 

atau tidaknya verba tersebut diikuti objek. Ketiga hal yang disebutkan oleh 

Halliday tersebut ialah participant, process, dan circumstance yang berkaitan 

dengan proses tersebut. 

Hal inilah yang mendasari rasa penasaran penulis untuk menganalisis klausa 

dengan menggunakan tiori tatabahasa fungsional. Pada penulisan tugas akhir ini 

penulis menggunakan data yang terdapat pada lirik-lirik lagu Coldplay di dalam 

album Mylo Xyloto,berdasarkan sistem transitivitas sesuai tiori Halliday. Penulis 

memilih lirik lagu Coldplay didalam album Mylo Xyloto karena penulis menyukai 

materi lirik lagu dan juga tentunya grup band Coldplay itu sendiri. 

Pada saat ini perkembangan industri musik dunia sangat berkembang ke 

arah yang lebih maju dan lebih canggih, setiap orang dapat dengan mudah 

menikmati atau mendengarkan musik dimana saja dan kapan saja dan tentunya 

musik apapun tanpa terkecuali. Media internet sangat berperan penting dalam 

perkembangan industri musik dan penulis juga sangat terbantu dalam proses 
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memeroleh informasi tentang perkembangan dunia musik ini. Materi skripsi ini 

penulis ambil dari lirik-lirik lagu Coldplay pada album Mylo Xyloto danmenurut 

penulis lagu-lagu Coldplay cukup memberikan inspirasi dan pengaruhdi dalam 

kehidupan sehari-hari dan membantu proses pembentukan pola berpikir, inspirasi 

ini didapat dari isi lagu dan makna yang terkandung dalam lagu-lagunya, oleh 

karena itupenulis sangat tertarik untuk menganalisa dan menelitinya lebih dalam 

lagi. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kajian data dalam penelitian ini dibatasi oleh kajian tata bahasa fungsional 

saja. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: 

1. Tipe proses transitivity apa saja yang muncul pada klausa dalam lirik lagu 

Coldplay di dalam album Mylo Xyloto? 

2. Terkait dengan butir satu tipe proses transitivity apa yang paling dominan 

pada klausa dalam lirik lagu Coldplay di dalam album Mylo Xyloto? 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membuat batasan-batasan objek penelitian dalam penyusunan 

proposal skripsi untuk mencegah meluasnya permasalahan. Objek yang diteliti 

dalam skripsi ini hanya berupa analisis proses transitivity pada klausa dalam lirik 

lagu Coldplay pada album Mylo Xyloto. 
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Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan kajian tata bahasa 

fungsional dengan sumber tiori wacana mengacu pada tiori Haliday (1994), Gerot 

and Wignel (1994), Martin Mattienssen (1979). 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan paparan pada identifikasi masalah, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis transitivity pada klausa yang 

terdapat dalam lirik lagu Coldplay. 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tipe proses transitivity apa saja yang 

terdapat pada lirik lagu Coldplay di dalam album Mylo Xyloto tersebut. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis tipe proses transitivity apa yang paling 

dominan yang terdapat pada klausa dalam lirik Harapan penulis semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengguna bahasa, dalam hal ini penutur, 

agar dapat memahami arti lirik lagu Coldplay di dalam album tersebut. 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

 Objek pada penelitian ini adalahlirik lagu Coldplay di dalam album Mylo 

Xyloto. Data yang dijadikan objek tersebut diambil dari situswww.coldplay.com, 

www.azlyrics.com

Metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode 

deskriptif analisis seperti yang dijelaskan dalam teori Trochim berikut 

“Descriptive are used to describe the basic features of the data in a study. They 
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provide simple summaries about the sample and measures. Together with simple 

graphics analysis, they form the basic of virtually every quantitive analysis of 

data. With descriptive analysis you are simply describing what is, what data 

shows.” (Trochim, 2006:23). Menurut Trochim metode deskriptif analisis adalah 

metode yang digunakan untuk menggambarkan ciri dasar data penelitian. Analisis 

deskriptif menyediakan ringkasan sederhana tentang sampel dan hasil. Dengan 

analisis sederhana, analisis deskriptif membentuk dasar dari setiap analisis 

kuantitatif data. Dengan metode ini dapat dengan mudah menggambarkannya, 

sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh data. 

 Adapun langkah-langkah penelitian sebagai berikut: 

1. mengumpulkan data yangterdapat pada lirik lagu Coldplay dari album Mylo 

Xyloto.  

2. memilah dan mengelompokkan data sesuai dengan tipe-tipe proses berdasarkan 

tiori transitivity. 

3. menganalisis data berdasarkan tiori Halliday dan tiori-tiori pendukung lainnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini dimulai dengan Bab I yang mencakup latar belakang, 

identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, objek 

dan metode penelitian, sistematika penulisan, dan sumber data. 

 Bab II berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang tiori-tiori yang 

digunakan dalam penulisan penelitian ini. Antara lain teori Haliday, Gerot and

Wignel, dan Martin. 
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 Bab III berisi tentang analisis data yang membahas tentang kumpulan data 

yang mengandungunsur analisis transitivity pada klausa didalam data ini. 

Bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis 

yang diperoleh.


