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        KAJIAN TEORI 

 

2.1 Tata Bahasa Fungsional 

Halliday (1985: xiii) berpendapat bahwa It is functional in three distinct 

although closely related senses: in its interpretation (1) of texts, (2) of the system, 

and (3) of the elements of linguistics structures 

Pendapat Halliday ini menjelaskan bahwa konsep dasar dari tata bahasa 

fungsional grammar adalah fungsi dari suatu bahasa. Terdapat tiga pembagian 

fungsi di dalam suatu bahasa pada tata bahasa fungsional ini, yaitu: (1) Fungsi 

bagaimana bahasa itu digunakan dalam suatu teks baik itu yang tertulis atau yang 

diucapkan. (2) Sistem dari komponen-komponen dasar dari suatu makna adalah 

komponen-komponen fungsionalnya. (3) Setiap elemen di dalam suatu bahasa 

dijelaskan oleh maksud dari fungsi elemen itu sendiri dalam sistem linguistik- 

klausa-klausanya, frasa-frasanya, dan seterusnya.  

 Pernyataan Halliday ini diikuti oleh Hewings dan Hewings (2005:50) yang 

menyatakan bahwa functional grammar such as Systemic Functional Grammar 

(SFG) places at its centre the social context of language, and explores how 

language is used and how it is structured for this use.  

Martin, dkk. ( 1997: 1) juga berpendapat serupa bahwa Functional Grammar 

is a way of looking at grammar in terms of how grammar is used. 

Tata Bahasa Fungsional berfokus kepada tujuan-tujuan dan kegunaan-

kegunaan di dalam sebuah bahasa dan tata bahasa ini memilki beberapa bantuan 



atau cara untuk mencapai tujuan dan kegunaannya tersebut, salah-satunya dengan 

cara: 

1. Memberitahukan kepada para pengguna bahasa bahwa mereka mempunyai 

banyak pilihan berbahasa di dalam berinteraksi. 

2. Memperlihatkan bagaimana arti dalam bahasa tersebut dibentuk. 

Pendapat di atas diutarakan oleh Gerot dan Wignell (1995: v) yang 

menjelaskan bahwa Functional Grammars focus on the purposes and uses of 

language. Their aims include: Revealing many of the choices language users have 

in interaction and showing how meaning is made. 

Tata Bahasa Fungsional pada mulanya diperkenalkan dan kemudian 

dikembangkan oleh seorang tokoh linguistik yaitu Halliday. Hal ini dipertegas 

oleh berbagai tokoh- tokoh linguistik seperti Johnson dan Johnson (1999:313) 

yang berpendapat bahwa functional grammar is a model for analyzing linguistic 

structures as interrelated systems of choices of formal categories (clauses) for the 

expression of meaning in social context, developed by the British linguist M. A. K. 

Halliday and his associates. 

Gerot dan Wignell (1995: v) juga mengemukakan hal serupa bahwa The 

single most influential exponent of systemic functional grammar is Michael 

Halliday. 

Grammar menurut pandangan Halliday adalah grammar yang berfokus 

pada arti (Semantic) dan bagaimana bahasa itu digunakan (Functional). Hal ini 

diutarakan oleh Bloor dan Bloor (1997:2) yang menjelaskan bahwa Halliday’s 

grammar is semantic (concerned with meaning) and functional (concerned with 

how the language is used. 



Dari pendapat-pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa Tata 

Bahasa Fungsional adalah satu kajian linguistik yang mengkaji bahasa dengan 

memfokuskan fungsi, tujuan dan kegunaan bahasa itu sendiri. Tata Bahasa 

Fungsional ini dipelopori dan dikembangkan oleh Halliday. 

 

2.2 Tema 

Terdapat berbagai definisi Tema di dalam kajian tata bahasa fungsional 

grammar yang diutarakan oleh berbagai tokoh linguistik. Bloor dan Bloor 

(1997:72) mengemukakan bahwa A simple explanation of Theme in English is to 

think of it as the idea represented by the constituent at the starting point of the 

clause. Another way of explaining this idea informally is to say that the theme 

tells the listener or reader what the clause is about. 

 Pendapat Bloor dan Bloor di atas menjelaskan kepada kita bahwa jika kita 

ingin mengetahui ide atau maksud yang ingin disampaikan oleh si penulis atau si 

penutur kepada pendengar atau pembacanya dalam klausa bahasa Inggris, kita 

dapat mengetahuinya dari tema, yang ditandai dengan elemen awal dari klausa 

tersebut. 

 Hal serupa juga diutarakan secara singkat oleh Carter dan Nunan (1993: 46) 

yang berpendapat bahwa Theme is a formal grammatical category which refers to 

the initial element in a clause.  

 Yule dan Brown (dalam Mathesius, 1942:28) mengatakan bahwa Each 

simple sentence has a theme ‘the starting point of the utterance’ and a rheme, 

everything else that follows in the sentence which consists of ‘what the speaker 

states about, or in regard to, the starting point of the utterance. Pendapat bahwa 



setiap klausa pasti memiliki tema yang menjadi titik awal dari maksud klausa 

tersebut dikutip dan diutarakan kembali oleh Yule dan Brown di atas. 

Kita dapat menentukan tema dengan cara melihat elemen pertama yang 

muncul pada sebuah klausa. Seperti yang dikemukakan oleh Hewings dan 

Hewings (2005:315) yang mengatakan bahwa Theme is a term used in systemic 

functional linguistics to refer to the first element of a clause which comes before 

the Rheme. 

Halliday (1985:38) mengemukakan bahwa Of the various structures 

which, when mapped on to each other, make up a clause, we will consider first the 

one which gives the clause its character as a message. 

Contoh-contoh tema dalam klausa, Halliday (1985:38) berikan dalam 

klausa-klusa berikut ini: 

the duke 

my aunt 

that teapot 

has given my aunt that teapot 

has been given that teapot by the duke 

the duke has given to my aunt 

 

Theme  Rheme 

 

Contoh klausa-klausa yang diberikan Halliday di atas menjelaskan kepada 

kita bahwa sebuah tema pada klausa selalu diikuti oleh sebuah rema dan susunan 

struktur klausa tersebut walaupun diubah, elemen yang menjadi tema tetap 

ditempatkan pada awal klausa tersebut. Seperti yang diterangkan oleh Halliday 

(1985:38) yang menjelaskan bahwa As a message structure, therefore, a clause 

consists of a Theme accompanied by a Rheme; and the structure is expressed by 

the order—whatever is chosen as the Theme is put first.       



Pendapat ini dipertegas pula oleh O’ Grady (1993: 397) yang menyatakan 

bahwa Theme is the name we give to the initial part of any structure when we 

consider it from an informational point of view.   

“Theme is, broadly speaking, what the clause is going to be 
about. Or in terms of Theme and Rheme, Theme represents 
‘This is what I’m talking about’ and Rheme is ‘This is what 
I’m saying about it’. In terms of looking at a clause as a 
message, the Theme looks backwards, relating the current 
message to what has gone before. The Rheme points both 
backwards and forwards by picking up on information.” 
( Gerot dan Wignell, 1995: 103)  
 
 

Pendapat tema menurut Gerot dan Wignell di atas dijelaskan dengan cara 

membandingkannya dengan rema. Dalam satu klausa sebuah tema mewakilkan 

maksud ‘Hal ini adalah apa yang saya sedang bicarakan’ sedangkan rema ‘Ini 

adalah hal apa yang saya katakan tentangnya.’ Sedangkan maksud tema ditinjau 

dari peranannya sebagai sebuah pesan, menurut Gerot dan Wignell, tema merujuk 

kepada pesan yang sudah disampaikan terdahulu, sedangkan rema merujuk 

kepada sisa dari pesan yang sudah disampaikan oleh tema.  

Dari pendapat- pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa tema 

adalah suatu pesan atau maksud dalam sebuah klausa yang ingin ditekankan oleh 

suatu penutur kepada pendengarnya. Tema dapat diindikasikan oleh elemen 

pertama yang muncul pada suatu klausa. 

 

2.3 Tema Ideasional (Tema Topikal) 

“Tema dapat dibagi menjadi tiga jenis tema, antara lain, tema ideasional 

(tema topikal), tema tekstual, dan tema interpersonal.” ( Sujatna, 2008:40). Pada 

penelitian ini, penulis hanya membatasi definisi jenis tema pada tema topikal.  



Para tokoh linguistik berpendapat hampir serupa mengenai elemen-elemen 

pembentuk tema topikal. Seperti Halliday (1985:54) yang mengemukakan bahwa 

The ideational element within the Theme, then, is some entity functioning as 

Subject, Complement or circumstantial Adjunct; we shall refer to this as the 

Topical Theme, since it corresponds fairly well to the element identified as ‘topic’ 

in topic –comment analysis. 

  Pendapat Halliday ini dipertegas oleh Bloor dan Bloor (1997:73) yang 

berpendapat bahwa The topical theme is always realized by one of the following 

elements: Subject (S), Predicator (P), Complement (C) or Circumstantial Adjunct 

(A). 

Elemen-elemen pembentuk tema topikal diutarakan juga oleh Gerot dan 

Wignell (1995:104) yang berpendapat bahwa Topical Themes may also be 

nominal group complexes, adverbial groups, prepositional phrases or embedded 

clauses.  

Tema topikal di dalam satu klausa dapat menunjukan kepada kita 

seseorang, suatu keadaan, ataupun suatu proses sebagai tema. Hal ini diturakan 

oleh Burton dan Roberts (1986:72) yang mengtakan bahwa Topical Theme in any 

clause is the first constituent that is part of meaningful structure of the clause. To 

put in another way, we can say that topical always represents a participant, 

circumstance or process.  

Tema topikal terbagi menjadi dua jenis, yaitu tema topikal yang ditandai 

(Marked Topical Theme) dan tema topikal yang tidak ditandai (Unmarked Topical 

Theme).  “Ada dua macam tema topikal; tema topikal yang ditandai dan tema 



topikal yang tidak ditandai.” (Sujatna, 2008:40). Pembahasan mengenai teori ini, 

akan dibahas pada kajian selanjutnya.  

  Berdasarkan uraian pendapat-pendapat di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa Tema Topikal adalah istilah lain dari Tema Ideasional yang 

bisa berfungsi sebagai Subjek, Predikator, Komplemen dan Circumstantial 

Adjunct. 

 

2.3.1 Tema Topikal yang Ditandai 

Gerot dan Wignell (1995:104) mengemukakan bahwa A Topical Theme 

which is not the Subject is called a Marked Topical Theme. The term marked is 

used because it stands out. It attracts attention because it is not what we normally 

expect to find. 

Penjelasan Gerot dan Wignell di atas menyatakan bahwa sebuah tema 

topikal dapat dikategorikan ke dalam sebuah tema topikal yang ditandai, jika tema 

topikal tersebut tidak berbentuk subjek.  Tema topikal yang ditandai ini dapat 

berdiri sendiri. Dari penjelasan inilah istilah ditandai digunakan. Tema topikal 

yang ditandai ini, menurut Gerot dan Wignell, dapat menarik perhatian pembaca 

atau pendengar dikarenakan tema ini, biasanya, bukan tema yang ingin dicari oleh 

pembaca atau pendengar tersebut.   

Pendapat tersebut dipertegas dan dicontohkan secara singkat oleh Martin, 

dkk. (1997:24) yang mengatakan bahwa Non- Subject Themes are ‘Marked’ 

Themes. Here are some examples of marked Themes: 

Someday,   you  ’ll understand that 
    Subject 

Marked Theme ………………Rheme…………….. 
 



Jasmine,  I  love the smell of 
    Subject 

Marked Theme ……………..Rheme……………… 
 
 Pada dua contoh klausa yang diberikan oleh Martin, dkk. tersebut, terlihat 

bahwa tema topikal yang ditandai bukanlah berupa Subjek dari sebuah klausa. 

Elemen-elemen yang dapat membentuk tema topikal yang ditandai ini 

menurut Halliday biasanya adalah grup adverbial atau frasa preposisi. Seperti 

yang Halliday kemukakan (1985:45) bahwa The most usual form of marked 

Theme is an adverbial group, e.g. today, suddenly, somewhat distractedly, or 

prepositional phrase, e.g. at night, in the corner, without much hope. 

Bloor dan Bloor (1997:76) mempertegas pendapat Halliday tersebut 

dengan mengatakan bahwa The most common element to appear as Marked 

Theme is the Circumstantial Adjunct.  

Sedangkan Gerot dan Wignell (1995:105) mencontohkan dengan 

mengategorikan elemen-elemen pembentuk tema topikal yang ditandai, dengan 

contoh di bawah ini: 

Adverbial as Theme: 

1. Down       Jack fell 

Theme Rheme 

 

Prepositional phrase as Theme: 

2. Up the hill      Jack and Jill went 

Theme Rheme 

 

 



Complement as Theme: 

3. His crown      he broke 

Theme Rheme 

 

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa selain grup adverbial dan frasa 

preposisi, komplemen juga dapat menjadi elemen pembentuk tema topikal yang 

ditandai.  

Dengan begitu, penulis dapat menyimpulkan bahwa tema topikal yang 

ditandai adalah tema topikal yang bukan berbentuk subjek. Grup adverbial, frasa 

preposisi, dan komplemen adalah elemen-elemen pembentuk sebuah tema topikal 

yang ditandai.  

 

2.3.2 Tema Topikal yang Tidak Ditandai 

   Berbeda dengan tema topikal yang ditandai, tema topikal yang tidak 

ditandai berbentuk subjek. Hal ini diutarakan secara singkat oleh Gerot dan 

Wignell (1995:104) yang mengemukakan bahwa In the unmarked case the 

Topical Theme is also the Subject. 

Hal ini juga diutarakan oleh Martin, dkk. (1997: 24) yang mengatakan 

bahwa If the first topical element of a declarative clause is also the Subject of the 

clause, then the Theme choice is a neutral “unmarked” one, which gives the 

Theme no special prominence. 

Bloor dan Bloor (1997:73) menjelaskan tema topikal yang tidak ditandai 

dengan tabel di bawah ini:  

Some examples of clauses with Unmarked Themes appear in Examples (1), 

(2), and (3): 



Theme and Subject Rheme and FC 

1. The capital of Malaysia Is Kuala Lumpur 

2. Kuala Lumpur is the capital of Malaysia 

3. It ’s the capital of Malaysia 

  

Contoh yang diberikan Bloor dan Bloor di atas menjelaskan bahwa sebuah 

tema dapat berupa tema topikal yang tidak ditandai dengan melihat Subjek dari 

klausa itu sendiri. 

 Elemen-elemen pembentuk tema topikal yang tidak ditandai adalah grup 

nominal, grup nominal kompleks, dan klausa terikat. Seperti yang dicontohkan 

oleh Gerot dan Wignell (1995: 104) di bawah ini: 

  Nominal group as Theme: 

1. Jack      went up the hill 

Theme Rheme 

 

Nominal group complex as Theme:  

2. Jack and Jill     went up the hill 

Theme Rheme 

 

Embedded clause: 

3. ((What Jack and Jill did))   was go up the hill 

Theme Rheme 

 

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa tema 

topikal yang tidak ditandai merupakan subjek dalam klausa. Elemen-elemen 



pembentuk tema topikal yang tidak ditanadai adalah grup nominal, grup nominal 

kompleks dan klausa terikat. 

 

2.4 Modus 

Sujatna (2008:29) mengatakan bahwa modus berasal dari bahasa Inggris, 

Mood. Modus, di dalam Kamus Linguistik, (Kridalaksana, 2001:139) adalah 

“kategori gramatikal dalam bentuk verba yang mengungkapkan suasana 

psikologis perbuatan menurut tafsiran pembicara atau sikap pembicara tentang apa 

yang diucapkannya” 

Mood atau modus dalam suatu klausa dapat diartikan sabagai tujuan atau 

maksud akan apa yang dikatakan atau disampaikan oleh si pembicara. Hal ini 

didukung pula oleh Bybee (dalam Kroeger, 2006: 42) bahwa Mood as an 

indication of “what the speaker wants to do with the proposition” in a particular 

discourse context. In other words, mood is a grammatical reflection of the 

speaker’s purpose in speaking. 

Mood atau Modus dapat dibedakan ke dalam empat jenis: modus 

deklaratif, modus interogatif, modus imperatif, dan modus eksklamatif, dengan 

unsur Subjek dan Finit sebagai unsur pembentuknya. Seperti yang dijelaskan oleh 

Bloor dan Bloor (1997:259) bahwa Mood is a system involving the choices 

declarative, interrogative, imperative, and relating to the interaction of Subject 

and Finite in the clause. 

Sedangkan Hewings dan Hewings (2005:50) mengatakan bahwa The main 

grammatical resource for expressing the interpersonal function is mood 



(declarative, interrogative, or imperative), so analytical focus is on such things as 

the order of the subject and verb element. 

Halliday (1985:73) menjelaskan bahwa Subject and Finite are closely 

linked together, and combine to form one constituent which we call the Mood. 

Martin, dkk. (1997: 59) mencontohkan modus dengan klausa di bawah ini: 

It  ’s   a form of analysis, dear 

.........Mood…….  

Subject    Finite 

Contoh modus yang diberikan oleh Martin, dkk diatas menunjukkan 

bahwa sebuah modus dibentuk dari penggabungan Subjek dan Finit. 

Dari kutipan-kutipan  tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

modus atau mood adalah apa yang ingin disampaikan pembicara kepada 

pendengarnya dengan Subjek dan Finit sebagai dua unsur pembentuknya. Modus 

atau mood menekankan kategori gramatikal verba di dalam pembicaraanya. 

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian akan modus, yaitu modus 

interogatif.  

 

2.4.1 Subjek 

Subject atau subjek adalah salah satu komponen pembentuk sebuah klausa. 

Subjek ini biasanya, tetapi tidak harus, ditempatkan pada awal kalimat.  

Halliday (1985: 32) mencontohkan Subjek dengan klausa: 

1. The duke gave my aunt this teapot. 

“In accordance with the syntactic principles established by medieval 

grammarians, which were themselves based on the grammars of ancient Greece 



and Rome, each clause contains one element which can be identified as its 

Subject; and in this instance, the Subject would be the duke”. 

Penjelasan Halliday di atas menjelaskan kepada kita bahwa the duke 

berfungsi sebagai subjek pada contoh klausa di atas. Penjelasan subjek, juga 

dijelaskan dan dicontohkan pula oleh Bloor dan Bloor (1997:37) yang 

menjelaskan bahwa we pointed out that the subject (S) is a function which is 

realized by a Nominal Group. At its simplest, this can be a personal pronoun such 

as he in a clause like example (1) 

2. […] he could not decipher his own scrawl […] 

Or it may be an ‘empty’ pronoun such as there, as in the clause in example (2) 

3. […] (Whether) there is any chemical substance involved in nerve 

transmission. 

It can also consist of straight forward Nominal Group with a common noun as 

head such as the idea in (3) 

4. The next thing, at three a.m., the idea returned. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa sebuah subjek terdiri dari grup nominal. 

Grup nominal itu sendiri bisa berupa pronomina personal, pronomina ‘kosong’, 

dan juga berupa grup nominal itu sendiri yang berupa kata benda biasa sebagai 

inti.   

Dalam Tata Bahasa Fungsional, Subjek merupakan salah satu unsur 

pembentuk Modus. Hal ini diperkuat oleh Martin, dkk. (1997:62) yang 

berpendapat bahwa The Mood elements consists of Finite, Subject, and 

(sometimes) Modal Adjuncts. 



Berdasarkan uraian penjelasan-penjelasan di atas, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa Subjek dalam tata bahasa fungsional dapat diisi oleh 

nomina (N) atau grup nominal dan termasuk dalam salah satu dari dua unsur 

pembentuk Modus. 

 

2.4.2 Finit 

Bahasa Inggris mengenal adanya sistem kala atau yang biasa disebut tense 

dalam bahasa tulisan maupun lisan. Penanda kala atau tense tersebut disebut Finit 

atau Finite. Hal ini dipertegas oleh Halliday (1985:72) yang mengatakan bahwa 

The Finite element is one of a small number of verbal operators expressing tense 

(e.g. is, has) or modality (e.g. can, must). 

Gerot dan Wignell (1995:25) juga berpendapat serupa bahwa The Finite 

element is one of the small number of verbal operators expressing tense, modality 

and polarity. 

Untuk menjelaskan lebih jelas mengenai Finit sebagai penanda kala atau 

modal Halliday (1985:75) menguraikannya ke dalam tabel berikut ini: 

Temporal operators 

Past Present Future 

did,was 
had, used to 

does, is, 
has 

will,shall 
would, should 

Modal  operators 

Low Median High 

can, may 
could, might 

will, 
would, should, 
is to, was to 

must, ought to, 
need,  
has to, had to 

  



Suatu Finit di dalam sebuah klausa atau kalimat ditentukan oleh 

Subjeknya.  Sehingga timbulah persesuaian atau biasa dikenal dengan agreement 

antara Subjek dengan Finitnya. Persesuain ini merupakan sifat yang penting dari 

bahasa Inggris. Pendapat ini didukung oleh Bloor dan Bloor (1997:42) yang 

mengatakan bahwa Finite (F) is that part of the verbal group which carries the 

agreement (person and number). 

(I) It was a way of determining 

S  F 

Dari pendapat-pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Finit 

adalah salah satu elemen dari grup verbal yang berfungsi sebagai penanda suatu 

tense atau modality dan merupakan salah satu unsur pembentuk modus atau mood. 

 

2.4.3 Modus Interogatif 

Seperti halnya yang sudah diuraikan di atas, Modus terbagi menjadi empat 

jenis: modus deklaratif, modus Interogatif, modus Imperatif, dan modus 

eksklamatif,. Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian akan modus, yaitu 

modus interogatif.  

“The grammatical category that is characteristically a question is the 

interrogative; and within the category of interrogative, there is a further 

distinction between yes/no interrogative, for polar questions, and WH- 

interrogative, for content question.” (Halliday,1985:74). Halliday menyatakan 

bahwa interogatif adalah salah satu kategori gramatikal yang mempunyai 

karakteristik pertanyaan. Sehingga, sesuai dengan arti modus interogatif itu 

sendiri yang berarti modus penanya, modus ini adalah modus yang memilki unsur 

penanya di dalam penggunaanya.  



 
“…while the declarative clause followed the S, F, P, C, A, 
order of constituents, the interrogative reversed the order of 
the Finite and the Subject as in Ex (8) where had is the 
Finite and he is the Subject, and in (9), where what is the 
Subject. 
(8) Had he written down something of the greatest importance? 
(9) What had he written down”. (Bloor dan Bloor, 1997:76) 

Urutan dalam modus interogatif berbanding terbalik dengan modus 

deklaratif. Dalam modus deklaratif, urutan Finit ditempatkan setelah Subjek 

dalam sebuah klausa. Sebaliknya, Finit ditempatkan pada awal klausa diikuti 

dengan Subjek di dalam modus interogatif. Hal ini dipertegas oleh pendapat Bloor 

dan Bloor di atas. 

Dengan uraian tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa modus 

interogatif atau Interrogative mood adalah apa yang ingin disampaikan pembicara 

kepada pendengarnya berupa pertanyaan dengan menekankan kategori gramatikal 

verba di dalam pertanyaanya. Dua unsur pembentuk modus interogatif yaitu Finit 

diikuti oleh Subjek. 

 

2.4.4  Jenis Tema dalam Modus Interogatif 

Terdapat dua jenis tema dalam modus interogatif  yaitu WH- Question dan 

Yes/No Question. Halliday menegaskan hal tersebut (1985:48) bahwa In a WH- 

interrogative, the Theme is constituted solely by the WH- element: That is, the 

group or phrase in which the WH- word occurs. Contoh tema jenis WH- Question 

ini Halliday kemukakan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut:   

 

 



Who 

How many miles 

With What 

Killed Cock Robin? 

To Babylon? 

Shall I mend it? 

Theme Rheme 

 

Contoh yang diberikan oleh Halliday (1985:48) di atas menjelaskan bahwa 

jenis tema dalam modus interogatif yang berupa WH-Question dapat diindikasikan 

dengan melihat WH-elemen yang muncul di dalam suatu klausa.  

Di dalam WH-Question, elemen yang berfungsi sebagai tema adalah 

elemen yang mengungkapkan pertanyaan yang bertujuan meminta informasi yang 

hilang dan maksud dari pertanyaan yang diungkapkan adalah “Saya ingin kamu 

memberikan saya informasi mengenai siapa, apa, kapan, dan bagaimana.” Elemen 

WH-Question inilah yang menunjukkan sebuah klausa bertujuan meminta 

informasi tersebut, seperti: who, what, when, how.  Hal tersebut dipertegas oleh 

Halliday (1985: 47) yang mengatakan bahwa In a WH-Question, the element that 

functions as Theme is the element that requests the information, namely the WH-

element. It is the WH- element that expresses the nature of missing piece: who, 

what, when, how etc.  

Jenis tema dalam modus interogatif yang kedua adalah tema dalam bentuk 

yes/ no question. Halliday (1985:47) mengatakan bahwa In a yes/no question, 

which is a question about polarity, the element that functions as Theme is the 

element that embodies the expression of polarity, namely the FINITE VERB. It is 

the finite verb in English that expresses positive or negative: is, isn’t, do, don’t, 

can, can’t etc.   



Pendapat yang diutarakan oleh Halliday di atas menjelaskan bahwa pada 

jenis tema Yes/No Question ini, elemen yang berfungsi sebagai tema dalam klausa 

adalah elemen yang menunjukkan pertanyaan mengenai sifat berlawanan. Contoh 

elemen ini antara lain: is, isn’t, do, don’t, can, can’t—yang disebut Finite Verb. 

Yes/No Question mengungkapkan pertanyaan yang berlawanan dengan 

menekankan maksud “Saya ingin kamu memeberitahu saya apakah benar atau 

tidak, sudah atau belum dan bersedia atau tidak”. 

Jenis tema ini, Halliday (1985:48) contohkan ke dalam tabel berikut ini: 

Can 

Is 

Should 

You 

anybody 

old acquaintance 

find me an acre of Land? 

at home? 

be forgot? 

Theme (1) Theme (2) Rheme 

 

Pada contoh tema dalam modus interogatif yes/no question pada tabel di 

atas, Halliday mengemukakan bahwa terdapat dua tema dalam satu klausa, hal ini 

dikarenakan bahwa dalam tema yes/no question, selain Verba Finit yang menjadi 

tema, subjek pun dapat menjadi tema. Hal ini disampaikan secara singkat oleh 

Halliday (1985:48) yang mengatakan bahwa In yes/ no interrogative, The Theme 

includes the finite verb; but it extends over the subject as well.  

Tidak berbeda jauh dengan Halliday, Sujatna (2008:47—48) menjelaskan 

jenis tema dalam modus interogatif ke dalam contoh-contoh di bawah ini:  

1. Did                           you                              decide to wait? 

FINIT SUBJEK 

                   TEMA 

 

                                 REMA 

 



Contoh diatas menggambarkan Modus Interogatif (Yes/No Question), did adalah 

Finit dan You sebagai Subjek mengisi Tema, sedangkan sisanya (decide to wait) 

mengisi Rema. 

2.           On Sunday     will you be going? 

            TOPIKAL 

             TEMA 

 

                                         REMA 

 

Tema pada contoh diatas diisi oleh On Sunday, dan Remanya diisi oleh sisanya 

(will you be going?) 

3.          What time      is the exam? 

TEMA                   REMA 

 

Elemen Wh- (What time) pada contoh diatas mengisi posisi Tema dan is the exam 

adalah Rema. 

5.  Who       are you trying to kid? 

TEMA                    REMA 

 

Contoh diatas menggambarkan juga bahwa elemen Wh- Who dapat mengisi posisi 

Tema, dan sisanya are you trying to kid adalah Rema. 

Contoh jenis tema dalam modus interogatif yang diberikan Sujatna di atas, 

menjelaskan bahwa yes/no question dan WH-Question adalah dua jenis tema 

dalam modus interogatif. Dengan begitu, berdasarkan uraian-uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa jenis tema dalam modus interogatif terbagi menjadi dua: WH-

Question dan Yes/No Question.  

 



2.5 Grup 

Dalam tataran tata bahasa fungsional, grup mengisi tataran setelah klausa. 

Pendapat tersebut dipertegas secara singkat oleh Bloor dan Bloor (1997:257) yang 

mengemukakan bahwa Rank below clause and above word in the rank scale, 

logically analyzable as Head/ Modifier(s). 

Tataran dalam tata bahasa fungsional berbeda dengan tata bahasa 

tradisional. Grup tidak ditemukan dalam tataran tata bahasa tradisional, melainkan 

kita akan menemukan frasa setelah klausa dalam tataran ini. Frasa yang terdapat 

di dalam tata bahasa fungsional hanyalah frasa preposisional yang akan dibahas 

pada akhir kajian teori dalam skripsi ini. Hal ini ditekankan oleh Sujatna (2008:2) 

yang mengemukakan bahwa tata bahasa fungsional mengenal tataran. Tataran 

yang paling tinggi adalah kalimat diikuti oleh, klausa, grup, kata, dan terakhir 

morfem  

Unsur sebuah grup terdiri atas inti dan modifikator. Sehingga, satu grup 

berisikan beberapa kata. Hal ini  dikatakan juga oleh Halliday (1985:158) yang 

mengatakan bahwa a group consist group of words.  

Gerot dan Wignell (1995: 140) menjelaskan bahwa A group, as the name 

implies is a group of words and, like everything else in grammar, relationships 

between and among words in the group are structured. Pendapat dari Gerot dan 

Wignell tersebut menjelaskan bahwa grup adalah kumpulan dari beberapa kata 

dan hubungan di antara dan di dalam kata-kata tersebut terstruktur. 

Dari pendapat- pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa grup 

adalah kumpulan dari kata-kata yang terdiri dari inti dan modifikator dan tataran 

gramatikalnya (dalam tata bahasa fungsional) berada di bawah klausa. 



2.5.1 Grup Nominal 

Sujatna (2008:18) menyatakan bahwa grup nominal adalah grup 

(=kelompok) kata yang memiliki sebuah nomina (yang merujuk kepada nama 

orang, tempat, atau benda) sebagai inti dan mengandung informasi tambahan 

(modifikator) pada nomina tersebut. 

Seperti pengertian grup yang sudah diuraikan sebelumnya, yaitu grup 

berisikan lebih dari satu kata, yang terdiri dari inti dan modifikator. Pendapat 

Sujatna di atas menjelaskan bahwa sebuah grup nominal tediri dari kata benda 

atau pronomina sebagai intinya. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Gerot dan 

Wignell (1995:141) yang berpendapat bahwa A nominal group is a group of 

words which has a noun (a word which names a person, place, or thing) as its 

head word and includes all additional information related to that noun.  

Fungsi dari grup nomina itu sendiri bisa sebagai Subjek dalam klausa atau 

kalimat, bisa sebagai komplemen, dan bisa juga sebagai komplemen dari frase 

preposisional. Seperti yang dijelaskan oleh Bloor dan Bloor di bawah ini:  

“Nominal Group is a group which can function as a Subject, Complement 

and Complement of preposition in a prepositional phrase. Its head typically 

realized by noun or pronoun, but can be adjective, numeral, or determiner.” 

(Bloor dan Bloor, 1997:259). 

Sebuah grup nominal tidak hanya dapat berisikan lebih dari dua atau tiga 

kata saja, melainkan lebih dari beberapa kata. Grup nomina yang dicontohkan 

oleh Halliday di bawah ini, memperlihatkan bahwa sebuah grup nomina dapat 

berisikan kata sifat sebagai informasi tambahannya.   

 



Halliday (1985:159) mencontohkan grup nominal dengan klausa:  

1. Look at those two splendid old electric trains with pantographs! 

Most of this clause consists of one long nominal group, those two splendid 

old electric trains with pantographs! This group contains the noun trains 

preceded and followed by various other items all of them in some way 

characterizing the trains in questions. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa grup nominal adalah kelompok kata yang terdiri dari nomina 

sebagai intinya dan modifakor sebagai unsur tambahannya. 

 

2.5.2 Grup Verbal 

Setiap grup mempunyai inti dan juga modifikatornya (informasi 

tambahannya) jika ada. Seperti halnya grup nominal, grup verbal memiliki head 

atau inti dan juga modifikator. Pembeda antara grup nominal dengan grup verbal 

dapat dilihat dari intinya. Inti dari grup verbal adalah verba. Pada intiya grup 

verbal merupakan perluasan dari sebuah verba. 

Hal ini ditekankan oleh Halliday (1985:175) yang menyatakan bahwa A 

verbal is the expansion of a verb, in the same way that a nominal group is the 

expansion of a noun: and it consists of a sequence of words of the primary class of 

verb. 

Dalam klausa yang dicontohkan oleh Halliday di bawah ini: 

                         Someone’s been eating my sandwich 

Grup verbanya adalah has been eating. Jika kita menyebutkan has been 

eating sebagai rangkaian dari kata-kata, kita dapat menjabarkan grup verbal 



tersebut terdiri dari  eat sebagai verba leksikal, dengan posisi yang ditempatkan 

terakhir, sebuah verba finit has, ditempatkan pada awal grup verbal, dan sebuah 

verba pembantu (auxiliary verb) yang berada di tengah-tengah grup verbal 

tersebut. 

Dengan begitu tampaklah bahwa grup verbal dapat berfungsi sebagai 

predikator karena terdapat unsur finit di dalamnya. Seperti yang ditekankan oleh 

Bloor dan Bloor (1997: 262) yang menyatakan bahwa A verbal group is a group 

with verb as head. It Realizes Finite and/ or Predicator functions. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sama 

halnya dengan grup nominal, grup verbal adalah perluasan dari satu verba. Grup 

Verbal memiliki verba sebagai intinya. 

 

2.5.3 Grup Adverbial  

Sama halnya dengan grup nominal dan verbal, grup adverbial juga 

mempunyai inti berupa adverbial serta mempunyai modifikator, jika ada.  Seperti 

yang dikatakan oleh Halliday (1985:187) The Adverbial group has an adverb as 

Head, which may or may not be accompanied by modifying elements. Hal ini pula 

ditekankan oleh Sujatna (2008:22) yang mengemukakan bahwa grup adverbial, 

sama halnya dengan grup nominal dan verbal, memiliki inti adverbial dan sisanya 

adalah modifikator. 

Contoh dari grup adverbial ini, bisa terlihat dari contoh yang diberikan 

Sujatna (2008:22) di bawah ini: 

1. Yesterday, I visited my uncle. 

2. Yesterday morning, I visited my uncle. 



Sedangkan Bloor dan Bloor (1997: 262) mengemukakan bahwa Adverbial 

Groups tend to have simpler structure than Nominal or Verbal Groups. The 

Adverbial Group normally has an adverb as its Head. 

Pendapat di atas menegaskan bahwa sebuah grup adverbial memiliki 

struktur yang lebih mudah dibandingkan dengan grup-grup lainnya, seperti 

nominal dan verbal. 

 

2.6 Frasa Preposisi 

 Sebuah frasa berbeda dengan sebuah grup di dalam tata bahasa fungsional 

ini. Sebuah grup adalah perluasan dari sebuah kata. Sedangkan sebuah frasa 

adalah penyusutan dari sebuah klausa. Pendapat ini dikemukakan oleh Halliday 

(1985:159) yang mengemukakan bahwa A phrase is different from a group, 

whereas a group is an expension of a word, a phrase is a contraction of a clause.   

 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, frasa yang terdapat dalam tata 

bahasa fungsional ini hanyalah frasa preposisional. Hal ini dipertegas oleh Sujatna 

(2008:23) yang mengatakan bahwa frasa yang di dalam tata bahasa ini, hanyalah 

frasa preposisional. 

 Frasa preposisional terbentuk oleh gabungan dari sebuah preposisi dan 

sebuah grup nominal. Halliday (1985:189) menjelaskan bahwa A prepositional 

phrase consists of a preposition plus a nominal group, for example on the 

burning deck. Frasa preposisional on the burning deck tersebut terdiri dari sebuah 

preposisi on diikuti oleh sebuah grup nominal the burning deck.  



 Akhirnya, berdasarkan pendapat-pendapat di atas penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa frasa preposisi terbentuk dari sebuah preposisi dan sebuah grup 

nominal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


