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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Functional Grammar   

  Functional grammar (tata bahasa fungsional) digagas oleh Halliday dengan 

memberikan pandangan bahwa bahasa mampu dianalisa dalam dalam bentuk yang 

tidak terbatas, baik tulisan maupun tulisan dari segi fungsinya. Penggambaran 

tesebut terlihat pada statement Halliday sendiri bahwa functional grammar adalah 

“…construes all the units – its clauses, phrase and so on – as organic 

configurations of functio.” (menerangkan keseluruhan unit bahasa – clause, phrase, 

dan seterusnya – sebagai pengaturan fungsi bahasa yang organis) (Halliday, 

1851:xiii). Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa analisa bahasa berdasarkan 

pedekatan fungsinya dapat ditelaah dari segi clause dan phrase. Maksud dari 

pendekatan fungsi adalah segi maksud dan penggunaan dari tata bahasa itu sendiri 

(Martin, Matthiessen, & Painter: 1997:1). Bahkan, dikutip oleh Winaryo (2014:7), 

Bloor dan Bloor (1995:1) menerangkan bahwa Halliday sendiri melihat bahasa 

sebagai system of meaning yang berarti bahwa bahasa digunakan sebagai alat untuk 

mengekspresikan suatu maksud atau makna. Sejalan dengan pendapat tersebut, 

dalam jurnalnya, Myhill dan Watson (2014:45) mengatakan bahwa functional 

grammar yang digagas oleh Halliday “…is concerned with how language works or 

functions,” dengan kata lain melihat sisi dari segi cara kerja atau fungsi dari 

penggunaan bahasa itu sendiri. 

 Sejalan dengan penjelasan di atas, Martin, Matthiessen, & Painter 

berpendapat bahwa functional grammar digunakan untuk “…describing language 



13 

 

in functional terms” (mendeskripsikan bahasa kedalam istilah fungsional) (1997:1). 

Hal ini berarti terdapat fokus kajian pada wilayah fungsi yang memiliki terminologi 

tersendiri yang berbeda dari bahasan tata bahasa (grammar) lainnya. 

 Gerot dan Wignell (1994:6) berpendapat bahwa  

 

Functional grammars view language as a resource for making meaning.  

These grammars attempt to describe language in actual use and so focus on 

texts and their contexts. They are concerned not only with the structures but 

also with how those structures construct meaning. 

  

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa functional grammar melihat 

bahasa sebagai satu sumber untuk membentuk makna. Dapat dikatakan bahwa 

bahasa dalam hal ini memiliki dua peran, yaitu tidak hanya sebagai struktur kata 

saja, tetapi juga sebagai pembentuk makna.  

 Keilmuan functional grammar berbeda dengan traditional grammar. Dalam 

traditional grammar, makna dilihat dari sisi kebahasaannya saja. Kedalaman 

analisanya pun hanya pada level permukaan saja seperti menganalisa subject, verb, 

dan object; tidak dapat menganalisa suatu wacana, Sedangkan dalam functional 

grammar yang digagas Halliday melihat makna berdasarkan fungsinya dengan 

melibatkan konteks di dalamanya. Analisanya pun dapat melihat maksud dari 

pembicara atau penulis ingin pendengar atau pembaca mengerti (Li & Li, 

2015:289). Functional grammar sendiri melihat fungsi ke dalam tiga jenis fungsi; 

ideational function (what is going on), yaitu melihat pengalaman dan kejadian yang 

terjadi dalam clause, interpersonal function (social relations), yaitu melihat 

interaksi dalam teks, dan textual function (textual coherence), yaitu melihat pesan 

dalam teks (Alfiana, 2012:53). 
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 Penggambaran lain tentang perbedaan traditional grammar dijelaskan oleh 

Gerot & Wignell (1994:5-7). Traditional grammar hanya mengupas bagaimana 

suatu teks harus disusun pada aturan yang benar, sebagai contoh, part of speech-

nya (seperti nouns, verbs, prepositions, adjectives, adverbs). Contohnya, konsep ini 

mengupas tentang penggunaan kata kerja (verbs) yang benar seperti pada he study 

(salah) dan he studies (benar) dan mengupas part of speech seperti he sebagai 

preposition dan studies sebagai verb. Sedangkan pada functional grammar (digagas 

oleh Halliday), bahasa dilihat sebagai sumber yang memunculkan makna tertentu. 

Sudut pandang yang dilihat adalah bagaimana susunan kata pada satu teks dapat 

membentuk suatu maksud tertentu. Pada pembedahan teks nya pun tidak 

berdasarkan pada kalimat, tetapi pada clause (subject + verb). Pembedahan 

strukturalnya pun berbeda dengan traditional grammar yang hanya melihat kelas 

katanya saja (part of speech), functional grammar melihat struktur clause tersebut 

dalam segi fungsional Sebagai contoh,  

 

Gambar 2.1 Traditional dan Functional Grammar 

 

 Traditional grammar  pronoun verb 

        He   studies 

 Functional grammar   actor  material process 

 

Contoh Gambar 2.1 di atas memperlihatkan bahwa dibandingkan dengan 

traditional grammar yang melihat he sebagai pronoun (mengacu pada entitas 

lainnya) dan studies sebagai verb, functional grammar memperlihatkan he sebagai 

entitas yang melakukan sesuatu dan material sebagai sesuatu yang dilakukan. 
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 Dari penjelasan di atas, dapat disimpukan bahwa terdapat perbedaan antara 

traditional grammar dan functional grammar. Dari pendekatan secara fungsi, 

traditional grammar memperlihatkan bagaimana suatu teks disusun dengan benar 

secara etika berdasarkan pola dasar, sehingga teks tersebut dapat diterima secara 

umum berdasarkan pola yang benar. Disisi lain, functional grammar memberikan 

pemahaman tentang sesuatu yang terjadi dan informasi pada teks tersebut dengan 

memberika terminologi fungsional, seperti actor, phenomena, dan process sebagai 

representasi yang menggambarkan teks tersebut pada sistem transitivity.  

 

2.2 Range Scale 

 Pembahasan functional grammar harus mengikuti maksud utama dari 

konsep itu sendiri, yaitu menganalisa bahasa dalam berbagai bentuk, baik tulisan 

maupun tulisan. Maka dari itu, cakupan pembahasannyapun akan berbeda dengan 

traditional grammar yang hanya mampu mengulas bahasa dalam bentuk teks. 

Berikut adalah perbedaan skala peringkat antara traditional grammar dan 

functional grammar (Gerot & Wignell, 1994:82) 

 

Tabel 2.1 Traditional dan Functional Grammar 

Traditional Grammar (written) Functional Grammar (written and 

spoken) 

sentence 

phrase 

word 

clause 

group/phrase 

word 

 

 

Tabel 2.1 memunjukan adanya objek pembahasan antara traditional grammar dan 

functional grammar. Perbedaan yang mencolok adalah cakupan bahasan terbesar, 
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yaitu bahwa traditional grammar membahas tentang kalimat (sentence) sedangkan 

functional grammar membahas tentang clause. Di bawah ini adalah penjelasan 

tentang cakupan bahasan dari functional grammar. 

 

2.2.1 Clause 

 Pada kajian tata bahasa fungsional (functional grammar), objek terbesar 

yang diteliti adalah pada tingkat clause. Hal ini disebabkan bahwa jika dalam 

kalimat (sentence), ruang objek untuk diteliti menjadi terbatas, karena kalimat biasa 

digunakan pada bentuk tulisan saja. Hal ini berbeda dengan pendapat Halliday 

(1851:xiii), seperti dijelaksan sebelumnya, bahwa functional grammar harus bisa 

diaplikasikan baik dalam teks maupun dialog. Gerot & Wignell mengemukakan 

bahwa clause dapat ditemukan pada dialog (oral speaking) dan tulisan (Gerot & 

Wignell, 1994: 82). Sebagai contoh, John invited the Wilsons to the party but they 

didn’t come which made john rather indigant as he had tought he was dong them a 

favour. Jika dalam konteks kalimat, teks tersebut merupakan satu kesatuan kalimat 

yang utuh. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang clause, teks tersebut dapat 

dielaborasi menjadi: 

a. John invited the Wilsons to the party 

b. But they didn’t come 

c. Which made John rather indigant 

d. As he had thought 

e. He was doing the a favour. 
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Kalimat tersebut dapat dibagi ke dalam lima clauses. Hal ini memberikan 

keumungkinan adanya kajian yang lebih mendalam ketimbang hanya menganalisa 

satu kalimat saja (Gerot & Wignell, 1994:82).   

 Functional grammar mengenal jenis clause berdasarkan mood (modus) nya, 

yaitu deklaratif, interogatif, dan imperatif. Dimensi bahasa oleh Halliday (2014: 21) 

dari segi mood (modus) digambarkan sebaga berikut.  

 

       Declarative 

      Indicative  

  Clause      Interrogative 

     Imperative 

 

Gambar 2.2 Dimensi Bahasa pada Mood 

  

Gambar 2.2 di atas dijelaskan oleh Halliday (1985: 74) bahwa: 

 

“The grammatical category that is characteristically used to exchange 

information is the indicative; within the category of indicative, the 

characteristic expression of a statement is the declarative, that of a question 

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

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

interrogative, for content question” 

 

 

Sejalan dengan Gambar 2.2 tersebut, (Martin, Matthiessen, & Painter (1997:11) 

memberikan gambaran contoh sebagai berikut.  

 

Tabel 2.2 Jenis-jenis Clause 

Clause Types Example 

Declarative He was tickling the baby 

Interrogative Was he tickling the baby? 

Imperative Tickle the baby! 
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Merangkum pendapat-pendapat di atas, setiap clause tersebut memiliki karakter 

masing-masing; declarative clause bersifat memberikan informasi (giving 

information), interrogative clause bersifat menanyakan informasi (demanding 

information), sedangkan imperative clause bersifat memberikan perintah 

(commanding/demanding good & services) (Halliday, 2014: 97). Dari gambaran 

tersebut terlihat masing-masing perbedaan dari setiap tipenya. 

 

2.2.1.1 Declarative Clause  

 Declarative clause, seperti dibahas sebelumnya, merupakan clause yang 

bertujuan untuk memberikan informasi (Halliday, 2014:97). Juga, dikutip oleh 

Herfina Roshaline (2012:9), Huddelston (1991:131) berpendapat bahwa “…the 

normal use a declaratice main clause will be to make a statement.” Sebagai contoh 

adalah sebagai berikut. 

a. The house is red 

b. The dog barks every morning 

c. The train always comes to the station on time 

Ketiga clause di atas hanya bertujuan untuk memberikan informasi tertentu.  

 

2.2.1.2 Interogative Clause  

 Interogative clause merupakan clause yang secara umum berfungsi sebagai 

pertanyaan (Halliday, 2014:97). Clause ini memberikan sinyal kepada pihak 
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lainnya untuk memberikan informasi yang diperlukan dari pertanyaan tersebut. 

Sebagai contoh adalah pada dialog berikut. 

 

 Audrey  : where are you going, Nat? 

 Nathan  : I’m going to school 

 

Pada dialog di atas, Audrey melontarkan pernyataan yang bersifat interogative, 

yaitu menanyakan kepada pihak lainnya tentang informasi tertentu, dalam hal ini 

menanyakan kepada Nathan tentang lokasi yang ditujunya. 

 

2.2.1.3 Imperative Clause  

 Imperative clause bertujuan untuk memberikan perintah (Halliday, 

2014:97), yaitu dari satu pihak yang memerintah kepada pihak yang diperintah. 

Sebagai contoh adalah sebagai berikut 

a. Close the door! 

b. Shut up! 

c. Go away! 

Ketiga contoh tersebut mengindikasikan informasi berisi informasi yang 

mengarahkan pihak yang diperintah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan 

informasi pada clause tersebut. 

 

2.2.2 Group dan Phrase (Functional Part) 

 Seperti telah dijelaskan di atas bahwa pada functional grammar, turunan 

pertama dari clause adalah group dan digambarkan sejajar dengan phrase pada 

traditional grammar. Tetapi, pengetahuan tentang traditional grammar, khususnya 
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kelas kata (part of speech) akan sangat membantu dalam menganalisa group dan 

phrase, atau Mathiessen menyebutnya dengan functional part (1997:7) pada 

functional grammar. Sebagai contoh, dalam menganalisa nominal group, yang 

utama adalah menganalisa thing (functional grammar); dalam traditional grammar 

adalah noun (kata benda). Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel 2.3 di bawah ini 

(Halliday, 2014:364). 

 

Tabel 2.3 Contoh Nominal Group 

Clasuse those two  splendid old  electric trains 

func. gr deictic numerative epithet1 epithet2 classifier thing 

trad. gr determiner numeral adjective adjective adjective noun 
  

 *fucn. gr = functional grammar, trad. gr = traditional grammar 

 

Dari Tabel 2.3 tersebut dapat dilihat bahwa trains adalah thing, sedangkan semua 

yang mengikutinya adalah modifier (dijelakan leih lanjut di bawah) dengan masing-

masing terminologinya. 

  Mengerucut pada fokus pembahasan, functional part dalam pembahasan 

ini terbadi dalam empat kategori; nominal group, verbal group, adverbial group, 

dan prepositional phrase (Martin, Matthiessen, & Painter, 1997:7-8). Halliday 

(2004:311) berpendapat bahwa terdapat mendasar antara group dan phrase; group 

merupakan perpanjangan dari kata utama (kedepan akan dikatakan sebagai 

kumpulan kata), sedangkan phrase adalah informasi singkat pada clause. 

Functional part pada clause ini memiliki tiga pedekatan, yaitu pendekatan 

ideational, interpersonal, dan textual sesuai dengan metafunction pada functional 

grammar. Dibawah ini adalah penjelasan tentang functional part berdasarkan 
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pendekatan ideational yang terbagi ke dalam empat part, yaitu nominal group, 

verbal group, adverbial group, dan prepositional phrase (Martin, Matthiessen, & 

Painter, 1997:7-8) 

 

2.2.2.1 Nominal Group 

 Nominal group adalah kumpulan kata yang berasosiasi dengan kata benda. 

Konsep ini mengkategorikan benda (thing), baik abstrak seperti nama orang, nyata, 

ataupun pronoun sebagai satu kesatuan yang utuh (entitas), bukan sebagai suatu 

benda yang ditempeli sifat tertentu dengan kata lainnya. Yang paling utama dalam 

konsep ini adalah mengenali head-nya sebagai inti dari kumpulan kata tersebut. Hal 

ini ditegaskan oleh Halliday (2014:390) bahwa yang mengikuti head adalah unsur 

yang memodifikasi head, hal ini berarti bahwa head adalah ini dari grup tersebut 

dan yang mengikutinya adalah informasi tambahan yang memodifikasi head-nya. 

Sebagai contoh, pada this red flower, dengan melihat flower sebagai kata benda dan 

head-nya dan sisianya adalah modifier, dapat dipastikan bahwa this red flower 

adalah nominal group. Contoh lain adalah sebagai berikut (Halliday, 2014:389).  

 

Tabel 2.5 Contoh Nominal Group (2) 

those two splendid old electric trains 

modifier head 

 

Jika dalam bentuk menggunakan of seperti a cup of tea, maka akan terdapat 

modifier berupa premodifier dan postmodifier sebagai berikut pada Tabel 2.5 

(Halliday, 2014:392) 
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Tabel 2.5 Contoh Premodifier dan Postmodifier 

a cup of tea 

premodifier head postmodifier 

 

Sebagai tambahan, dalam functional grammar, walaupun pada satu clause hanya 

mencantumkan satu kata benda saja (sebagai contoh: flower) tetap dikategorikan 

sebagai nominal group karena inti dari nominal group adalah menunjukan satu 

entitas. Pada kasus lain dapat diisi oleh pronoun (I, you, we, they, he, she, it) sebagai 

representasi dari entitas lainnya. Juga, pada kasus unik seperti you’re very lucky, 

very lucky yang berupa adjective juga dianggap sebagai nominal group (Halliday, 

2014:391). Penjelasan-penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa nominal group, 

dengan memiliki head dan dengan atau tanpa modifier, akan membentuk suatu 

entitas yang utuh (Halliday, 2014:392). 

 

2.2.2.2 Verbal Group 

 Verbal group memperlihatkan aktivitas dalam bentuk kumpulan kata kerja 

pada satu clause, atau dengan kata lain merupakan perpanjangan dari satu verb 

(Halliday, 2014:396). Jadi, verbal group dapat terdiri dari satu kata kerja dan 

memungkinkan pula memiliki lebih dari satu kata kerja seperti penggunaan kata 

bantu (modal). Sebagai contoh, pada He came here yesterday dan he will come here 

tomorrow, kata kata yang digaris bawah, baik came maupun will come dapat 

dikategorikan ke dalam verbal group. Verbal group memiliki kemungkinan 

berbentuk seperti decided to go, memiliki dua verba dalam satu group. Dalam hal 

ini Mathiessen (1997:117) berpendapat bahwa kecenderungan process yang terjadi 

ada pada kata kerja kedua, dalam kasus ini adalah go karena go memiliki konten 
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aktivitas yang relevan. Terdapat pula bentuk lain berupa phrasal verb, yaitu 

penambahan adverb dalam bentuk prepositioni (Halliday, 2014:414). Contohnya 

adalah pada take off, berebeda dengan take yang berarti mengambil, phrasal verb 

tersebut memiliki arti lain, yaitu melepaskan. 

 

2.2.2.3 Adverbial Group 

 Adverbial group merupakan kata atau kumpulan kata adverb. Sama seperti 

nominal group, adverbial group memilki head, yaitu adverb (Halliday, 2004:419). 

Sebagai contoh, pada more easily, yang menjadi head nya adalah easily yang 

memperlihatkan manner dengan more sebagai modifier. Jadi, hal yang paling utama 

untuk mengidentifikaisi adverbial group adalah dengan melihat head-nya. Pada 

kasus lain, jika dalam satu clause hanya terdapat satu kata adverb saja, sebagai 

contoh easily, maka tetap dikatakan sebagai adverbial group 

 

2.2.2.4 Prepositional Phrase 

 Prepositional phrase merupakan kumpulan kata yang diawali dengan 

preposition diikuti oleh nominal group (Halliday, 2004:424) yang menunjukan 

waktu dan tempat. Sebagai contoh, pada at my home, at merupakan preposition dan 

my home merupakan nominal group. Maka, at my home dapat dikategorikan sebagai 

prepositional phrase. Jadi, kunci untuk mengidentifikasi prepositional phrase 

adalah dengan melihat preposition yang diikuti oleh nominal group.  
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2.3 Transitivity 

 Transitivity mengemukakan elaborasi clause secara keseluruhan dari suatu 

teks dengan memberikan kategori dalam tata bahasa (grammar) tersebut ke dalam 

kategori berdasarkan representasinya (construing goings on) (Martin, Matthiessen, 

& Painter, 1997:100). Gerot dan WIgnell (1994:15) menyatakan sama bahwa 

transitivity dalam functional linguistics berada pada tingkat ideational meaning 

(menerangkan apa yang terjadi). Mereka pun mengemukakan dalam bukunya 

Making Sense of Functional Grammar bahwa transitivity menganalisa clause pada 

“…who=does=what=to=whom, who/what=is=what/who, when, where, why, or 

how function.” Dengan kata lain, transitivity mampu mengelaborasi struktur clause 

berdasarkan siapa yang melakukan apa kepada siapa, siapa/apa adalah siapa/apa, 

kapan, mengapa, atau bagaimana fungsinya pada clause (Gerot & Wignell, 

1994:52). Paltridge (2000:117) berpendapat bahwa makna yang secara eksplisit ada 

tentang penggambaran suatu teks dapat dielaborasi dengan pendekatan ini, yaitu 

meng-encode suatu wacana ke dalam participant, process dan circumstance pada 

tingkat clause. 

  Untuk menganalisa transitivity pada tingkat clause, hal yang harus 

dilakukan adalah menganalisa processes-nya terlebih dahulu agar dapat 

menentukan participant yang terlibat di dalamnya. Maka, dibawah ini akan 

dijelaskan jenis-jenis process dikuti penjelasan participant yang terlibat di 

dalamnya dan juga penjelasan tentang circumstance 
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2.3.1 Processes 

 Process memperihatkan kegiatan atau aksi yang terjadi pada suatu clause. 

Pada dasarnya, kata kerja (verb) mendefinisikan suatu aktivitas atau 

mendeskripsikan sesuatu (state of being) (Fearn & Farnan, 2007:65), maka dapat 

dipastikan bahwa yang mengisi kategori ini adalah verbal group yang mengandung 

kata kerja. Process menduduki posisi sentral karena dapat menentukan participant, 

yaitu entitas yang terlibat di dalamnya sebagai satu pihak tertentu (Gerot & Wignell, 

1994: 54).  Process pun memberikan informasi pengalaman yang terjadi. (Martin, 

Matthiessen, & Painter, 1997:169). Secara garis besar, Tipe-tipe process dibagi ke 

dalam enam; material, mental, relational, behavioral, verbal, dan exixtential 

process (Martin, Matthiessen, & Painter, 1997:102, Halliday, 2004:171). Namun, 

Gerrot dan Wignell (1994) memiliki klasifikasi khusus dengan melihat adanya 

perbedaan dalam process, yaitu terdapat perbedaan konsep antara doings 

(meakukan) dan being (menjadi). Maka, process tersebut terbagi ke dalam dua 

kategori, yaitu non-relational process pada doing, relational process pada being, 

dan existetntial process. Non-relational processes merupakan process yang 

menunjukan kata kerja (verbs) yang menunjukan suatu aksi atau kegiatan (doing 

words) (Gerot & Wignell, 1994:54). Kata kerja tersebut memiliki jenis aksi yang 

berbeda. Sebagai contoh, to tell a short story, to hear a short story, dan to write a 

short story memiliki jenis pekerjaan yang berbeda. Maka dari itu, konsep ini dibagi 

ini menjadi material process, mental process, behavior process, dan verbal process. 

Lalu, relational process menggunakan kata kerja yang menunjukan deskripsi dari 

satu entitas. Sedangakan existential process menunjukan keberadaan suatu entitas. 

Tetapi, pada dasarnya, pembagian tipe processes tersebut tidak jauh berbeda 



26 

 

dengan yang diterangkan oleh Halliday (2004). Tanpa menggunakan klasifikasi 

khusus, di bawah ini adalah penjelasan mengenai enam processes pada transitivity 

oleh Gerrot & Wignell (1994). 

 

2.3.1.1 Relational Processes 

 Relational processes menunjukan processes yang menunjukan konsep 

menjadi (being) dan memiliki (having). Konsep ini terbagi dalam dua kategori; 

attributive (assign of quality) dan identifying (establish an identity). Pada saat yang 

sama, Relational process ini juga bertindak sebagai intensive, possessive, atau 

circumstantial (Gerot & Wignell, 1994:62). Attributive memiliki participant yang 

berfungsi sebagai carrier dan attributive, sedangkan identifying terbagi atas token 

dan value. Di bawah ini adalah contoh dari konsep tersebut (Gerot & Wignell, 1994 

68). 

 

 Tabel 2.6 Relational Process  

Circumstantial 

Cytoplasm 

(Carrier) 

Is 

(Attributive  : 

Intensive 

Sort of a jelly-like 

material 

(attribute) 

Plant cells 

(Carrier) 

have 

(Attributive : 

Possessive) 

a cell wall 

(Attribute) 

The yolk 

(Carrier) 

Is 

(Attributive : 

Circumstantial) 

Inside the albumen 

(Attribute) 

Identifying 

The nucleus 

(Token) 

is 

(Identifying : 

intensive) 

the brain of the 

cell 

(Value) 

All cells 

(Token) 

contain 

(Identifying :  

Possessive) 

cytoplasm 

(Value) 

Albumen 

(Token) 

surrounds 

(Identifying : 

Circumstantial) 

the yolk 

(value) 
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Tabel 2.6 di atas menunjukan perbedaan identifying dan attributive pada relational 

process. Jika dilihat pada process: intensive dari tiap kategorinya (circumstantial 

dan identifying). Pada contoh intensive pada attributive (Cytoplasm is a sort of a 

jelly-like material) menunjukan penambahan sifat pada suatu entitas, yaitu 

menunjukan Cytoplasm (carrier) dideskrisikan seperti a sort of a jelly-like material 

(attribute). Jadi, pada relational-attributive process, carrier berperan sebagai 

sesuatu yang tergambarkan oleh sesuatu (attribute). Sedangkan pada contoh 

identifying (The nucleus is the brain of the cell) menunjukan suatu identifikasi pada 

suatu entitas. The nucleus (token) diidentifikasikan sebagai the brain of the cell 

(value). Jadi, pada relational-identifying process, token berperan sebagai sesuatu 

yang diidentifikasikan sebagai sesuatu (value).  

 

2.3.1.2 Material Process 

 Material process dapat diidentifikasikan dalam dua hal; (1) process atau 

aksi yang dilakukan suatu entitas terhadap entitas lainnya dan (2) tentang sesuatu 

event yang terjadi (Gerot & Wignell, 1994:55). Participant yang diperankan oleh 

seseorang atau satu pihak yang mengerjakan susuatu atau melakukan aksi disebut 

actor dan tujuan dari participant tersebut disebut goal. Goal berperan sebagai objek 

yang dikenai aksi tersebut. Contohnya sebagai berikut (Gerot & Wignell, 1994:55) 

 

Tabel 2.7 Material Process 

The exhausted 

bushwalker 

dropped his pack 

Participant : Actor Process : Material Participant : Goal 
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 Pada Tabel 2.7 tersebut yang terjadi adalah aksi atau hubungan fisik antara 

satu entitas dengan entitas lainnya. Dropped dapat diidentifikasikan sebagai 

material process karena pada teks tersebut terlihat The exhausted bushwalker 

(actor) melakukan aksi dropped terhadap his pack (participant: goal) sebagai satu 

peran lain yang menerima perlakuan dari actor. Maka dapat dilihat bahwa 

participant: actor berperan sebagai sesuatu entitas yang melakukan suatu aksi.  

 Sebagai tambahan, terdapat pula participant bernama range yang 

menyepesifikasi area process. Contohnya adalah di bawah ini (Gerot & Wignell, 

1994: 64). 

 

Tabel 2.8 Range pada Material Process 

She  dropped a curtsy 

Participant : Actor Process : Material Participant : Range 

 

 Perbedaan mendasar antara range dan goal adalah bahwa range tidak dapat 

dikenai hasil oleh process yang terjadi, melainkan perpanjangan dari process 

(Martin, Matthiessen, & Painter, 1997:118), sedangkan goal dapat dikenai hasil dari 

process-nya, seperti penambahan keterangan baru. (Martin, Matthiessen, & Painter, 

1997: 104). Sebagai contoh, pada Tabel 2.7 pada penggunaan goal pada the 

exhausted bushwalker dropped his pack, process pada dropped yang dilakukan oleh 

actor pada the exhausted bushwalker pada his pack sebagai goal, clause tersebut 

dapat ditambahkan informasi tambahan sebagai hasil dari process nya, seperti the 

exhausted bushwalker dropped his pack onto the ground (kata yang digarisbawahi 

merupakan hasil dari process). Sedangkan pada Tabel 2.8, she dropped a curtsy, 

process pada dropped yang dilakukan oleh actor (she) melakukan range (a curtsy). 
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Konteks pada clause tersebut tidak memungkinkan adanya hasil dari process nya, 

maka a curtsy dikategorikan sebagai range. 

 Satu tambahan participant lagi adalah beneficiary. Participant ini 

merepresentasikan satu entitas dalam satu clause saat process pada clause tersebut 

ditujukan kepada satu entitas tertentu (“to whom or for whom the process is said to 

take place”) (Gerot & Wignell, 1994:63). Berikut adalah contohnya (Gerot & 

Wignell, 1994: 64). Participant ini terbagi ke dalam dua jenis; client, kepada siapa 

atau apa process dilakukan dan bentuk goal yang berupa benda (menggunakan to) 

, dan recipient, untuk siap process tersebut dilakukan dan bentuk goal berupa 

keadaan (menggunakan for) (Mathiessen, 1997:105). 

 

Tabel 2.9 Beneficiary (Recipient) pada Material Process 

I sold the car to John 

Part: Actor Proc: Material Part: Goal Part: Recipient 

 

Tabel 2.10 Beneficiary (Client) pada Material Process 

They threw a farewell party for Jane 

Part: Actor Proc: Material Part: Goal Part: Client 

 

 Pada Tabel 2.9, to john berperan sebagai participant: recipient karena 

process pada sold ditujukan pada to John sebagai penerima suatu entitas pada goal, 

sedangkan pada Tabel 2.10, for Jane berperan sebagai participant: client karena 

process pada threw diberikan for Jane sebagai penerima suatu keadaan pada goal. 
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2.3.1.3 Mental Process 

 Selanjutnya dari Non-relational process adalah mental process. Process ini 

berhubungan dengan kata kerja (verbs) yang memperlihatkan sense; terdiri atas 

affective (berhubungan dengan perasaan), cognitive (berhubungan dengan 

pemikiran), dan perceptive (berhubungan dengan aktivitas panca indera) (Gerot & 

Wignell, 1994:58). Mental process memiliki partisipan berupa senser dan 

phenomenon. Senser adalah entitas yang berfikir, atau merasakan sesuatu, 

sedangkan phenomenon adalah kejadiannya. Di bawah ini adalah contohnya (Gerot 

& Wignell, 1994: 58). 

 

Tabel 2.11 Mental Process 

Mark  likes new clothes 

Participant : Senser Process : Mental :  

Affective 

Participant : Phenomenon 

   

 

Pada Tabel 2.11 di atas, likes (menyukai) dapat dikategorikan sebagai mental 

process karena menunjukan suatu perasaan terhadap sesuatu. Mark berperan 

sebagai participant: senser yang memiliki perasaan menyukai pada kata kerja likes 

tersebut dan new clothes sebagai participant: phenomenon sebagai seuatu yang 

dikenai oleh process tersebut. Maka, dapat dilihat bahwa participant: senser 

berperan sebagai entitas yang secara sadar merasakan, atau menggunakan 

fikirannya terhadap sesuatu. 
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2.3.1.4 Behavioral Process 

 Tipe yang selanjutnya adalah behavioral process. Tipe ini melihat process 

pada aspek fisilogis (berhubungan dengan gerak tubuh dan psikologis seperti 

kegiatan menampar, menonton, tertawa, bermimpi, bernafas, mendengar, makan, 

dan lainnya (Gerot & Wignell, 1994:60). Seseorang yang melakukan kegiatan 

disebut behaver sedangkan aksi (process) atau kegiatan itu sendiri disebut 

behavioral, kedua konsep tersebut adalah partisipan dari behavioral process. 

Sebagai tambahan, terdapat pula range yang berperan utuk membatasi ruang 

lingkup process, sama seperti material process yang telah dijelaska sebelumnya. Di 

bawah ini adalah contoh menggunakan range. 

 

Tabel 2.12 Behavioral Process 

He took a nap 

Participant : Behaver Process : Behavioral Participant : Range 

  

 

Pada Tabel 2.12 di atas, took dapat diidentifikasikan sebagai process: behavioral 

karena pada contoh ini menggunakan range pada a nap yang membatasi pengertian 

took, sehingga merubah pengertian took (mengambil) menjadi took a nap (istirahat 

sejenak). Took a nap dikategorikan sebagai behavioral process karena kegiatan 

yang dilakukan berhubungan dengan aktivitas tubuh (fisiologis), dan Mark 

berperan sebagai behaver. Maka, dapat dilihat bahwa behaver berperan sebagai 

suatu entitas yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas tubuh 

(fisiologis) dan psikologis; berbeda dengan actor pada material process yang 

melakukan kegiatan fisik secara langsung.  
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2.3.1.5 Verbal Process 

 Non-relational process yang terkahir adalah verbal process yang 

merupakan proses mengatakan sesuatu atau memberikan suatu simbol atau sinyal 

untuk menerangkan sesuatu, dengan atau tanpa entitas yang menerimanya (Gerot 

& Wignell, 1994:62). Tipe ini dapat melibatkan dua clause yang berbeda dalam 

satu kalimat atau ujaran; projected dan projecting clause. Projecting clause 

memiliki partisipan sayer sebagai sumber kejadian atau tanda dan verbal sebagai 

sesuatu yang ditandai, sedangakan projected clause adalah apa yang dikatakan. 

Berikut adalah contohnya. 

 

Tabel 2.13 Verbal Process 

She explained that she didn’t like brussels sprouts 

Sayer Verbal  Senser Mental : affective Phenomenon 

 

 

Pada Tabel 2.13 di atas, explained sebagai kegiatan menjelaskan sesuatu (berarti 

mengatakan sesuatu) dapat dikategorikan sebagai process: verbal. Yang melakukan 

kegiatan explained tersebut adalah She dengan participant: sayer. Maka, dapat 

dilihat bahwa sayer berperan sebagai suatu entitas yang memberikan informasi. 

Jika ada entitas yang menerima informasi, maka entitas tersebut disebut receiver 

dan jika dalam clause tersebut terdapat informasi tentang sesuatu yang dibicarakan, 

maka dapat disebut sebagai verbiage. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2.14 Verbal Process dengan Receiver dan Verbiage 

She told her a scary story 

Participatn: 

Sayer 

Process: Verbal Participant: 

Receiver 

Participant: Verbiage 
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 Pada Tabel 2.14 di atas memperlihatkan she sebagai sayer dan told sebagai 

verbal process. Lalu terdapat entitas her yang berperan sebagai penerima informasi, 

disebut dengan receiver, dan a scary story yang berperan sebagai entitas yang 

diceritakan, disebut sebagai verbiage. 

 

2.3.1.6 Existential Process 

 Tipe ini menunjukan mengidentifikasi (verbs) seperti be, become, dan get 

yang menunjukan suatu keberadaan. Process pada tipe disebut existential dan 

participant-nya disebut attribute. Di bawah adalah contoh dari existential process 

(Gerot & Wignell, 1994:72). 

 

  Tabel 2.15 Existential Process  

There ‘s a unicorn in the garden 

 proc: extential part: existent circ: place 

 

 

Pada Tabel 2.15 di atas menggunakan “there” yang berfungsi sebagai subjek. 

Tetapi, “there” tidak memiliki fungsi untuk merepresentasikan sesuatu. Kata 

tersebut hanya berfungsi sebagai pengisi persyaratan sebuah kalimat. Pada contoh 

tersebut, terlihat kata kerja is yang singkat yang merupakan process: existential 

dengan a unicorn (participant: existent) yang mengikutinya. Contoh tersebut 

memperlihatkan suatu keberadaan dari suatu entitas (existent), Maka, existent 

berperan sebagai suatu entitas yang keberadaanya diperjelas. 
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 Dari keseluruhan penjelasan tentang transitivity di atas, di bawah ini adalah 

tabel yang memperlihatkan hubungan antara process dan participant-nya (Gerot & 

Wignell, 1994:54). 

 

Tabel 2.16 Tipe-Tipe Process dan Participant-nya 

 

Process Types Category Meaning Participants 

Non-

Relational 

Material 

doing, happening: 

bodily, physically, 

materially  

actor, goal, range 

Behavioral 

behaving: 

philologically, 

physiologically 

behaver 

Mental 

sensing: emotionally, 

intellectually, 

sensorily 

senser, phenomenon 

Verbal 
saying: lingually, 

signaling 

sayer, target, receiver, 

verbiage 

Relational 

being: equal to, or 

some attribute of 

attribute: carrier, 

attribute 

identifying: tToken, 

value 

Existential existing: there exists existent. 

 

2.3.2 Circumstances 

 Tipe transitivity yang terakhir adalah circumstances. Kategori ini 

memperlihatkan konsep seperti time (waktu, periode, dan frekuensi), place 

(tempat), manner (bagaimana, seperti apa, dan oleh apa sesuatu terjadi), cause 

(mengapa process terjadi, oleh apa process terjadi, dan untuk siapa process terjadi), 

accompaniment (dengan atau tanpa seseorang atau entitas tertentu sesuatu terjadi), 

matter (tentang suatu referensi lain dari informasi), dan role (berperan sebagai 

sesuatu) (Gerot & Wignell, 1994:53). Mengelaborasi kategori-kategori tersebut 

dapat mendeskripsikan circumstances apa yang terdapat pada teks sebagai 
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informasi tambahan dalam suatu clause. Berikut adalah contoh dari identifikasi 

circumstances (Gerot & Wignell, 1994:53): 

 

Two weeks ago (cicr: time) the seventh-grade students held a Halloween costume 

party for fun (circ:cause) in the school hall (circ: place). The school principal, 

who came with his wife (circ: accompaniment), was dressed as Dracula (circ: 

role). He walked up to the stage (circ: place) rigidly (circ: manner), and then sang 

a song about ghosts (circ: matter). 
 

*circ = circumstance 

 

 

 Teks tersebut memberikan gambaran tentang keseluruhan jenis 

circumstance yang ada, mulai dari for fun sebagai circumstance: cause yang 

menunjukan informasi alasan kegiatan haloween dilakukan, in the hall school 

sebagai circumstance: place yang menunjukan informasi lokasi, with his wife 

sebagai circumstance: accompaniment yang menunjukan informasi entitas yang 

yang muncul bersama participant, as Dracula sebagai circumstance: role yang 

menunjukan informasi suatu entitas yang berperan sebagai sesuatu, to the stage 

sebagai circumstance: place yang menunjukan informasi lokasi, rigidly sebagai 

circumstance: manner yang menunjukan cara process dilakukan, dan about ghost 

sebagai circumstance: matter yang menunjukan informasi tentang suatu referensi 

yang dikaitkan dengan clause tersebut. 


