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1. Pendahuluan    
Paper ini berisi analisis realisasi makna tekstual pada empat artikel ilmiah di bidang biologi, 

ekonomi, sosial, dan bahasa. Masing-masing artikel diberi nama Artikel Biologi, Artikel Ekonomi, 
Artikel Sosial, dan Artikel Bahasa. Makna tekstual merupakan satu dari tiga makna metafungsional. 
Dua makna metafungsional yang lain adalah makna ideasional dan makna interpersonal. Makna 
metafungsional adalah makna yang secara simultan terbangun dari tiga fungsi bahasa, yaitu fungsi 
ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Fungsi ideasional mengungkapkan realitas fisik 
dan biologis, serta berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. Fungsi interpersonal 
mengungkapkan realitas sosial serta berkenaan dengan interaksi antara penutur/penulis dan 
pendengar/pembaca. Sementara itu, fungsi tekstual mengungkapkan realitas semiotis/simbol dan 
berkenaan dengan cara penciptaan teks dalam konteks (Matthiessen, 1992/1995: 6; Halliday & Martin, 
1993: 29; Halliday & Matthiessen, 1999: 7-8). Makna yang berada pada lingkup ketiga fungsi tersebut 
disebut makna ideasional, makna interpersonal, dan makna tekstual. Dengan demikian, makna 
metafungsional melingkupi ketiga jenis makna tersebut, dan realisasinya di dalam teks dapat dilihat 
dari unsur-unsur leksikogramatika (lexicogrammar) yaitu cara kata-kata disusun beserta segala akibat 
maknanya dalam membentuk registernya, yaitu ragam bahasa yang dipengaruhi oleh konteks situasi 
yang melingkupi pokok persoalan yang diungkapkan di dalam teks tersebut sedemikian rupa sehingga 
membentuk jenis teks pada konteks budaya (genre) tertentu.  

Pembahasan pada paper ini dipusatkan pada bagaimanakah makna tekstual pada keempat 
artikel yang dianalisis direalisasikan Makna tekstual dapat diungkapkan dengan berbagai cara, tetapi 
pada paper ini makna tersebut pada artikel-artikel yang dipilih hanya dianalisis melalui tematisasi, 
rajutan leksikal, jalinan referensi, dan struktur teks. Karena keempat artikel tersebut dimuat pada jurnal 
ilmiah, artikel-artikel tersebut diasumsikan tergolong ke dalam teks ilmiah, meskipun ciri-ciri 
keilmiahannya perlu dibuktikan secara linguistik.  

2. Makna Tekstual 
Sebagai salah satu wilayah makna metafungsional, makna tekstual tercipta dari gabungan 

antara fungsi ideasional dan fungsi interpersonal. Makna tekstual adalah makna sebagai hasil dari 
realisasi unsur-unsur leksikogramatika yang menjadi media terwujudnya sebuah teks, tulis atau lisan, 
yang runtut dan yang sesuai dengan situasi tertentu pada saat bahasa itu dipakai dengan struktur yang 
bersifat periodik (Martin, 1992: 10, 13, 21). Adapun yang dimaksud dengan teks adalah satuan lingual 
yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata organisasi tertentu untuk mengungkapkan makna 
dalam konteks tertentu pula (Wiratno,  2009: 77; Lihat pula Wiratno, 2003: 3-4). Dapat digarisbawahi 
bahwa di dalam teks terdapat sejumlah ciri sebagai berikut: (1) teks merupakan satuan lingual; (2) teks 
mempunyai tata organisasi yang kohesif; (3) teks mengungkapkan makna; (4) teks tercipta pada sebuah 
konteks; dan (5) teks dapat dimediakan secara tulis atau lisan.  

Pada paper ini istilah teks dan wacana dianggap sama dan digunakan secara bergantian 
(Martin, 2008), meskipun terdapat beberapa pendapat yang menganggap keduanya berbeda (Lihat, 
misalnya, Cook, 1989: 156-158). Teks mengacu kepada bentuk fisik, sedangkan wacana mengacu kepada 
makna (Nunan, 1993: 5-7). Pada paper ini, diyakini bahwa bentuk dan makna merupakan dua hal yang 
bersifat komplementer; makna terungkap melalui bentuk, dan karenanya, bentuk yang berbeda 
menunjukkan makna yang berbeda. Secara teknis, wacana lebih bersifat abstrak dan merupakan realisasi 



makna dari teks. Oleh Martin (1992), makna pada tataran wacana disebut makna wacana (discourse 
semantics). Untuk itu, meskipun secara teknis teks dan wacana dapat dibedakan, pada praktik analisis, 
keduanya tidak perlu dibedakan (Martin, 2008). 

Pada tataran kelompok kata dan klausa, makna tekstual diungkapkan dengan tematisasi, 
hubungan makna secara repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, kohiponimi, meronimi, dan 
komeronimi untuk mengungkapkan kohesi leksikal. Pada tataran wacana, makna tekstual diungkapkan 
dengan rajutan leksikal, jalinan referensi, akumulasi penataan Tema-Rema pada tingkat klausa, Hiper-
tema/Hiper-rema pada paragraf, dan struktur teks. Makna tekstual pada tingkat wacana sesungguhnya 
adalah persoalan bagaimana sebuah teks itu ditata dan dimediakan sehingga tercipta sebagaimana 
wujudnya.   

3. Realisasi Makna Tekstual 
Dalam hal tematisasi pada tataran klausa, tema yang paling dominan pada teks-teks tersebut 

adalah Tema Topikal Takbermarkah, disusul Tema Tekstual dan Tema Topikal Bermarkah 

 

yang 
kesemuanya mengungkapkan kekohesifan yang cukup tinggi pada tataran klausa. Pada tataran wacana, 
tematisasi direalisasikan oleh pola pengembangan topik (dalam hubungan Tema Rema dan Hiper-
tema Hiper-rema).  

Dalam hal rajutan leksikal, terbukti bahwa rajutan leksikal merealisasikan makna tekstual 
melalui berbagai variasi hubungan makna (yang meliputi repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, 
kohiponimi, meronimi, dan komeronimi). Hubungan tersebut menunjukkan tidak saja cakupan pokok 
persoalan yang disajikan secara ideasional tetapi juga kerekatan di antara leksis-leksis tersebut secara 
tekstual. Kerekatan leksis dalam berbagai variasi hubungan semantis tersebut menunjukkan bahwa 
teks-teks tersebut memiliki derajat kohesi leksikal yang cukup tinggi pada tataran wacana.  

Dalam hal jalinan referensi, terbukti bahwa jalinan referensi berfungsi untuk mengidentifikasi 
partisipan yang ada di dalam teks menurut sistem pengacuan. Secara tekstual, pengacuan pada jalinan 
referensi dapat mencerminkan derajat kekohesifan teks. Sebagian besar partisipan pada teks-teks 
tersebut adalah partisipan benda umum, bukan partisipan benda manusia. Selain itu, benda yang 
disebut sesudahnya bukan selalu merupakan benda yang disebut sebelumnya. Hal ini menunjukkan 
makna bahwa benda-benda yang dimaksud 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. Secara tekstual, cara pengacuan di atas lebih 
berorientasi kepada makna tekstual pada tataran wacana.  

Dalam hal struktur teks, ditemukan bahwa struktur teks untuk Teks Biologi dan Teks Ekonomi 
tampak lebih lengkap daripada struktur teks untuk Teks Sosial dan Teks Bahasa. Selain itu, kecuali 
pada struktur teks untuk Teks Ekonomi, pada struktur teks untuk ketiga teks yang lain terkandung 
nama-nama subjudul yang bukan nama-nama pembabakan. Kenyataan tersebut terjadi karena teks-teks 
tersebut mempunyai tujuan sosial dan genre yang berbeda-beda. Teks Biologi, Teks Ekonomi, dan 
Teks Bahasa bersifat ekspositoris, sedangkan Teks Sosial bersifat deskriptif. Jenis genre dan tujuan 
sosial yang berbeda itulah yang membuat teks-teks tersebut menggunakan struktur teks yang berbeda.       


