LITERATUS
Jurnal Ilmiah Internasional Bidang Sosial dan Budaya

e-ISSN:

2686-5009

Dekonstruksi Diatetif dalam Upaya Diferensiasi Judul pada Naskah
Artikel Ilmiah
(Studi Analisis Proposisi: Tinjauan Psikolinguistik)
Nicky Rosadi
Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia
nicky.rosadi@unindra.ac.id
Abstrak
Penelitian ini berupaya menjabarkan dekonstruksi diatetif pada judul artikel ilmiah yang
naskahnya berasal dari hasil konversi laporan penelitian. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini ialah metode kualitatif dengan menggunakan model analisis proposisi. Analisis
proposisi merupakan model analisis yang berupaya membedah struktur dalam bahasa
berdasarkan struktur luar bahasanya. Oleh sebab itu, bidang kajian ini termasuk dalam bidang
kajian psikolinguisik karena mengangkat permasalahan bahasa yang didasarkan pada unsur
psikologis manusia. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa laporan penelitian dan artikel ilmiah
memiliki tujuan pembaca yang berbeda. Masing-masing memiliki motif kepentingan yang
berbeda. Laporan penelitian bermotif ekspositoris dengan tujuan pembaca khusus, seperti
pimpinan atau stakeholder terkait. Untuk itu, dalam penjabaran dan pemaparannya bersifat
terperinci dan detil. Sedangkan artikel ilmiah menekankan pada sisi informatif dengan sasaran
pembaca umum; baik akademisi, ahli, maupun masyarakat pada umumnya. Karena perbedaan
inilah, maka penggunaan judul perlu untuk dibedakan meski memiliki esensi yang sama. Hal
ini dikarenakan, dengan pemilihan judul yang sesuai diharapkan dapat meningkatkan visitasi
dan keterbacaan pada artikel ilmiah tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah
dengan melakukan dekonstruksi diatetif judul penelitian. Dekonstruksi diatetif ini dilakukan
dengan didasarkan pada analisis prosisi yang melihat struktur proposisi, makna predikator, dan
peran argumen pada judul penelitian, yang kemudian didekonstruksi dengan
mempertimbangkan konstruksi diatesis sebelumnya.
Kata kunci: dekonstruksi diatetif, diatesis, analisis proposisi, psikolinguistik, artikel ilmiah

PENDAHULUAN
Sebagai seorang dosen, melaksanakan tridarma adalah sebuah keharusan. Selain
mengajar, dosen juga harus melaksanakan penelitian dan melakukan pengabdian kepada
masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dari
peran seorang dosen karena berperan penting dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia di era globalisasi (Khairiah, 2019).
Terkait tujuan tersebut, maka memublikasikan hasil kerja dosen, baik dalam kegiatan
penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, menjadi hal yang harus dilakukan. Hal ini
agar apa yang dilakukan dosen dapat diketahui dan disebarluarkan kepada khalayak umum.
Dengan demikian, kebermanfaatan dari apa yang dilakukan akan dapat dirasakan secara nyata
bagi masyarakat.
Sayangnya, masyarakat Indonesia masih belum terbiasa membaca referensi dari artikel
ilmiah. Mereka lebih akrab untuk mencari referensi melalui artikel populer yang kadang belum
jelas kebenarannya. Bahkan, Kominfo menyebutkan, terdapat 800.000 situs di Indonesia yang
terindikasi menyebarkan informasi palsu (Yuliani, 2017). Untuk itu, jika keberadaan artikel
ilmiah bisa menjadi referensi bagi masyarakat, sudah barang tentu akan dapat menekan
persebaran informasi palsu di masyarakat.
Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menarik minat masyarakat dalam membaca
artikel ilmiah yaitu membuat judul yang menarik. Sayangnya, banyak dosen yang belum mampu
mengakomodari artikel ilmiah hasil penelitian mereka dengan judul yang menarik. Judul-judul
artikel ilmiah yang digunakan rata-rata masih terdengar layaknya laporan penelitian biasa.
Padahal, artikel ilmiah yang berasal dari laporan penelitian dapat diakomodari dengan judul yang
menarik melalui perubahan posisi atau struktur (dekonstruksi) masing-masing katanya.
Dekonstruksi tersebut salah satunya dengan mempertimbangkan relasi antara partisipan (nomina)
dengan aksi (verba). Relasi antara partisipan (nomina) dengan aksi (verba) ini dikenal dengan
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diatesis. Untuk itu, penelitian ini berupaya menjabarkan dekonstruksi diatetif pada judul artikel
ilmiah yang naskahnya berasal dari hasil konversi laporan penelitian.
Dalam prosesnya, dekonstruksi tidak hanya menitikberatkan pada unsur fungsional saja.
Namun pengubahan struktur luar yang akan dilakukan ini juga akan memperhatikan struktur
dalam teks tersebut. Untuk mengetahui struktur dalam sebuah teks, maka dilakukan analisis
proposisi terlebih dahulu sebelum teks didekonstruksi secara diatetif.

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan
menggunakan model analisis proposisi. Analisis proposisi merupakan model analisis yang
berupaya membedah struktur dalam bahasa berdasarkan struktur luar bahasanya. Oleh sebab itu,
bidang kajian ini termasuk dalam bidang kajian psikolinguisik karena mengangkat permasalahan
bahasa yang didasarkan pada unsur psikologis manusia.
Dalam analisis proposisi sebuah kalimat akan dibedah struktur dalamnya dengan
memperhatikan predikat dengan argumennya (Rosadi, 2021). Argumen yang dimaksud adalah
nomina-nomina yang dapat ditentukan perannya setelah diketahui makna predikatnya. Melalui
analisis ini, akan dapat diketahui struktur proposisi, makna predikator, dan peran argument
(Manning, 1994).
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis proposisi ialah:
1. Menentukan predikator. Predikator merupakan kata yang menduduki posisi predikat dalam
sebuah kalimat. Unsur predikator ini dapat berkategori verba, adjektiva, atau zero (0).
2. Menentukan makna predikator. Hubungan antara predikator dengan argumen akan
melahirkan makna. Makna tersebut bisa berupa perbuatan, proses, posisi, keadaan, dan
identitas (Harimurti, 1985: 9).
3. Menentukan argumen. Argumen merupakan kata benda atau yang dibendakan. Unsur
argument ini merupakan kata yang berkategori nomina.
4. Menentukan peran argumen. Berbeda dengan struktur luar yang melihat nomina secara
fungsional (subjek-objek), dalam kacamata proposisi, nomina-nomina yang muncul disebut
dengan argumen dan menitikberatkan pada peran nomina tersebut. Terdapat 19 peran
argumen, yaitu penanggap, pelaku, tokoh, pokok, ciri, penderita, sasaran, hasil, pemeroleh,
ukuran, alat, tempat, asal tempat, jangkauan, cara, peserta, arah, waktu, dan asal bahan
(Verhaar, 1996: 166-167; Rosadi, 2018)
5. Menentukan struktur proposisi. Berbeda dengan tata bahasa fungsional yang merangkai
struktur dengan melihat posisi subjek (S), predikat (P), objek (O), dan keterangan (K)
berdasarkan kemunculannya di teks, dalam proposisi, struktur selalu dimulai dengan
predikator (P). Selanjutnya, diikuti oleh kedudukan argumen (N) berdasarkan prioritas
perannya. Setiap struktur hanya memiliki satu predikator (P). Dalam hal sebuah kalimat
memiliki dua predikator (P), maka struktur akan dibuat secara terpisah.
Setelah teks diketahui peran argumen, makna predikator, hingga struktur proposisinya,
barulah kemudian teks didekonstruksi secara diatetif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu judul laporan penelitian yang
hendak didekonstruksi. Penulis memilih judul penelitian Implementasi SNI 19-4192-2002 dalam
Penulisan Abstrak Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021 untuk
kemudian didekonstruksi sebagai gambaran dalam penjabaran proses dekonstruksi diatetif.
Berikut penjabarannya.
Predikator
Predikator merupakan sebuah kata yang secara fungsional menempati posisi predikat.
Kridalaksana (1985: 9) mengungkapkan bahwa predikat dapat berasal dari kata yang berkategori
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verba, adjektiva, bahkan zero (0). Kategori zero (0) merupakan kata yang bukan berkategori verba
atau adjektiva namun secara makna, kata tersebut dapat bermakna posisi, perbuatan, identitas,
proses, ataupun keadaan.
Pada judul penelitian Implementasi SNI 19-4192-2002 dalam Penulisan Abstrak
Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021 struktur luar yang terbentuk
ialah sebagai berikut.
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Gambar 1. Pembagian struktur luar

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa posisi predikat diduduki oleh kata implementasi.
Dengan demikian, yang menjadi predikator pada teks tersebut adalah implementasi. Terkait
makna yang terkandung dalam predikator tersebut, akan dibahas pada pembahasan berikutnya.
Makna predikator.
Berdasarkan gambar 1, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi predikator yaitu
implementasi. Meski dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata implementasi
berkategori nomina, namun makna yang muncul dalam teks lebih dekat kepada
pengimplementasian yang bermakna perbuatan mengimplementasikan. Dari makna tersebut,
jelas bahwa implementasi memiliki makna perbuatan. Maka dapat disimpulkan bahwa predikator
implementasi bermakna perbuatan.
Argumen
Setelah mengetahui posisi predikat dari gambar 1, posisi lain pun akan dengan mudah
ditentukan. Dalam struktur luar, argumen biasanya menempati posisi subjek dan objek. Menurut
Verhaar (1996: 166-167) subjek adalah apa yang melakukan/mengerjakan predikat. Sedangkan
objek adalah apa yang mengalami/menerima tindakan predikat. Berdasarkan hal itu, didapati
bahwa tidak ada subjek dalam judul tersebut. Namun, dapat diketahui bahwa yang menjadi objek
adalah SNI 19-4192-2002.
Sedangkan partikel dalam mengindikasikan pelengkap, yang jika dihilangkan, yang
memperoleh perbuatan dari predikat menjadi tidak dapat diketahui. Penulisan Abstrak Prosiding
Pertemuan Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021 merupakan pelengkap dari objek. Frase
Penulisan Abstrak Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021 merupakan
luasan dari frase penulisan abstrak.
Dilihat dari unsur pelengkap tersebut, maka dapat kita munculkan subjek yang melakukan
perbuatan mengimplementasikan adalah peserta yang menulis abstrak prosiding Pertemuan
Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021. Dalam hal ini, peserta yang menulis abstrak
prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021 dapat kita ringkas menjadi
para akademisi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa argumen dalam judul tersebut adalah para
akademisi, SNI 19-4192-2002, dan penulisan abstrak. Terkait peran dari masing-masing argumen
tersebut, akan dibahas pada pembahasan berikutnya.
Menentukan peran argumen
Peran argumen ditentukan dengan memperhatikan peran-peran yang muncul dari
argumen-argumen yang ada berdasarkan hubungannya terhadap predikator. Dalam bahasa
Indonesia, peran-peran argumen terbagi atas 19 peran (Rosadi, 2018), yaitu penanggap, pelaku,
tokoh, pokok, ciri, penderita, sasaran, hasil, pemeroleh, ukuran, alat, tempat, asal tempat,
jangkauan, cara, peserta, arah, waktu, dan asal bahan.
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Penanggap merupakan benda bernyawa yang bereaksi terhadap lingkungannya atau yang
mengalami proses psikologis. Penanggap dapat pula berupa yang mengingini, yang mencintai,
yang menghargai, atau yang menderita penghinaan, cemooh, dan sebagainya. Pelaku merupakan
benda bernyawa atau tak bernyawa yang mendorong suatu proses atau yang bertindak.
Tokoh adalah benda bernyawa yang diterangkan oleh benda lain atau yang memerankan apa yang
disebut predikator. Pokok ialah benda tak bernyawa yang diterangkan oleh benda lain atau yang
memerankan apa yang disebut predikator. Ciri merupakan benda yang menerangkan benda lain.
Sedangkan, penderita yaitu benda bernyawa yang mengalami perubahan secara fisik atau yang
berubah tempatnya atau letaknya. Penderita dapat pula berupa yang dimiliki, yang diperoleh, atau
yang dipertukarkan.
Sasaran ialah benda tak bernyawa yang mengalami perubahan fisik atau yang berubah
tempatnya atau letaknya. Hasil adalah benda yang melengkapi atau mengkhususkan predikator
atau yang menjadi hasil tindakan predikator. Pemeroleh adalah benda yang mendapat keuntungan
dari predikator. Ukuran ialah benda yang mengungkapkan banyaknya atau ukuran predikator.
Alat merupakan benda tak bernyawa yang dipakai oleh pelaku untuk menyelesaikan suatu
perbuatan atau mendorong suatu proses atau benda bernyawa atau tak bernyawa yang
menimbulkan kondisi untuk terjadinya sesuatu. Tempat merupakan benda tempat predikator
terjadi. Sedangkan Asal tempat merupakan tempat yang menjadi sumber predikator atau benda
pemilik semula dalam tukar menukar.
Jangkauan adalah batas lokasi predikator. Cara adalah ciri dari suatu perbuatan. Peserta
adalah benda/nomina yang mengikuti pelaku. Arah adalah tujuan kegiatan predikator. Waktu ialah
waktu terjadinya predikator. Kemudian, asal bahan adalah bahan terjadinya predikator.
Berdasarkan predikator implementasi yang dalam hal ini memiliki makna perbuatan
mengimplementasikan, maka argumen para akademisi merupakan orang-orang yang melakukan
perbuatan tersebut. Merujuk pada pengertian peran-peran yang sudah dijelaskan sebelumnya,
maka para akademisi memiliki peran sebagai pelaku. Sedangkan SNI 19-4192-2002 merupakan
sesuatu yang digunakan untuk diimplementasikan. Merujuk pada pengertian peran-peran yang
sudah dijelaskan sebelumnya, sesuatu yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan
ialah alat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SNI 19-4192-2002 memiliki peran sebagai alat.
Penulisan abstrak merupakan argumen yang hadir untuk menerima perbuatan dari pelaku. Pelaku
yang sudah memiliki alat untuk melakukan suatu perbuatan, memerlukan sesuatu untuk menerima
perbuatan tersebut. Dikarenakan apa yang dilakukan pelaku tidak membuat kerugian, maka
penulisan abstrak memiliki peran sebagai pemeroleh.
Berdasarkan analisis peran tersebut, maka jelaslah bahwa para akademisi berperan
sebagai pelaku, SNI 19-4192-2002 berperan sebagai alat, dan penulisan abstrak berperan sebagai
pemeroleh.
Struktur proposisi
Struktur proposisi merupakan tahap penentuan dalam menentukan argumen yang
memiliki prioritas kemunculan. Dalam struktur proposisi, predikator (P) selalu dituliskan di awal
struktur. Argumen yang memiliki prioritas kemunculan pertama ditandai dengan N1, sedangkan
argumen berikutnya ditandai dengan N2, dan seterusnya. Hubungan antara predikator dengan
argumenlah yang menentukan prioritas argumen-argumen tersebut.
Dalam teks, predikator implementasi lebih membutuhkan penjelasan “Apa yang
diimplementasikan?” ketimbang “Siapa yang mengimplementasikan?” atau “Kepada siapa/apa
diimplementasikan?”. Artinya, pembaca akan lebih memahami klausa implementasi SNI 194192-2002 ketimbang para akademisi mengimplementasikan atau mengimplementasikan dalam
penulisan abstrak. Klausa pertama cukup dibentuk dengan satu argumen saja, sedangkan klausa
kedua dan ketiga, perlu kemunculan argumen lain agar makna klausa bisa diterima. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa SNI 19-4192-2002 menjadi argumen yang memiliki prioritas
kemunculan pertama (N1).
Selanjutnya, harus juga ditentukan prioritas kemunculan argumen kedua. Sama seperti
sebelumnya, prioritas kemunculan argumen kedua akan diuji dengan menggunakan klausa yang
maknanya bisa diterima. Implementasi SNI 19-4192-2002 lebih membutuhkan penjelasan
“Kepada siapa/apa SNI 19-4192-2002 diimplementasikan?” ketimbang “Siapa yang
mengimplementasikan SNI 19-4192-2002?”. Artinya, pembaca akan lebih memahami klausa
implementasi SNI 19-4192-2002 dalam penulisan abstrak ketimbang para akademisi
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mengimplementasikan SNI 19-4192-2002. Imbuhan me(N)-kan pada kata menimplikasikan
mengharuskan klausa menghadirkan unsur pelengkap agar makna dapat diterima. Dengan
demikian, jelas bahwa penulisan abstrak menjadi argumen yang memiliki prioritas kemunculan
kedua (N2). Hal ini juga memberi kesimpulan bahwa para akademisi memiliki prioritas
kemunculan ketiga (N3).
Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat diketahui bahwa struktur proposisi yang
terbentuk adalah P + N1 + N2 + N3, dengan P ditempati oleh implikasi, N1 ditempati oleh SNI
19-4192-2002, N2 ditempati oleh penulisan abstrak, dan N3 ditempati oleh para akademisi.
Pengungkapan struktur proposisi ini juga memperlihatkan bahwa peran pelaku tidak selalu
menjadi argumen dengan prioritas pertama. Prioritas kemunculan argumen selalu ditentukan oleh
hubungan argumen itu sendiri terhadap predikator. Hal ini juga menegaskan bahwa penghilangan
unsur subjek pada teks bukanlah sebuah kelalaian, namun memang dipengaruhi oleh prioritas
kemunculan argumen yang sudah terpola secara psikologis pada struktur dalam bahasa.
Diatesis
Istilah diatesis dalam gramatika Inggris lazim disebut voice, yakni salah satu subkategori
makna (meaning categories) yang mengindikasikan relasi antara partisipan dengan aksi (voice
indicates the relationship of participants to the action). Meskipun terdapat dalam hubungan
sintaktis, indikasi voice tampak pula pada sistem afiks verbal atau kelas kata lainnya. Apa yang
disebut voice itu mencakup (a) aktif, bila partisipan sebagai pelaku aksi; (b) pasif, bila partisipan
menjadi tujuan aksi; (c) reflektif, bila partisipan beraksi pada dirinya; (d) resiprokal, apabila
partisipan jamak beraksi secara berbalasan; (e) kausatif, bila partisipan terkena keadaan atau
kejadian; (f) benefaktif, bila partisipan beraksi untuk orang lain (Elson & Velma, 1982: 24).
Dalam hal ini, pembicaraan mengenai diatesis merupakan pembicaraan tentang struktur luar
sebuah teks.
Pada teks Implementasi SNI 19-4192-2002 dalam Penulisan Abstrak Prosiding
Pertemuan Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021, jika kembali merujuk pada gambar 1,
maka tidak ditemukan subjek pada teks. Untuk itu, implementasi SNI 19-4192-2002 hanya dilihat
melalui penulisan abstrak itu sendiri. Artinya, untuk melihat aksi implementasi dari SNI 19-41922002 dalam penulisan abstrak, hanya dapat dilihat melalui penulisan abstrak itu sendiri. Merujuk
pada pembahasan terkait diatesis sebelumnya, jika aksi dalam sebuah teks hanya dapat dilihat
melalui partisipan itu sendiri, maka diatesis yang terjadi adalah diatesis reflektif. Dengan
demikian, Implementasi SNI 19-4192-2002 dalam Penulisan Abstrak Prosiding Pertemuan
Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021 termasuk dalam teks berdiatesis reflektif.
Pembahasan
Pada dasarnya, dekonstruksi merupakan upaya mengungkapkan sesuatu yang tersirat dari
apa yang tersurat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Muzir & Santoso (2016: 12) bahwa
sebuah teks yang mengandung unsur filosofis dapat diartikan secara tekstual dan menjadi penentu
untuk mengubah teks tersebut demi memunculkan unsur filosofis lainnya. Melalui “pembedahan”
analisis proposisi, struktur dalam teks akan dapat diketahui. Berdasarkan struktur dalam teks
inilah kemudian menjadi dasar landasan menyuratkan pengubahan teks demi menguak unsur
filosofos lainnya.
Struktur proposisi dalam teks Implementasi SNI 19-4192-2002 dalam Penulisan Abstrak
Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021 yaitu P + N1 + N2 + N3,
dengan P ditempati oleh implikasi, N1 ditempati oleh SNI 19-4192-2002, N2 ditempati oleh
penulisan abstrak, dan N3 ditempati oleh para akademisi. Predikator implementasi (P) bermakna
perbuatan, SNI 19-4192-2002 (N1) berperan sebagai alat, penulisan abstrak (N2) berperan
sebagai pemeroleh, dan para akademisi (N3) berperan sebagai pelaku. Berdasarkan
pengungkapan struktur proposisinya, terlihat bahwa pelaku yang sebelumnya tidak terungkap
akhirnya dapat terlihat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Derrida (dalam Sarup, 2008:49)
bahwa dekonstruksi merupakan sebuah proses membaca teks secara cermat sehingga dapat
mengungkap paradoks dan ketidakkonsistenan sebuah teks.
Ditinjau dari segi diatesisnya, teks Implementasi SNI 19-4192-2002 dalam Penulisan
Abstrak Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021 termasuk dalam
diatesis reflektif. Diatesis ini dianalisis dan ditentukan sebagaimana penelitian sebelumnya yang
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dilakukan oleh Jufrizal, Rusdi, & Refnita (2009) dalam bentuk makalah yang membahas tentang
diatesis dalam bahasa Minangkabau serta peneliti sendiri (2019) tentang diatesis dalam kicauan
Twitter anak usia remaja.
Pada dasarnya, diatesis ditentukan oleh struktur luar bahasa. Diatesis menerangkan relasi
antara partisipan dengan aksinya berdasarkan struktur luar. Sedangkan proposisi merupakan
pengungkapan struktur dalam yang berada di pikiran seseorang dan dipengaruhi oleh unsur
psikologis orang tersebut. Dengan kata lain, perwujudan struktur luar merupakan hasil
pengolahan dari struktur dalam yang sebelumnya sudah terbentuk. Artinya, dalam membentuk
teks, seseorang telah mendesain struktur proposisinya terlebih dahulu baru kemudian
mengonstruksi dan mewujudkannya dalam bentuk teks yang berdiatesis tertentu. Dengan kata
lain, dalam mengonstruksi dan mewujudkan teksnya, seseorang bisa saja membuat teks
berdiatesis aktif, pasif, reflektif, respirokal, kausatif, atau bahkan benefaktif. Keputusan untuk
memilih salah satu diatesis tersebut, tentunya dipengaruhi oleh motif tertentu yang tidak dibahas
dalam penelitian ini. Gambaran dari penjabaran tersebut, dapat dilihat dari gambar berikut.

STRUKTUR
PROPOSISI

Diatesis
aktif

Diatesis
pasif
Diatesis
reflektif

Diatesis
respirokal
Diatesis
benefaktif

Diatesis
kausatif

Gambar 2. Ilustrasi perwujudan diatesis (struktur luar) yang didasarkan pada
struktur proposisi (struktur dalam) yang telah terbentuk.

Kaitannya dalam penelitian ini, teks Implementasi SNI 19-4192-2002 dalam Penulisan
Abstrak Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021 merupakan salah satu
perwujudan dari proposisi implementasi + SNI 19-4192-2002 + penulisan abstrak + para
akademisi. Dalam praktiknya, produk bahasa yang diwujudkan dalam bentuk teks Implementasi
SNI 19-4192-2002 dalam Penulisan Abstrak Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Duconomics
Sci-meet 2021 dapat juga berupa teks lain yang berdiatesis berbeda. Misal, dalam bentuk diatesis
aktif yaitu Para Akademisi Mengimplementasikan SNI 19-4192-2002 dalam Penulisan Abstrak
Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021. Namun jika dituangkan dalam
bentuk diatesis pasif, akan menjadi SNI 19-4192-2002 Diimplementasikan Para Akademisi dalam
Penulisan Abstrak Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021. Untuk
lebih jelasnya, dapat digambarkan sebagai berikut.
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Kausatif

SNI 19-4192-2002 Diimplementasikan karena Para
Akademisi melakukan Penulisan Abstrak Prosiding
Pertemuan Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021

Benefaktif
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Para Akademisi Mengimplementasi SNI 19-4192-2002
untuk Penulisan Abstrak Prosiding Pertemuan Ilmiah
Nasional Duconomics Sci-meet 2021

Gambar 3. Skema perwujudan diatesis berdasarkan proposisi

Berdasarkan skema tersebut, terlihat bahwa secara diatetif, konstruksi yang terbentuk dari
satu proposisi sangatlah beragam. Seseorang memiliki kesempatan untuk memilih wujud teks
sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal pemilihan judul publikasi, agar dapat memunculkan rasa
penasaran, teks juga dapat diwujudkan dalam bentuk pertanyaan. Sehubungan dengan
membentuk pertanyaan, seseorang hanya perlu menambahkan kalimat tanya pada teks dan
mengakhirinya dengan tanda tanya. Missal, seseorang memilih diatesis aktif dan
menampilkannya dalam wujud pertanyaan, maka teks yang muncul adalah Sudahkah Para
Akademisi Mengimplementasikan SNI 19-4192-2002 dalam Penulisan Abstrak Prosiding
Pertemuan Ilmiah Nasional Duconomics Sci-meet 2021?
Teks baru yang dibentuk dari hasil dekonstruksi diatetif ini lebih memunculkan makna
dan cita rasa bahasa yang berbeda dari judul laporan penelitian yang digunakan sebelumnya. Hal
ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Endaswara (2013:175) bahwa dekonstruksi hadir
untuk memungkinkan setiap teks mempunyai ragam makna. Untuk itu, dekonstruksi diatetif ini
dapat menjadi landasan dan metode baru dalam memperkaya gairah publikasi ilmiah dengan
penggunaan judul yang lebih menarik.

PENUTUP
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa dekonstruksi diatetif mampu
menghadirkan diferensiasi judul pada naskah artikel ilmiah yang berasal dari laporan penelitian.
Dekonstruksi diatetif pada dasarnya merupakan upaya mengungkapkan sesuatu yang tersirat dari
apa yang tersurat dengan menampilkan pola diatetif yang berbeda. Diatesis melihat hubungan
partisipan dengan aksi yang ditentukan oleh struktur luar bahasa. Oleh karena itu, perlu dilakukan
analisis proposisi untuk mengetahui struktur dalam teks tersebut. Melalui “pembedahan” analisis
proposisi, struktur dalam teks akan dapat diketahui. Proposisi merupakan pengungkapan struktur
dalam yang berada di pikiran seseorang dan dipengaruhi oleh unsur psikologis orang tersebut.
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Dengan kata lain, perwujudan struktur luar merupakan hasil pengolahan dari struktur dalam yang
sebelumnya sudah terbentuk.
Dalam membentuk teks, seseorang telah mendesain struktur proposisinya terlebih dahulu
baru kemudian mengonstruksi dan mewujudkannya dalam bentuk teks yang berdiatesis tertentu.
Artinya, dalam mengonstruksi dan mewujudkan teksnya, seseorang bisa saja membuat teks
berdiatesis aktif, pasif, reflektif, respirokal, kausatif, atau bahkan benefaktif. Keputusan untuk
memilih salah satu diatesis tersebut, tentunya dipengaruhi oleh motif tertentu yang tidak dibahas
dalam penelitian ini. Diharapkan, dekonstruksi diatetif ini dapat menjadi landasan dan metode
baru dalam memperkaya gairah publikasi ilmiah dengan penggunaan judul yang lebih menarik.
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