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Teks Hortatori merupakan salah satu jenis teks yang dianggap sulit oleh 

siswa kelas dua Sekolah Menengah Atas. Oleh sebab itu, guru menyediakan 
banyak contoh teks hortatori yang diambil dari berbagai sumber untuk diajarkan 
kepada siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bentuk-bentuk 
lexicogrammar yang ada didalam teks hortatori yang dipilih guru dan melihat 
relevansi lexicogrammar tersebut dengan standar informational literacy yang akan 
dicapai oleh siswa kelas dua SMA. Sumber data penelitian merupakan 13 teks 
hortatory yang digunakan oleh guru-guru bahasa inggris SMA di kota Padang. 
Melalui metode deskriptif, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan Systemic Functional Grammar (SFG) untuk menganalisis transitivity, 
mood, theme, dan complex clause masing-masing klausa dari teks tersebut. Hasil 
penelitian menjawab empat hal. Pertama, pada hasil transitivity analisis, 
penggunaan material dan relational attributive process serta banyak circumstance 
sudah tepat karena menggambarkan karakteristik dari teks hortatori. Namun, 
literasi SMA menganjurkan agar siswa diperkenalkan dengan lebih banyak 
nominalisation, sementara mayoritas teks hanya menggunakan sedikit 
nominalisation dan nominal group. Kedua, dari hasil analisis mood, diperoleh data 
bahwa teks didominasi oleh declarative clause, modality dan present tense. Dalam 
hal ini, semua hasil analisis menunjukkan ciri-ciri yang relevan dengan teks 
hortatori yang baik sebagai media untuk menyampaikan informasi melalui banyak 
pernyataan (declarative), mengandung unsur opini dan bujukan melalui banyak 
saran dan argumen (modality). Ketiga, dari hasil analisis theme, terdapat banyak 
unmarked topical theme dan textual theme. Hal ini membuktikan bahwa bahasa 
yang dipakai dalam teks masih sederhana sehingga cocok untuk anak SMA. 
Keempat, dari hasil clause system, ditemukan bahwa klausa yang ada didalam teks 
didominasi oleh simplex clause. Namun, literasi SMA mengharapkan siswa dapat 
memahami lebih banyak complex clause. Pada complex clause yang ada, logico-
semantic yang dibangun banyak menggunakan kata hubung hypotactic 
elaboration dan paratactic enhancement. Artinya, hubungan antar klausa 
merupakan dan penambahan informasi atau pertentangan argumen.  
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