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Siti Afni Afiyani 

Pembukaan   

 Moderator memulai dengan memperkenalkan pemakalah dan makalah yang akan dipaparkan dan 

didiskusikan selama 20 menit. 

 

Isi  

         Makalah ini melaporkan analisis proyeksi penyesuaian identitas dan  nilai-nilai sosiokultural pada sebuah teks 

biografi yang dijadikan sebagai bahan ajar di dalam Buku Sekolah Elektrik (BSE) Bahasa Inggris untuk kelas X 

Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam makalah ini diuraikan 

tentang konstruksi dan penyelarasan identitas pada teks melalui kerangka spesifik, konstruksi dan penyelarasan 

identitas pada teks melalui kerangka analisis linguistic sistemik fungsional (LSF), terutama pada tingkat semantic 

wacana dan leksikogrammar. Makalah ini menguraikan bahwa teks biografi Cut Nyak Dien menunjukkan contoh 

diseminasi conforming dan contesting identities di mana teks tersebut menyangkal peran serta minor yang diberikan 

wanita dengan cara memberikan contoh peran signifikan Cut Nyak Dhien pada masa revolusi, seperti terlihat pada hasil 

analisis ATTITUDE. Dari sisi lexicogrammar, agentive dan participant roles mengurai representasi dua tokoh utama di 

dalam teks. Melalui fitur-fitur kebahasaan teresbut, teks biografi Cut Nyak Dhien dapat dikatakan mengundang 

solidaritas peserta didik dengan nilainilai nasional kolektif terkait wanita, kepahlawanan, dan kolonialisme. 

    

Diskusi  

Pertanyaan: 

Bagaimanakah cara pemakalah memverifikasi telaah identitas pada teks Cut Nyak Dien itu? 



Apakah pemakalh telah yakin atas hasil analisis tersebut? 

 

Jawaban:  

Dengan melakukan peer reading dengan dosen pembimbing penyusunan karya ilmiah yang 

ahli di bidang linguistic sistemik fungsional 

 

 

Pertanyaan 

Penutup:  

Pemaparan dan pertanyaan berlangsung selama 20 menit. Pemateri menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada audien atas masukan penting bagi makalahnya. Kemudian moderator menutup 

acara dengan salam. 

 


