
2. LINGUISTIK SEBAGAI ILMU

Linguistik adalah ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Atau

lebih tepatnya telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Untuk memahami linguistik

sebagai sebuah ilmu yang ilmiah akan dibahas pada bab ini.

2.1 KEILMIAHAN LINGUISTIK

Pada dasarnya setiap ilmu mengalami tiga tahap perkembangan antara lain

sebagai berikut:

Tahap pertama, yakni tahap spekulasi. Pada tahap ini pengambilan

kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa

didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa prosedur-prosedur tertentu.

Tahap kedua, adalah tahap observasi dan klasifikasi. Pada tahap ini para ahli

di bidang bahasa baru mengupulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan

teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apa pun.

Tahap ketiga, adalah tahap adanya perumusan teori. Pada tahap ini setiap

disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Kemudian dalam

disiplin itu dirumuskan hipotesis-hipotesis, dan menyusun tes untuk menguji

hipotesis-hipotesis terhadap fakta-fakta yang ada.

Disiplin linguistik dewasa ini sudah menggalami ketiga tahap di atas. Artinya

disiplin ilmu linguistik sudah bisa dikatakan merupakan kegiatan ilmiah.

Linguistik sangat mementingkan data empiris dalam melaksanakan

penelitiannya. Itulah sebabnya, bidang simantik kurang mendapat perhatian dalam

linguistik strukturalis dulu karena makna, yang menjadi objek simantik, tidak dapat

diamati secara empiris; tidak seperti fonem dalam fonologi atau morfem dan kata

dalam morfologi. Kegiatan empiris biasanya bekerja secara induktif dan deduktif

dengan beruntun. Artinya, kegiatan itu  dimulai dengan mengumpulkan data empiris.

Data empiris itu dianalisis dan diklasifikasikan. Lalu, ditarik suatu kesimpulan umum

berdasarkan data empiris itu. Kesimpulan ini disebut kesimpulan induktif. Secara

deduktif adalah kebalikannya. Artinya suatu kesimpulan mengenai data khusus

dilakukan berdasarkan kesimpulan umum yang telah ada. Namun, kebenaran

kesimpulan deduktif ini sangat tergantung pada kebenaran  kesimpulan umum, yang

lazim disebut premis mayor, yang dipakai untuk menarik kesimpulan deduktif.

Sebagai ilmu empiris linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-

kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguuistik sering disebut

sebagai ilmu nomotetik.



Kemudian sesuai dengan predikat keilmiahan yang disandangnya, linguistik

tidak pernah berhenti pada satu titik kesimpulan; tetapi akan menyempurnakan

kesimpulan tersebut berdasarkan data empiris selanjutnya.

Pendekatan bahasa sebagai bahasa ini, sejalan dengan ciri-ciri hakiki bahasa,

dapat dijabarkan dalam sejumlah konsep sebagai berikut:

Pertama, karena bahasa adalah bunyi ujaran, maka linguistik melihat bahasa

sebagai bunyi. Artinya, bagi linguistik bahasa lisan adalah yang primer, sedangkan

bahasa tulis hanya sekunder.

Kedua, karena bahasa itu bersifat unik, maka lingistik tidak berusaha

menggunakan kerangka suatu bahasa untuk dikenakan pada bahasa lain.

Ketiga, karena bahasa adalah suatu sistem, maka linguistik mendekati bahasa

bukan sebagai kumpulan unsur yang terlepas, melainkan sebagai kumpulan unsur

yang satu dengan lainnya mempunyai jaringan hubungan. Pendekatan yang melihat

bahasa sebagai kumpulan unsur yang saling berhubungan, atau sebagai sistem itu,

disebut pendekatan struktural. Lawannya, disebut pendekatan atomistis, yaitu yang

melihat bahasa sendiri sebagai kumpulan unsur-unsur yang terlepas, yang berdiri

sendiri-sendiri.

Keempat, karena bahasa itu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan

dengan perkembangan sosial budaya masyarakat pemakainya, maka linguistik

memperlakukan bahasa sebagai sesuatu yang dinamis. Karena itu pula, linguistik

dapat mempelajari bahasa secara sinkronik dan diakronik. Secara sinkronik artinya,

mempelajari bahasa dengan berbagai aspeknya pada kurun waktu yang tertentu atau

terbatas. Secara diakronik artinya, mempelajari bahasa dengan berbagai aspeknya dan

perkembangannya dari waktu ke waktu, sepanjang kehidupan bahasa itu.

Kelima, karena sifat empirisnya, maka linguistik mendekati bahasa secara

diskriptif dan tidak secara preskriptif. Artinya, yang penting dalam linguistik adalah

apa yang sebenarnya diungkapkan oleh seseorang (sebagai data empiris) dan bukan

apa yang menurut peneliti seharusnya diungkapkan.

2.2 SUBDISIPLIN LINGUISTIK

Setiap disiplin ilmu biasanya dibagi atas bidang-bidang bawahan

(subdisiplin). Demikian pula dengan linguistik. Di sini kita akan mencoba

mengelompokkan nama-nama subdisiplin linguistik itu berdasarkan :

2.2.1 Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa

tertentu dapat dibedakan adanya linguistik umum dan linguistik khusus

2.2.2 Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada masa tertentu atau bahasa

pada sepanjang masa dapat dibedakan adanya linguistik sinkronik dan linguistik

diakronik



2.2.3 Berdasarkan objek kajiannya, apakah struktur internal bahasa atau bahasa itu

dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa dibedakan adanya linguistik

mikro dan linguistik makro

2.2.4 Berdasrkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa di

kenal adanya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional,

linguistik generatif semantik, linguistik relasional, dan linguistik semantik.

2.3 ANALISIS LINGUISTIK

Analisis linguistik dilakukan terhadap bahasa, atau lebih tepat terhadap semua

tataran tingkat bahasa, yaitu fonetik, fonemik, morfologi, sintaksis, dan semantik.

Semua tataran sistematika itu akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

2.3.1 Struktur, Sistem, dan Distribusi

Menurut F. De Saussure ada dua jenis hubungan atau relasi yang terdapat

antara satuan-satuan bahasa, yaitu relasi sintagmatik dan relasi asosiatif. Relasi

sintagmatik adalah hubungan yang terdapat antara satuan bahasa di dalam kalimat

yang konkret tertentu; sedangkan relasi asosiatif adalah hubungan yang terdapat

dalam bahasa namun tidak tampak susunan suatu kalimat.

Hubungan yang terjadi di antara satuan-satuan bahasa itu, baik antara fonem

yang satu dengan yang lain, maupun antara kata yang satu dengan yang lain, disebut

bersifai sigmantis. Jadi hubungan sintagmantis ini bersifat linear, atau horison antara

satuan yang satu dengan satuan yang lain yang berada di kiri dan kanannya.

Struktur dapat dibedakan menurut tataran sistematik bahasanya, yaitu menurut

susunan fonetis, menurut susunan alofonis, menurut susunan morfemis, dan menurut

susunan sintaksis. Mengenai semuanya akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Sistem pada dasarnya menyangkut masalah distribusi. Distribusi, yang

merupakan istilah utama dalam analisis bahasa menurut model strukturalis L.

Bloomfield adalah menyangkut masalah dapat tidaknya penggantian suatu konstituen

tertentu dalam kalimat tertentu dengan konstituen lainnya.

2.3.2 ANALISIS BAWAHAN LANGSUNG

Analisis bawahan langsung, sering disebut juga analisis unsur langsung atau

analisis bawahan terdekat (Immediate Constituent Analysis) adalah suatu teknik

dalam menganalisis unsur-unsur atau konstituen-konstituen yang membangun suatu

satuan bahasa, entah satuan kata, satuan frase, satuan klausa, maupun satuan kalimat.

Teknik analisis bawahan langsung bermanfaat untuk menghindari keambiguan

karena satuan-satuan bahasa yang terikat pada konteks wacananya dapat dipahami

dengan analisis tersebut.

2.3.3 Analisis Rangkaian Unsur dan Analisis Proses Unsur



Analisis rangkaian unsur (item and arrangement) mengajarkan bahwa setiap

satuan bahasa dibentuk atau ditata dari unsur-unsur lain. Misalnya satuan tertimbun

terdiri dari ter - + timbun. Jadi, dalam analisis rangkaian unsur ini setiap satuan

bahasa “terdiri dari . . .”, bukan “dibentuk dari . . .” sebagai hasil dari suatu proses

pembentukan.

Analisis proses unsur (item and process) menganggap setiap satuan bahasa

adalah merupakan hasil dari suatu proses pembentukan. Jadi bentuk tertimbun adalah

hasil dari proses prefiksasi ter- dengan dasar timbun.

2.4 MANFAAT LINGUISTIK

Lingustik akan memberikan manfaat langsung bagi mereka yang

berkecimpung dalam kegiatan yang berhubungan dengan bahasa.

Bagi linguis sendiri pengetahuan yang luas mengenai linguistik tentu akan

sangat membantu dalam menyelesaikan tugasnya. Bagi peneliti, kritikus, dan peminat

sastra linguistik akan membantunya dalam memahami karya-karya sastra dengan

lebih baik.

Bagi guru, terutama guru bahasa, penetahuan linguistik sangat penting.

Dengan menguasai linguistik, maka mereka akan dapat dengan lebih mudah dalam

menyampaikan mata pelajarannya.

Bagi penerjemah, pengetahuan linguistik mutlak diperlukan bukan hanya yang

berkenaan dengan morfologi, sintaksis, dan semantik, tetapi juga berkenaan dengan

sosiolinguistik dan kontrastif linguistik.

Bagi penyusun kamus atau leksikografer menguasai semua aspek linguistik

mutlak diperliukan, sebab semua pengetahuan linguistik akan memberi manfaat

dalam menyelesaikan tugas.

Pengetahuan linguistik juga memberi manfaat bagi penyusun buku pelajaran

atau buku teks. Pengetahuan linguistik akan memberi tuntutan bagi penyusun buku

teks dalam meyusun kalimat yang tepat, memilih kosa kata yang sesuai dengan

jenjang usia pembaca buku tersebut.


