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LINGUISTIK SEBAGAI ILMU

Lingusitik adalah ilmu yang mengambil bahasa sebagai obyek kajiannya.

BENARKAH LINGUISTIK ADALAH SEBAGAI ILMU ???

A. Keilmiahan linguistik

Pada dasarnya setiap ilmu telah mengalami 3 tahap perkembangan,yaitu :

1. Tahap Spekulasi

Dalam tahap ini pembicaraan mengenai sesuatu dan cara mengambil kesimpulan

dilakukan dengan sikap spekulatif .

Artinya : kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan

dilaksanakan tanpa prosedur-prosedur tertentu .

2. Tahap observasi dan klarifikasi

Dalam tahap ini para ahli dibidang bahasa dan menggolongkan segala fakta

bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun .

3. Tahap adanya perumusan teori

Dalam tahap ini setiap disiplin ilmu berusaha mendalami / memahami masalah-

masalah dasar dan mengjukan pertanyaan – pertanyaan mengenai masalah itu

berdasarkan data empiris yang dikumpulkan . Kemudian dalam disiplin ilmu itu

dirumuskan hipotesis / hipotesis-hipotesis yang berusaha menjawab pertanyanaan-

pertanyaan itu dan menyusun tes untuk menguji hipotesis-hipotesis terhadap

fakta-fakta yang ada .

B. Metode yang digunakan dalam Linguistik

1. Metode Secara Induktif

Mula-mula dikumpulkan data khusus lalu dari data-data khusus ditarik

kesimpulan umum .

2. Metode secara deduktif

Mula – mula dikumpulkan data-data umum lalu dari data – data umum ditarik

kesimpulan khusus.

Linguistik sangat mementingkan data empiris dalam melaksanakan

penelitiannya itulah sebabnya bidang semantik tidak / kurang mendapatkan

perhatian dalam linguistik strukturalis dulu karena makna yang menjadi obyek

simantik yidak dapat diamati secara empiris .



Linguistik berusaha mencari keteraturan / kaidah – kaidah yang hakiki dari

bahasa yang ditelitinya karena itu linguistik linguistik sering disebut ilmu sebagai

ilmu Nomotenik .

Pendekatan dan pandangan linguistik terhadap objek kajiannya yaitu bahasa .

Pendekatan bahasa sebagai bahasa ini sejalan dengan ciri – ciri hakiki bahasa .

Pertama karenabahasa adalah bunyi ajaran ,kedua karena bahasa itu bersifat unik ,

ketiga karena bahasa adalah suatu sistem , keempat karena bahasa berubah dari

waktu kewaktu ,kelima karena sifat empirisnya .

C. Subdisiplin Linguistik

Setiap disiplin ilmu biasanya dibagi atas bidang – bidang bawahan / cabang –

cabang berkenanan dengan masalah- masalah lain pembagian itu dilakukankarena

obyek menjadikan disiplin ilmu itu sangant luas / menjadi luas karena perkembangan

dunia ilmu.

Bahasa sepanjang masa dapat dibedakan adanya Linguisik sinkronik dan

linguistik diakronik .

1. Linguistik Sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas . Studi Linguistik

Sinkronik ini disebut juga linguistik Deskriptif .

2. Linguistik Diakronik berupaya mengkaji bahasa paa masa yang tidak terbatas .

Kajian linguistik Diakronik ini biasanya bersifat historis dan komparatif .

Bahasa itu dalam hubungan dengan faktor – faktor luar bahasa itu dalam

hubunganya dengan faktor – faktor diluar bahasa dibedakan adanya linguistik mikro

dan Linguistik Makro .

1. Linguistik Mikro mengarahkan kajiannya pada struktur Internalsuatu bahan

tertentu .

2. Linguistik Makro menyelidiki bahasa dalam kajiannya dengan faktor – faktor dari

luar .

Berdasarkan tujuannya penyelidikan Linguistik dapat dibedakan menjadi dua :

1. Linguistik Teoritis berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa / bahasa

– bahasa juga terhadap hubungan bahasa dengan faktor – faktor yang berada

diluar bahasa hanya untuk menemukan kaidah – kaidah yang berlaku dalam

obyek kajiannya itu .



2. Linguistik Terapan berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa /

hubungan bahasa dengan faktor – faktor yang berada diluar bahasa untuk

kepentingan memecahkan masalah – masalah praktis yang terdapat di

masyarakat.

D. Struktur , Sistem, dan Distribusi

Bapak Linguistik modern “ Ferdinand de Saurseire (1857 - 1913) dalam bukunya

Course de Linguistik General (1916) membedakan adanya dua jenis hubungan / relasi

yang terapan antara satuan – satuan bahasa yaitu relasi sintagmatik dan relasi

asosiasif.

1. Relasi Sintagmatik adalah hubungan yang terdapat antara satuan bahasa didalam

kalimat yang konkret tertentu . Hubungan Sintagmatik bersifat Linear / Horizontal

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

2. Relasi Asosiasif Adalah Hubungan yang terdapat dalam bahasa namun tidak

tampak dalam susunan satuan kalimat. Hubungan asosiasif baru tampak bila suatu

kalimat dibandingkan dengan kalimat yang lain.

Louis Hjmelm ,linguis denmark menganti istilah asosiasif menjadi Paradikmatik.

Sruktur dapat dibedakan menurut tatanan sistematik bahasanya , sistem pada dasarnya

menyangkut masalah distribusi , Distribusi merupakan masalah dapat tidaknya

pergantian suatu konsituen tertentu dalam kalimat tertentu dengan konsituen yang

lain.

E. Analisis Bawahan Langsung

Adalah suatu teknik dalam menganalisis unsur – unsur / konsituen – konsituen

yang membangun satu satuan bahasa , entah suatu kata , satuan frase , satuan klusa

maupun satuan kalimat.

F. Analisis Rangkaian Unsur dan Analisis dan Analisis Proses Unsur

Suatu bagasa dapat pula dianalisis menurut teknik analisis rangkaian unsur dan

analisis proses unsur.

1. Analisis rangkaian unsur mengajarkan bahwa setiap satuan bahasa dibentuk / ditata

dari unsur – unsur lain.

2. Analisis proses unsur menganggap setiap satuan bahasa adalah merupakan hasil

dari proses pembentukan.



G. Manfaat Linguistik

Setiap Ilmu pasti mempunyi manfaat praktis bagi kehidupan manusia begitu

juga dengan Linguistik . Bagi guru pengetahuan Linguistik sangatlah penting mulai

supdisiplin fonologi , morfologi , sampai dengan pengetahuan mengenai hubungan

bahasa dengan kemasyarakatan dan kebudayaan . Guru akan dapat merumuskan

kaidah – kaidah preskriptif dari kaidah – kaidah  deskriptif sehingga pelajaran dapat

berhasil dengan baik . Manfaat Linguistik bukan hanya untuk atau bagi guru,

penerjemah , penyusun kamus , dan politikus juga sangat bermanfaat.
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OBJEK LINGUISTIK : BAHASA

3.1 Pengertian Bahasa

Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitier yang digunakan oleh para anggota

kelompok sosial untuk bekerja sama, dan mengintifikasi diri.

3.2 Hakikat Bahasa

3.2.1 Bahasa sebagai sistem

Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur

tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan.

3.2.2 Bahasa sebagai lambang

Bahasa sebagai suatu sistem lambang dalam wujud bunyi bahasa bukan dalam wujud

yang lain.

3.2.3 Bahasa adalah bunyi

Bahasa adalah sistem lambang bunyi, berupa lambang yang wujudnya berupa bunyi

atau bahasa lisan.

3.2.4 Bahasa itu bermakna

Bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna dalam bahasa apapun, bukanlah bahasa,

sebab fungsi bahasa adalah menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pemikiran.

3.2.5 Bahasa itu Arbitier

Yaitu tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau

pengertian yang dimaksud lambang tersebut.

3.2.6 Bahasa itu Konvensional

Bila kearbiteran terletak pada hubungan antara lambang-lambang bunyi dengan

konsep yang dilambangkannya, maka konvensional bahasa terletak pada kepatuhan

para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang

dilambangkannya.

3.2.7 Bahasa itu Produktif

Meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas tetapi dapat dibuat satu-satuan bahasa yang

jumlahnya tidak terbatas .

3.2.8 Bahasa itu Linik

Setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya.

Baik dalam sistem bunyi, sistem pembentukan kata dan kalimat, atau sistem-sistem

lainnya.



3.2.9 Bahasa itu Universal

Ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa di dunia ini, bahasa-bahasa

itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan.

3.2.10 Bahasa itu Dinamis

Satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak

manusia sepanjang keberadaan manusia itu, sebagai makhluk yang berbudaya dan

bermasyarakat.

3.2.11 Bahasa itu Bervariasi

Bahasa itu bervariasi bila terdapat tiga istilah yaitu idiolek, dialek, dan ragam.

3.2.12 Bahasa itu Manusiawi

Alat komuniksi manusia yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi, dalam arti

hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia.

3.3 BAHASA DAN FAKTOR LUAR BAHASA

Masalah bahasa dalam kaitannya dengan kegiatan sosial di dalam masyarakat, atau

hubungan bahasa dengan masyarakat itu.

3.3.1 Masyarakat Bahasa

Sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama .

3.3.2 Variasi dan status sosial bahasa

Anggota masyarakat penutur bahasa itu sangat beragam, dan bahasa itu sendiri

digunakan untuk keperluan yang beragam pula.

3.3.3 Penggunaan Bahasa

Komunikasi lewat bahasa harus memperhatikan faktor-faktor siapa lawan bicara,

topik, situasi, tujuan, jalur, dan ragam bahasa.

3.3.4 Kontak Bahasa

Dalam masayarakat terbuka, para anggotanya dapat menerima kedatangan anggota

dari masyarakat lain baik satu atau lebih dari satu masyarakat.

3.3.5 Bahasa dan Budaya

Hubungan bahasa dan budaya sangat erat, karena bahasa merupakan bagian dari

kebudayaan.



3.4 KLASIFIKASI BAHASA

3.4.1 Klasifikasi Genetis

Suatu bahasa berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua .

3.4.2 Klasifikasi Tipologis

Unsur tertentu yang dapat menimbulkan berulang-ulang dalam suatu bahasa.

3.4.3 Klasifikasi Areal

Hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, dalam satu

areal tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak.

3.4.4 Klasifikasi Sosiallinguistik

Hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat.

3.5 BAHASA TULIS DAN SISTEM AKSARA

Meskipun dikatakan bahasa lisan adalah bahasa primer dan bahasa sekunder,

fungsi bahasa tulis di dalam kehidupan modern sangat besar sekali.

Para ahli memperkirakan tulisan itu berawal dan tumbuh dari gambar-gambar

yang terdapat dari gua-gua Altamira. Gambar-gambar seperti ini disebut piktogram

yang digunakan zaman modern sebagai alat komunikasi.

Gambar-gambar piktogram berubah menjadi sistem tulisan yang disebut

piktograf.

Pada zaman modern, seorang sarjana Jerman, mengembangkan sistem tulisan

piktografik yang disebut pikto. Piktograf yang menggambarkan gagasan, ide atau

konsep disebut ideograf.

Ada pendapat umum yang mengatakan bahwa ejaan yang ideal adalah ejaan

yang melambangkan tiap fonem hanya dengan satu huruf dan sebalik setiap huruf

dipakai untuk melambangkan satu fonem. Namun, ejaan Bahasa Indonesia masih jauh

lebih baik daripada ejaan Bahasa Inggris.
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TATARAN LINGUISTIK (1) :

FONOLOGI

Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis dan membicarakan

runtutan bunyi-bunyi bahasa. Fonologi terbentuk dari kata fon = bunyi dan logi = ilmu.

Menurut hierarki satuan bunyi yang menjadi objek studinya, fonologi dibedakan menjadi:

1. Fonetik yaitu cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa

memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda

makna atau tidak.

2. Fonemik yaitu cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan

memperhatikan fungsi bunyi tesebut sebagai pembeda.

4.1 FONETIK

adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan

apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak.

Menurut terjadinya bunyi bahasa itu, fonetik dibedakan menjadi :

1. Fonetik Artikularis / Fonetik Organis / Fonetik Fisiologis

Mempelajari bagaimana alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi

bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan.

2. Fonetik Akustik

Mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau feomena alam.

3. Fonetik Auditoris

Mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita.

4.1.1 Alat Ucap

Nama-nama alat ucap yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa :

1. Paru-paru (lung)

2. Batang tenggorok (trachea)

3. Pangkal tenggorok (larynx)

4. Pita suara (vocal cord)

5. Krikoid (cricoid)

6. Tiroid (thyroid) atau lekum

7. Aritenoid (arythenoid)



8. Dinding rongga kerongkongan (wall of pharynx)

9. Epiglotis (epiglottis)

10. Akar lidah (root of the tongue)

11. Pangkal lidah (back of the tongue, dorsum)

12. Tengah lidah (middle of the tongue, medium)

13. Daun lidah (blade of the tongue, laminum)

14. Ujung lidah (tip of the tongue, apex)

15. Anak tekak (uvula)

16. Langit-langit linak (soft palate, velum)

17. Langit-langit keras (hard palate, palatum)

18. Gusi, lengkung kaki gigi (alveolum)

19. Gigi atas (upper teeth, dentum)

20. Gigi bawah (lower teeth, dentum)

21. Bibir atas (upper lip, labium)

22. Bibir bawah (lower lip, labium)

23. Mulut (mouth)

24. Rongga mulut (oral cavity)

25. Rongga hidung (nasal cavity)

4.1.2 Proses Fonasi

Terjadinya bunyi bahasa dimulai dengan proses pemompaan udara keluar dari paru-

paru melalui pangkal tenggorok ke pangkal tenggorok, yang di dalamnya terdapat pita suara

yang harus berada dalam posisi terbuka,melalui rongga mulut atau rongga hidung, udara

diteruskan ke udara bebas.

4.1.3 Tulisan Fonetik

Tulisan fonetik dibuat berdasarkan huruf-huruf dari aksara Latin, yang ditambah

dengan sejumlah tanda diakritik dan sejumlah modifikasi terhadap huruf Latin itu.

4.1.4 Klasifikasi Bunyi

Bunyi bahasa dibedakan atas vocal dan konsonan. Beda terjadinya bunyi vocal dan

konsonan adalah arus udara dalm pembentukan bunyi vocal, setelah melewati pita suara,



tidak mendapat hambatan apa-apa, sedangkan pembentukan bunyi konsonan, arus udara

itu masih mendapat hambatan atau gangguan.

4.1.4.1 Klasifikasi Vokal

Berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut, vocal-vokal itu diberi nama :

[i] adalah vokal depan tinggi tak bundar

[e] adalah vokal depan tengah tak bundar

[∂] adalah vokal pusat tengah tak bundar

[o] adalah vokal belakang tengah bundar

[a] adalah vokal pusat rendah tak bundar

4.1.4.2 Diftong Atau Vokal Rangkap

Karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya dan bagian

akhirnya tidak sama. Berdasarkan letak atau posisi unsur-unsurnya, Diftong

dibedakan menjadi :

1. Diftong niak, karena bunyi pertama posisinya lebih rendah dari posisi bunyi yang

kedua.

2. Diftong turun, karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari posisi bunyi kedua.

4.1.4.3 Klasifikasi Konsonan

Dibrdakan berdasarkan 3 patokan / criteria :

1. Berdasarkan posisi pita suara :

a. Bunyi bersuara, apabila pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadi

getaran pada pita suara.

b. Bunyi tidak bersuara, apabila pita suara terbuka agak lebar, sehingga

tidak ada getyaran pada pita suara.

2. Berdasarkan tempat artikulasinya :

a. Bilabial, konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir, bibir bawah

merapat pada bibir atas.bunyi [b], [p], dan [m].

b. Labiodental, konsonan yang terjadi pada gigi bawah dan bibir atas, gigi

bawah merapat pada bibir atas, bunyi [f] dan [v].

c. Laminoalveolar, konsonan yang terjadi pada daun lidah dan gusi, daun

lidah menempel pada gusi, bunyi [t] dan [d].

d. Dorsovelar, konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dan vlum langit-

langit lunak, bunyi [k] dan [g].



3. Berdasarkan cara artikulasinya :

a. Hambat (letupan, plosive, stop), bunyi [p], [b], [t], [d], dan [g].

b. Geseran atau frikatif, bunyi [f], [s], dan [z].

c. Paduan atau frikatif, bunyi [c] dan [j].

d. Sengauan atau nasal, bunyi [m], [n], dan [η].

e. Getaran atau trill, bunyi [r].

f. Sampingan atau lateral, bunyi [l].

g. Hampiran atau aproksiman, bunyi [w] dan [y].

4.1.5 Unsur Suprasegmental

Dalam suatu runtutan bunyi yang sambung-bersambung terus-menerus diselang-seling

dengan jeda singkat atau agak singklat, disertai dengan keras lembut bunyi, tinggi rendah

bunyi, panjang pendek bunyi, ada bunyi yang dapat disegmentasikan yang disebut bunyi

segmental.

4.1.5.1 Tekanan atau Stres

Menyangkut masalah keras lunaknya bunyi.

4.1.5.2 Nada atau Pitch

Berkenaan dengan tinggi rendahnya bunyi.

4.1.5.3 Jeda atau Persendian

Berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujar.

1. Jeda antar kata, diberi tanda ( / )

2. Jeda antar frase, diberi tanda ( // )

3. Jeda antar kalimat, diberi tanda ( # )

4.1.6 Silabel

Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau

runtutan bunyi ujaran. Satu silabel meliputi satu vokal, atau satu vokal dan satu konsonan

atau lebih.

4.2 FONEMIK

adalah bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Objek

penelitian fonemik adalah fonem.



4.2.1 Identifikasi Fonem

Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi fonematau bukan, kita harus mencari sebuah

satuan bahasa, biasanya sebuah kata, yang mengandung bunyi tersebut, lalu

membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan bahasa pertama, kalau

kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, berarti bunyi tersebut adalah fonem.

4.2.2 Alofon

adalah dua buah bunyi dari sebuah fonem yang sama. Alofon-alofon dari sebuah fonem

memiliki kemiripan fonetis, banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapannya. Distribusi

alofon bisa bersifat komplementer dan bebas.

Distribusi komplementer / distribusi saling melengkapi adalah distribusi yang

tempatnya tidak bisa dipertukarkan dan bersifat tetap pada lingkungan tertentu.

Distribusi bebas adalah bahwa alofon-alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan

lingkungan bunyi tertentu.

Alofon adalah realisasi dari fonem, maka dapat dikatakan bahwa fonem bersifat

abstrak karena fonem hanyalah abstraksi dari alofon itu dan yang konkret atau nyata ada

dalam bahasa adalah alofon itu, sebab alofon itulah yang diucapkan.

4.2.3 Klasifikasi Fonem

Kriteria klasifikasi terhadap fonem sama dengan criteria yang dipakai untuk klasifikasi

bunyi (fon) dan panamaan fonem juga sama dengan penamaan bunyi.

4.2.4 Khazanah Fonem

adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Jumlah fonem yang dimiliki

suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki bahasa lain.jumlah fonem bahasa

Indonesia ada 24 buah, terdiri dari 6 buah fonem vokal (a, i. u, e, ∂, dan o) dan 18 fonem

konsonan (p, t, c, k, b, d, j, g, m, n, n, η, s, h, r, l, w, dan z).



4.2.5 Perubahan Fonem

Sebuah fonem dapat berbeda-beda tergantung pada lingkungannya atau pada fonem-

fonem lain yang berada disekitarnya. Perubahan yang terjadi pada fonem bersifat fonetis,

tidak mengubah fonem itu menjadi fonem lain.

Beberapa kasus perubahan finem antara lain :

4.2.5.1 Asimilasi dan Disimilasi

Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai

akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu sama atau

mempunyai cirri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya.

Dalam proses disimilasi, perubahan itu menyebabkan dua buah fonem yang sama

menjadi berbeda atau berlainan.

4.2.5.3 Umlaut, Ablaut, dan Harmoni Vokal

Umlaut = perubahan vokal sedemikian rupa sehingga vokal iti diubah menjadi vokal

yang lebih tinggi sebagai akibat dari vokal berikutnya yang tinggi.

Ablaut = perubahan vokal yang kita temikan dalam bahasa-bahasa Indo Jerman

untuk menandai pelbagai fungsi gramatikal.

Harmoni vokal atau keselarasan vokal terdapat dalam bahasa Turki yang

berlangsung dari kiri ke kanan atau dari silabel yang mendahului ke arah silabel yang

menyusul

4.2.5.4 Kontraksi

adalah hilangnya sebuah fonem atau lebih yang menjadi satu segmen dengan

pelafalannya sendiri-sendiri.

4.2.5.5 Metatesis dan Epentesis

Proses metatesis mengubah urutan fonem yang terdapat dalam suatu kata.

Proses epentesis sebuah fonem tertentu, biasanya yang homorgan dengan

lingkungannya, disisipkan ke dalam sebuah kata.

4.2.6 Fonem dan Grafem

1. Grafem e dipakai untuk melambangkan dua buah foe\nem yang berbeda, yaitu

fonem /e/ dan fonem /∂/.



2. Grafem p selain dipakai untuk melambangkan fonem /p/, juga dipakai untuk

melambangkan fonem /b/ untuk alofon /p/.

3. Grafem v digunakan juga untuk melambangkan fonem /f/ pada beberapa kata

tertentu.

4. Grafem t selain digunakan untuk melambangkan fonem /t/ digunakan juga

untuk melambangkan fonem /d/ untuk alofon /t/.

5. Grafem k selain digunakan untuk melambangkan fonem /k/ digunakan juga

untuk melambangkan fonem /g/ untuk alofon /k/ yang biasanya berada pada

posisi akhir.

6. Grafem n selain digunakan untuk melambangkan fonem /n/ digunakan juga

untuk melambangkan posisi /n/ pada posisi di muka konsonan /j/ dan /c/.

7. Gabungan grafem maih digunakan : ng untuk fonem /η/; ny untuk fonem /n/; kh

untuk fonem /x/; dan sy untuk fonem /∫/.

8. Bunyi glottal stop diperhitungkan senagai alofon dari fonem /k/; jadi,

dilambangjan dengan grafem k.
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TATARAN LINGUISTIK (2) : MORFOLOGI

Satuan bunyi terkecil dari arus ujaran disebut fonem sedangkan satuan yang

lebih tinggi dari fonem disebut silabel. Namun silabel berbeda dengan fonem karena

tidak bersifat fungsional. Di atas satuan silabel terdapat satuan yang fungsional

disebut morfem (satuan gramatikal yang memiliki makna).

5.1 MORFEM

Tata bahasa tradisional tidak mengenal konsep maupun morfem. Sebab

morfem bukan merupakan satuan dalam sintaksis dan tidak semua morfem punya

makna secara filosofis. Morfem dikenalkan oleh kaum strukturalis pada awal abad ke-

20.

5.1.1 Identifikasi Morfem

Untuk menentukan bahwa sebuah satuan bentuk merupakan morfem atau

bukan kita harus membandingkan bentuk tersebut di dalam bentuk lain. Bila satuan

bentuk tersebut dapat hadir secara berulang dan punya makna sama, maka bentuk

tersebut merupakan morfem. Dalam studi morfologi satuan bentuk yang merupakan

morfem diapit dengan kurung kurawal ({ }) kata kedua menjadi {ke} + {dua}.

5.1.2 Morf dan Alomorf

Morf adalah nama untuk semua bentuk yang belum diketahui statusnya.

Sedangkan Alomorf nama untuk bentuk bila sudah diketahui status morfemnya

(bentuk-bentuk realisasi yang berlainan dari morfem yang sama) .

Melihat → me-

Membawa → mem-

Menyanyi → meny-

Menggoda → meng-

5.1.3 Klasifikasi Morfem

Klasifikasi morfem didasarkan pada kebebasannya, keutuhannya, maknanya

dan sebagainya.



5.1.3.1 Morfem bebas dan Morfem terikat

Morfem Bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat

muncul dalam pertuturan. Sedangkan yang dimaksud dengan morfem terikat adalah

morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam

pertuturan.

Berkenaan dengan morfem terikat ada beberapa hal yang perlu dikemukakan.

Pertama bentuk-bentuk seperti : juang, henti, gaul, dan , baur termasuk morfem

terikat. Sebab meskipun bukan afiks, tidak dapat muncul dalam petuturan tanpa

terlebih dahulu mengalami proses morfologi. Bentuk lazim tersebut disebut

prakategorial. Kedua, bentuk seperti baca, tulis, dan tendang juga termasuk

prakategorial karena bentuk tersebut merupakan pangkal kata, sehingga baru muncul

dalam petuturan sesudah mengalami proses morfologi. Ketiga bentuk seperti : tua (tua

renta), kerontang (kering kerontang), hanya dapat muncul dalam pasangan tertentu

juga, termasuk morfem terikat. Keempat, bentuk seperti ke,  daripada, dan kalau

secara morfologis termasuk morfem bebas. Tetapi secara sintaksis merupakan bentuk

terikat. Kelima disebut klitika. Klitka adalah bentuk-bentuk singkat, biasanya satu

silabel, secara fonologis tidak mendapat tekanan, kemunculannya dalam pertuturan

selalu melekat tetapi tidak dipisahkan .

5.1.3.2 Morfem Utuh dan Morfem Terbagi

Morfem utuh adalah morfem dasar, merupakan kesatuan utuh. Morfem terbagi

adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua bagian terpisah. Catatan yang perlu

diperhatikan dalam morfem terbagi.

Pertama, semua afiks disebut koufiks termasuk morfem terbagi. Untuk

menentukan koufiks atau bukan, harus diperhatikan makna gramatikal yang

disandang.

Kedua, ada afiks yang disebut sufiks yakni yang disisipkan di tengah morfem

dasar

5.1.3.3 Morfem Segmental dan Suprasegmental

Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem segmental.

Morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental

seperti tekanan, nada, durasi.

5.1.3.4 Morfem beralomorf zero

Morfem beralomorf zero adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud

bunyi segmental maupun berupa prosodi melainkan kekosongan.



5.1.3.5 Morfem bermakna Leksikal dan Morfem tidak bermakna Leksikal

Morfem bermakna leksikaladalah morfem yang secara inheren memilikimakna pada

dirinya sendiritanpa perlu berproses dengan morfem lain. Sedangkan morfem yang

tidak bermakna leksikal adalah tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri.

5.1.4 Morfem Dasar, Bentuk Dasar, Pangkal(stem), dan Akar(root)

Morfem dasar bisa diberi afiks tertentu dalam proses afiksasi bisa diulang dalam suatu

reduplikasi, bisa digabung denganmorfem lain dalam suatu proses komposisi. Pangkal

digunakan untuk menyebut bentuk dasar dari proses infleksi. Agar digunakan untuk

menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi.

5.2 KATA

Dalam tata bahasa tradisional, satuan yang lingual yang selalu dibicarakan adalah

kata.

5.2.1 Hakikat kata

Tata bahasawan tradisional memberi arti bahasa kata deretan huruf yang diapit 2 spasi

memiliki 1 arti. Menurut tata bahasawan struktural (bloowfield) kata adalah satuan

bebas terkecil tidak pernah diulas, seolah batasan itu bersifat final.

5.2.2 Klasifikasi Kata

Tata bahasawa tradisional menggunakafikan kriteria makna yang digunakan untuk

mengidentifikasi  kelas Verba, nomina, ajektif sedangkan kriteria fugsi digunakan

untuk mengidentifiaksi preposisi, konjunksi, adverbia, pronoumia . tata bahasawan

struktruralis membuat klasaifikasi kata berdasarkan distribusi kata dalam suatu

struktur. Sedangkan kelompok linguis lalu menggunakan kriteria fungsi sintaksis

untuk menentukan kelas kata. Klasifikasi kata memeng perlu , dengan mengenal

sebuah kata , kita dapat memprediksi penggunakan kata tersebut dalam ujaran.

5.2.3 Pembentukan kata

Pembentukan kata nersifat Inflentif dan Derivatif.

5.2.3.1 Inflektif

Kata – kata dalam bahasa berfleksi mengalami penyesuaian bentuk dengan kategori

gramatikal yang berlaku dalam bahasa itu. Penyesuaian tersebut berupa afiks,Infiks,

dan sufiks. Penyesuaian pada verba disebut konjugasi . Penyesuaian pada uomsua dan

asektifa disebut deklinasi.

Sebuah kata yang sama hanya bentuknya saja yang berbeda dalam morfologi

infleksional disebut paradigma Infleksional.



5.2.3.2 Deriatif

Pembentukan kata secara deriatif membentuk kata baru , yang identitas lesikalnya

tidak sama dengan kata dasarnya . Perbedaan identitas lesikal berkenaan dengan

makna meskipun kelasnya sama , tetapi waktunya tidak sama.

5.3 PROSES MORFEMIS

5.3.1 Afiksasi

Adalah proses pembubuhan afiks pada kata dasar.

Unsur –unsur dalam proses ini : 1. Bentuk dasar

2. Afiks

3. Makna gramatikal yang dihasilkan

Proses ini dapat bersifat infletif dan derifatif . Afiks aalah sebuah bentuk, biasanya

berupa morfem terikat , yang di imbuhkan pada sebuah dasar dalam proses

pembentukan kata .

Jenis Afiks berdasarkan sifat kata yang dibentuk :

a. Afiks inflektif : Afiks yang digunakan dalam pembentukan kata – kata inflektif .

b. Afiks Derivatif: Afiks yang digunakan dalam pembentukan kata baru (kata leksikal

tidak sama dengan bentuk dasarnya)

Afiks Berdasarkan melekatnya pada bentuk dasar :

a. Prefiks : Afiks yang diimbuhkan dimuka bentuk dasar .

b. Lufiks : afiks yang diinbuhkan ditengah bentuk dasar .

c. Sufiks : Afiks yang diimbukan pada posisi akhir bentuk dasar.

d. Koufiks : afiks yang berupa moffem terbagi yang bagian pertama berposisi pada awal

bentuk dasar dan bagian kedua berposisi pada akhir bentuk daar sehingga dianggap

sebagai satu kesatuan dan pengimbuhannya dilakukan sekaligus .

Sirkumfiks : untuk menyebutkan gabungan afiks yang bukan koufiks .

Luterfiks : sejenis sufiks / elemen penyambung yang muncul dalam proses

pengganbungan dua buah unsur .

Tranfiks : afiks yang berwujud vokal – vokal yang diimbuhkan pada

keseluruhan dasar (bahasa – bahasa semit, dasar biasanya berupa konsonan )

5.3.2 Reduplikasi

Adalah proses morfenis yang mengulang bentuk dasar , baik secara keseluruhan ,

secara sebagian (parsial) walaupun dengan perubahan bunyi .

Istilah sehubungan dengan reduplikasi :



a. Dwi Lingga : Pengulangan morfem dasar

b. Dwi Lingga Salin Suara : Pengulangan morfem dasar dengan perubahan vokal dan

fonem lain.

c. Dwi Purwa : Pengulangan silabel Pertama

d. Dwi Sasana : Pengulangan pada akhir kata

e. Tri Lingga : Pengulangan morfem dasar sampai 2 kali

Proses reduplikasi dapat bersifat infleksional maupun derifasional.

Reduplikasi infleksional tidak mengubah identitas flesikal tetapi memberi ,makna

gramatikal . bersifat derifasional membentuk kata yang identitas lesikalnya berbeda

dengan bentuk dasarnya .

Catatan khusus mengenai reduplikasi :

1. Bentuk dasar Reduplikasi dalam bahasa indonesia dapat berupa morfem dasar .

2. Bentuk Reduplikasi yang disertai afiks bisa bersamaan / proses afiksasi dulu baru

reduplikasi .

3. Pada dasar yang berupa gabungan kata, proses reduplikasi mungkin berupa

reduplikasi penuh tetapi munkin berupa reduplikasi parsial .

4. Reduplikasi dalam bahasa indonesia bersifat paradikmatis, memberi makna jamak /

kevariasian juga bersifat derivasional.

5. Adanya reduplikasi semantis : dua buah kata yang maknanya bersinonim membentuk

satu kesatuan gramatikal .

6. bentuk reduplikasi atau bukan pada komponen  yang berupa morfem beben dan

terikat.

5.3.3 Komposisi

Adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar baik yang

maupun terikat sehingga membentuk sebuah kontruksi yang memiliki identitas lesikal

yang berbeda.

Sutan takdir AlisJahbana (1953), berpendapat bahwa kata majemuk adalah sebuah

kata yang memiliki makna baru yang tidak merupakan gabungan nakna unsur –

unsurnya .

Kelompok linguis tata bahasa struktural menyatakan komposisi disebut kata

majemuk, kalau diantara unsur – unsur pembentuknya tidak dapat disisipkan apa –

apa tanpa merusak komposisi itu.

Linguis kelompok lalu menyatakan komposisi adalah kata majemuk jika identitas

lesikal komposisi itu sudah berubah dari identitas lesikal unsur – unsurnya.



Verhaar (1978) menyatakan suatu komposisi disebut kata majemuk kalau hubungan

kedua ubsurnya tidak bersifat sintaksius.

Kridalaksana(1985) menyatakan kata majemuk haruslah tetap berstatus kata, kata

majemuk harus dibedakan dari idiom sebab kata majemuk adalah konsep sitaksius ,

sedangkan idiom adalah konsep semantis.

5.3.5 Pemendekan

Adalah proses penanggalan bagian – bagian leksen / gabungan leksen

sehingga menjadi sebuah bentuk singkat tetapi maknanya tetap sama denan makna

bentuk utuhnya.

Kependekan adalah proses pemendekan , dibedakan menjadi 3 :

a. penggalan : Kependekan berupa pengekalan satu / dua suku pertama dari bentuk yang

dipendekan itu.

b. Singkatan : hasil prosess pemendekan yang berupa:

- Pengekalan huruf awal dari sebuah leksen / huruf – huruf awal dari gabungan leksem.

- Pengekalan beberapa huruf dari sebuah leksem .

- Pengekalan huruf pertama dikombinasi dengan penggunaan angka untuk pengganti

huruf yang sama .

- Pengekalan dua , tiga , atau empat huruf perrtama dari sebuah leksem .

c. Akronim : hasil pemendekan yang berupa kata / dapat dilafalkan sebagai kata .

Wujudnya berupa pengekalan huruf – huruf pertama, berupa pengekalan suku – suku

kata dari gabungan leksem / bisa juga secara tak beraturan .

5.3.6 Produktifitas proses morfemis

Adalah dapat tidaknya proses pembentukan kata itu , terutama afiksasi ,

reduplikaai dan komposisi, digunakan berulang – ulang yang secara lrelatif tidak

terbatas artinya ada kemungkinan menambah bentuk baru dengan proses tersebut.

Bloking adalah tidak adanya sebuah bentuk yang seharusnya ada (karena

menurut kaiadah dibenarkan)(arronoff 1976 43.bauer 1983: 87 ) fenomena ini terjadi

karena adanya bentuk lain yang menyebabkan tidak adanya bentuk yang dianggap

seharusnya ada .



5.4 MORFOFONEMIK

Morfofonemik , morfonemik, morfofonologi / morfologi adalah peristiwa

berubahnya wujud morfenis dalan suatu proses morfologis, baik afiksasi , reduplikasi

mauoun komposisi.

Perubahan fonem adalah proses morfofonemik ini dapat berwujud :

a. Pemunculan fonem

b. Pelepasan fonem

c. Peluluhan fonem

d. Perubahan fonem

e. Pergeseran fonem

Proses Pergeseran fonem adalah perubahan sebuah fonem dari silabel yang

satu kesilabel yang lain biasanya kesilabel berikutnya.
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TATARAN LINGUISTIK 3

SINTAKSIS

Morfologi dan sintaksis adalah bidang tataran linguistik yang secara

tradisional disebut tata bahasa dan gramatikal. Karaena perbedaan keduanya tidak

terlihat jelas maka muncul morfosintaksis. Morfosintaksis adalah gabungan dari

morfologi dan sistaksis, untuk menyebut keduanya sebagai bidang satu pembahasan.

Morfologi membicarakan struktur internal kata, sedangkan sintaksis membicarakan

kata dalam hubungannya dengan kata lain sebagai suatu satuan ujaran.

Pembahasan dalam sintaksis:

1. Struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori dan peran sintaksis serta alat-

alat yang digunakan dalam membangun struktur itu.

2. Satuan-satuan sintaksis yang berupa kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana.

3. Hal-hal lain yang berkenaan dengan sintaksis, seperti masalah modus, aspek dan

sebagainya.

6.1 STRUKTUR SINTAKSIS

Ada beberapa kelompok dalam sintaksis

- Kelompok pertama yaitu subyek, predikat, obyek, dan keterangan adalah kelompok

fungsi sintaksis

- Kelompok kedua yaitu nomina, verba, ajektiva, dan numeralia adalah peristilahan

dengan kategori sintaksis.

- Kelompok ketiga yaitu pelaku, penderita dan penerima adalah peristilahan yang

berkenaan dengan peran sintaksis

Menurut Ver haar (1978) fungsi sintaksis terdiri dari S,P,O,K merupakan kotak-kotak

kosong atau tempat kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa karena

kekosongannya.

Chafe (1970) menyatakan bahwa yang paling penting dalam struktur sintaksis adalah

fungsi predikat. Bagi chafe predikat harus selalu berupa verba atau kategori lain yang

diverbakan.



6.2  KATA SEBAGAI SATUAN SINTAKSIS

Dalam tataran sintaksis kata merupakan satuan terkecil, yang menjadi

komponen pembentuk satuan yang lebih besar yaitu frase. Ada dua macam kata : kata

penuh (full word) dan kata tugas (function word)

Kata penuh adalah kata yang secara leksikal memiliki makna, mempunyai

kemungkinan untuk mengalami proses morfologi, merupakan kelas terbuka dan dapat

bersendiri sebagai sebuah satuan tuturan.

Kata tugas kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna tidak mengalami

proses morfologi merupakan kelas tertutup dan tidak dapat bersendiri.

Yang merupakan kategori kata penuh yaitu nomina, verba, ajektiva, adverbia, dan

numeralia, sedangkan yang termasuk kata tugas adalah kata-kata yang berkategori

preposisi dan konjungsi.

6.3 FRASE

6.3.1 Pengertian Frase

Frase adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang mengisi salah

satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Karena frase adalah satuan gramatikal bebas

terkecil maka frasa berupa morfem bebas, bukan morfem terikat.

Frase tidak terdiri dari subjek – predikat  atau predikat – objek. Karena frase

merupakan salah satu fungsi sintaksis maka frase tidak dapat dipindah sendirian harus

digunakan secara keseluruhan.

Contoh : kamar mandi tidak boleh dipisah : kamar dan mandi

Perbedaan frase dan kata majemuk yaitu :

- Kata majemuk yaitu komposisi yang memiliki makna baru atau memiliki satu makna,

merupakan morfem terikat

- Frase yaitu tidak memiliki makna baru, melainkan merupakan fungsi sintaksis dan

makna gramatikal, merupakan morfem bebas yang benar-benar berstatus kata.

6.3.2 Jenis Frase

Jenis-jenis frase yaitu :

a. frase eksosentrik

frase eksosentrik adalah frase yang komponen-komponennya tidak mempunyai

perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Frase ini dapat mengisi fungsi

keterangan. Frase eksentrik dibedakan menjadi dua, yaitu :



1. Fase eksosentrik yang direktif adalah fase yang komponen utamanya berupa preposisi

seperti di, ke, dan dari. Frase ini disebut  juga frase preposisional.

2. frase eksosentrik  non-direktif adalah komponen pertamanya artikulus (sebutan).

b. Frase Endosentrik (modifikatif)

Frase Endosentrik adalah frase yang salah satu unsurnya atau komponennya memiliki

perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Disebut frase modifikatif karena

komponen keduanya yaitu bukan komponen yang bukan inti atau hulu.

c. Frase Koordinatif

adalah frase yang komponen pembentukannya terdiri dari dua komponen atau lebih

yang sama atau sederajat dan secara potensial dapat dihubungkan oleh konjungsi

koordinatif baik yang tunggal seperti dan, atau,maupun konjungsi terbagi seperti:

baik....baik, makin.... makin, danbaik maupun.

d. Frase Apositif

Adalah frase koordinatif yang kedua komponennya saling merujuk sesamanya.

6.3.3 Perluasan Frase

Frase dapat diperluas artinya frase dapat diberi tambahan komponen baru sesuai

dengan konsep atau pengertian yang akan ditampilkan.

6.4 KLAUSA

Pengertian klausa

Klausa adalah runtunan kata-kata yang berkonstruksi predikatif artinya didalam

konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat

dan yang lain sebagai subyek, sebagai obyek dan sebagainya.

Klausa Ferbal adalah klausa yang predikatnya berkategori verba. Klausa verba dibagi

yaitu:

- Klausa transitif : Klausa yang predikatnya berupa verba transitif.

- Klausa intransitif: Klausa yang predikatnya berupa verba Intansitif

- Klausa reflektif: Klausa yang predikatnya berupa verba Refleksi

- Klausa Resiprokal: Klausa yang predikatnya berupa verba Resiprokal



Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya berupa nominal atau frase nominal

Klausa ajektifa adalah klausa yang predikatnya berupa ajektifa

Klausa adverbia adalah klausa yang predikatnya berupa adverbia

Klausa preposisional adalah klausa yang predikatnya berupa frase preposisi

Klausa numeral adalah klausa yang subyeknya berupa kata atau frase numeralia

Klausa berpusat adalah klausa yang subyeknya terikat pada predikatnya.

6.5 KALIMAT

6.5.1 Pengertian kalimat

Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya

berupa klausa, dilengkapi konjungsi serta intonasi  final.

6.5.2 Jenis kalimat

a. Kalimat inti dan kalimat non-inti

Kalimat inti(kalimat dasar) adalah kalima yang dibentuk dari klausa inti yang lengkap

berdasarkan deklaratif , aktif atau netral dan afirmatif.

b. Kalimat tunggal dan majemuk

kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa.

Kalimt majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih.

C. kalimat Mayor dan kalimat Minor

Kalimat mayor adalah kalimat yang klausanya sekurang-kurangnya memiliki unsur

subyek dan predikat.

Kalimat Minor adalah kalimat yang klausanya hanya terdiri dari subyek saja, obyek,

atau keterangan saja.

Biasanya merupakan jawaban suatu pertanyaan.

d. Kalimat verbal dan kalimat nonverbal

kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata / frase yang berkategori

verbal.

Kalimat nonVerbsl adalah kalimat yang predikatnya berupa kata atau frase.

e. kalimat Bebas dan kalimat terikat

Kalimat bebas adalah kalimat yang mempunyai potensi untuk ujuran lengkap atau

dapat memulai sebuah paragraf atau wacana tanpa bantuan kalimat / konteks lain yang

menjelaskan

Kalimat terikat adalah ka;imat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai ujaran lengkap.



6.5.3 Intonasi Kalimat

Tekanan , nada / tempo bersifat fonemis pad bahasa tertentu. Artinya, ketika unsur

suprasegmental dapat memebedakan makna kata karena berlaku sebagai fonem .

6.5.4 Modus , Aspek , kala ,modalitas dan diatesis

1. Modus, adalah pengungkapan atau penggambaran suasana psikologis perbuatan

menurut tafsiran si pembicara atau sikap sipembicara tebtabg apa yang diucapkannya

2. Aspek, adalah cara untuk memandang pembentukan waktu secara internal didalam

suatu situasi , keadaan , kejadian atau proses.

3. Kala atau tenses , adalah informasi dalam kalimat yang menyatakan eaktu terjadinya

perbuatan kejadian, tindakan yang disebutkan didalam predikat.

4. Modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicaraan

terhadap hal yang dibicarakan.

5. Fokus adalah unsur yang menonjolkan bagian kalimat sehingga perhatian pendengar

atau pembaca tertuju pada bagian itu .

6. Ditesis adalah gambaran hubungan antara pelaku dalam kalimat dengan perbuatan

yang dilakukan dalam kalimat itu.

6.6 WACANA

Adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan

satuan gramatikal tertinggi atau terbesar

6.6.1 Kekoherensial

yaitu adanya keserasian hubungan antara unsur – unsur yang ada dalam wacana

tersebut

6.6.2 Alat wacana

Alat – alat gramatikal untuk membuat wacana antara lain :

a. konjunksi : menghubungkan kalimat , antar paragraf

b. menggunakan kata ganti dia , nya, mereka, ini, dan itu sebagai rujukan anatoris

c. Menggunakan Elipsis : Penghilanggan bagian kalimat yang sama yang terdapat

kalimat yang lain

6.6.3 Jenis wacana

Berkenaan sarananya :

1. Wacana lisan

2. wacana tulisan



Jenis wacana dilihat dari penggunaan bahasa :

1. wacana Prosa

2. Wacana Puisi

6.6.4 Subsatuan Wacana

Meliputi:

1. Bab

2.Subbab

3.Paragraf

4.subParagraf

6.7. CATATAN MENGENAI HEIRARKI SATUAN

Urutan heriarki satuan adalah urutan normalteoritis

Faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan urutan :

1. pelompatan tingkat

2. pelapisan Tingkat

3. Penurunan Tingkat

Bagan Urutan heriarki satuan :

Wacana

Kalimat

Klausa

Kata frase kata morfem
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BAB 7

TATARAN LINGUISTIK : SEMANTIK

Semantik, dengan objeknya yakni makna, berada di seluruh atau di semua tataran yang

bangun-membangun ini, makna berada di dalam tataran fonologi, morfologi, dan

sintaksis.Penamaan tataran untuk semantik agak kurang tepat, sebab dia bukan satu tataran

dalam arti unsur membangun satuan lain yang lebih besar, melainkan merupakan unsur yang

berada pada semua tataran itu, meskipun kehadirannya pada tiap tataran itu tidak sama.

Para linguis structuralis tidak begitu peduli dengan masalah makna ini, karena dianggap

tidak termasuk ataun menjadi tataran yang sederajat dengan tataran yang bangun-membangun

itu.Hockett (1954). Missal, salah seorang tokoh strukturalis menyatakan bahwa bahasa adalah

suatu system yang kompleks dari kebiasaan-kebiasaan.

Sistem bahasa terdiri ini terdiri dari 5 subsistem, yaitu subsistem gramatika, subsistem

fonologi, subsistem morfofonemik,subsistem semantik, dan subsistem fonetik.

Sejak Chomsky menyatakan betapa pentingnya semantik dalam studi liguistik, maka studi

semantik sebagai bagian dari studi linguistik menjadi semarak. Semantik tidak lagi menjadi

objek periferal, melainkan menjadi objek yang setaraf dengan bidang-bigdang studi linguistik

lainnya.

7.1 HAKIKAT MAKNA

Menurut de Saussure setiap tanda linguistik atau tanda bahasa terdiri dari dua komponen

yaitu komponen signifikan atau ”yang mengartikan” yang wujudnya berupa runtunan bunyi

dan komponen signifie atau ”yang diartikan”yang wujudnya berupa pengertian atau konsep

(yang dimiliki  oleh signifikan). Umpamanya tanda linguistik berupa <meja>, terdiri dari

komponen signifikan, yakni berupa runtunan fonem /m/, /e/, /j/, dan /a/; dan komponen

signiefinya berupa konsep atau makna ’sejenis perabot kantor dan rumah tangga’. Tanda

linguistik ini yang berupa runtunan fonem dan konsep yang dimiliki runtunan fonem itu

mengacu pada sebuah referen yang berada diluar bahsa, yaitu ”sebuah meja”.



Di dalam penggunaannya dalam pertuturan yang nyata makna kata atau leksem itu

seringkali, dan mungkin juga biasanya, terlepas dari pengertian atau konsep dasarnya dan

juga dari acuannya. Misalnya, kata buaya dalam kalimat (4) berikut sudah terlepas dari

konsep asal dan acuannya.

(4) Dasar buaya ibunya sendiri ditipunya.

(5) Sudah hampir pukuk dua belas!

Apabila diucapkan oleh seorang ibu asrama putri terhadap seorang pemuda yang masih

bertandang di asrama itu padahal jam sudah menunjukkan hampir pukul dua belas malam.

Lain maknanya apabila kalimat itu diucapkan oleh seorang guru agama ditujukan kepada para

santri pada siang hari. Makna kalimat (5) itu yang diucapkan si ibu asrama tentu berarti

’pengusiran’ secara halus, sedangkan yang diuucapkan oleh guru agama itu berarti

’pemberitahuan bahwa sebentar lagi masuk waktu Zuhur.

7.2JENIS MAKNA

Berbagai nama jenis makna telah dikemukakan orang dalam berbagai buku linguistik atau

semantik. Kiranya jenis-jenis makna yang dibicarakn pada subbab berikut ini sudah cukup

mewakili jenis-jenis makna yang pernah dibicarakan orang itu.

7.2.1 Makna Lesikal, Gramatikal, dan Kontekstual.

Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa  konteks

apapun. Misalnya, leksem kuda memiliki makna lesikal ’sejenis binatang berkaki empat yang

biasa dikendarai’. Makna leksikal adalah makna yang sebenarnya, makna yang sesuai

dengan hasil observasi indra kita.

Makna gramatikal baru ada kalau terjadi proses gramatikal, seperti afiksasi, reduplikasi,

komposisi, atau kalimatisasi. Umpamanya, dalam proses afiksasi prefiks ber-dengan dasar

baju melahirkan makna gramatiukal ’mengenakan’ atau memakai baju’; dengan dasar kuda

melahirkan makna gramatikal ’mengendarai kuda’.



Makna konstekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam  satu

konteks. Sebagai contoh :

(7a) Rambut di kepala nenek belum ada yang putih.

(7b) Sebagai kepala sekolah dia harus menegur murid itu.

(7c) nomor teleponnya ada pada kepala surat itu.

7.2.2 Makna Referensial dan Non-referensial

Sebuah kata atau leksem disebut bermakna referensial kalau ada referensnya, atau

acuannya. kata-kata seperti kuda, merah, dan gambar adalah termasuk kata-kata yang

bermakna referensial karena  ada acuannya dalam dunia nyata. Sebaliknya kata-kata seperti

dan, atau dan karena adalah termasuk kata-kata yang tidak bermakna ferensial, karena kata-

kata itu tidak mempunyai referens.

Yang termasuk kata-kata deiktik ini adalah kata-kata yang termasuk pronomina seperti dia,

saya, dan kamu; kata-kata yang menyatakan ruang, seperti di sini, di sana, dan disitu; kata-

kata yang menyatakan waktu, seperti sekarang, besok, dan nanti; dan kata-kata yang disebut

kata petunjuk, seperti ini dan itu.

o ”Tadi saya lihat Pak Ahmad duduk di sini, sekarang dia ke mana?”

Tanya Pak Rasyid kepada para mahasiswa itu.

o ”Kami di sini memang bertindak tegas terhadap para penjahat itu.” kata Gubernur

DKI kepada para wartawan dari luar negeri itu.

Jelas, kata di sini pada kalimat pertama acuannya adalah sebuah tempat duduk; tetapi pada

kalimat kedua acuannya adalah satu wilayah DKI Jakarta Raya.

7.2.3 Makna Denotatif dan Makna Konotatif

Makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh

sebuah leksem. Jadi, makna denotatif ini sebenarnya sama dengan makna lesikal.

Umapamanya, kata babi bermakna denotatif ’sejenis binatang yang biasa diternakkan untuk

dimanfaatkan dagingnya.



Kata kurus berkonotasi netral, artinya, tidak memiliki nilai rasa yang mengenakkan. Tetapi

kata ramping, yang sebenarnya bersinonim dengan  kata kurus itu memiliki konotasi positif,

nilai rasa yang mengenakkan. Sebaliknya kata kerempeng mempunyai konotasi negatif

memiliki nilai rasa yang tidak mengenakkan.

7.2.4 Makna Konseptual  dan Makna Asosiatif

Yang dimaksud dengan makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah

leksem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Kata rumah memiliki makna konseptual

’bangunan tempat tinggal manusia’.

Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem atau kata yang berkenaan

dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misal, kata

melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian.

Jadi, kata melati yang bermakna konseptual ’sejenis bunga kecil-kecil berwarna putih dan

berbau harum’ digunakan untuk menyatakan perlambang kesucian.

 Makna stilistika berkenaan dengan pembedaan penggunaan kata sehubungan

dengan perbedaan sosial atau bidang kegiatan.

 Makna efektif berkenaan dengan perasaan pembicara terhadap lawan bicara

atau terhadap objek yang dibicarakan.

 Makna afektif lebih nyata trasa dalam bahasa lisan.

 Makna kolokatif berkenaan dengan ciri-ciri makna tertentu yang dimiliki

sebuah kata yang bersinonim, sehingga kata tersebut hanya cocok untuk

berpasangan dengan kata tertentu lainnya.i, , yang tidak meragukan

7.2.5 Makna Kata dan Makna Istilah

Penggunaan makna kata baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada di dalam konteks

situasinya. Kita belum tahu makna kata jatuh sebelum kata itu berada di dalam konteksnya.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa makna kata masih bersifat umum, kasar, dan tidak

jelas. Kata tangan dan lengan sebagai kata, maknanya lazim di anggap sama, seperti contoh

berikut.



 Tangannya luka kena pecahan kaca.

 Lengannya luka kena pecahan kaca.

Jadi, kata tangan dan lengan pada kedua kalimat di atas adalah besinonim, atau bermakna

sama.

Istilah mempunyai makna yang pasti, yang jelas, yang tidak meragukan, meskipun tanpa

konteks kalimat. Umpamanya, kata tangan dan lengan yang menjadi contoh. Kedua kata itu

dalam bidang kedokteran mempunyai makna berbeda. Tangan bermakna bagian dari

pergelangan sampai ke jari tangan, sedangkan lengan adalah bagian dari pergelangan

sampai ke pangkal bahu. Dalam bahasa umum kedua kata itu merupakan dua kata yang

bersinonim, dan oleh karena itu sering dipertukarkan. Artinya, istilah itu tidak hanya

digunakan di dalam bidang keilmuaan, tetapi juga telah digunakan secara umum.

7.2.6 Makna Idiom dan Peribahasa

Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna unsur-

unsurnya, baik secara leksikal maupun secara gramatikal. Umpamanya, secara gramatikal

bentuk menjual rumah bermakna ’yang menjual menerima uang dan yang membeli menerima

rumahnya. Tetapi dalam bahasa indonesia bentuk menjual gigi tidaklah memiliki makna

seperti itu, melainkan bermakna ’tertawa keras-keras’. Jadi makna seperti yang dimiliki

menjual gigi itulah yang disebut makna idiomatikal.

Ada dua macam idiom, yaitu yang disebut idiom penuh dan idiom sebagian. Yang

dimaksud dengan idiom penuh adalah yang semua unsur-unsur sudah melebur menjadi satu

kesatuan, sehingga makna yang dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu. Bentuk-bentuk

seperti membanting tulang, menjual gigi, dan meja hijau termsuk contoh idiom

penuh.Sedangkan yang dimaksud idiom sebagian adalah idiom yang salah satunya unsurnya

masih memiliki makna lesikal sendiri. Misal, buku putih yang bermakna ’ buku yang memuat

keterangan resmi suatu kasus.

Peribahasa memiliki makna yang dapat dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya

’asosiasi’ antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa.contoh’ pribahasa Tong

kosong berbunyi nyaring yang maknanya’ oarang yang banyak cakapnya biasanya tidak

berilmu. Makna ini dapat ditarik dari asosiasi; tong yang berisi bila dipukul tidak

mengeluarkan bunyi, tapi tong yang kosong akan menegeluarkan bunyi yang keras, nyaring.



7.3 RELASI MAKNA

Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahas yang satu

dengan satuan bahasa lainnya.

7.3.1 Sinonim

Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu

ujaran dengan satuan ujaran lainnya. Misal, antra kata betul dengan kata benar. Relasi

sinonim ini bersifat dua arah. Kalau satu satuan ujaran A bersinonim dengan satuan ujaran B,

maka satuan ujaran B itu bersinonim dengan satuan ujaran A.

Dua buah ujaran yang bersinonim maknanya tidak akan  sama. Karena faktor-faktor ;

 Pertama, faktor waktu. Contoh, kata kempa bersinonim dengan kata stempel, namun

kata kempa juga hanya cocok untuk digunakan pada konteks klasik.

 Kedua, faktor tempat atau wilayah. Misal, kata saya dan beta adalah dua kata yang

bersinonim. Namun, kata saya dapat digunakan di mana saja, sedangkan kata beta

hanya cocok untuk wilayah indonesia bagian timur.

 Ketiga, faktor keformalan. Misal, kata uang dan duit adalah 2 kata yang bersinonim.

Namun, kata uang digunakan dalam ragam formal dan informal. Duit hanya cocok

untuk tak formal.

 Keempat, faktor sosial. Saya dan aku bersinonim. Kata saya dapat digunakan oleh

siapa saja dan kepada siapa saja, sedangkan kata aku hanya dapat digunakan untuk

orang sebaya.

 Kelima, bidang kegiatan. Kata matahari dan surya, bersinonim.kata matahari

digunakan dalam kegiatan apa saja, sedangkan kata surya hanya digunakan pada

ragam khusus.

 Keenam, faktor nuansa makna.misal, kata-kata melihat, melirik, menonton, meninjau,

dam mengintip, kata-kata bersinonim. Kata melihat memiliki makna umum, kata

melirik memiliki makna melihat dengan sudut mata, kata menonton memiliki makna

melihat untuk kesenangan, kata meninjau memiliki makna melihat dari jauh, dan kata

mengintip memiliki makna melihat dari celah sempit.



7.3.2 Antonim

Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya

menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lain. Misal,

buruk berantonim dengan baik.

Dilihat dari sifat hubungannya, maka antonim dibedakan atas beberapa jenis:

 Pertama, antonim yang bersifat mutlak. Umpama kata mati berantonim dengan kata

hidup. Bersifat mutlak karena sesuatu yang masih hidup tentunys belum mati, dan

sesuatu yang sudah mati tentunya tidak hidup lagi.

 Kedua, antonim yang bersifat relatif atau bergradasi. Umpama kata besar dan kecil

berantonim secara relatif . karena batas antara satu dengan lainnya tidak dapat

ditentukan dengan jelas.

 Ketiga, antonim yang bersifat relasional. Umpama antara kata membeli dan menjual,

antara guru dan murid. Antonim jenis ini disebut relasional karena munculnya yang

satu harus disertai dengan yang lain. Contoh seorang laki-laki tidak bisa disebut

sebagai suami kalau tidak punya istri. Andaikata istrinya meninggal, maka dia bukan

suami lagi, melainkan kini sudah berganti nama menjadi duda.

 Keempat, antonim yang bersifat hierarkial. Umapama, kata tamtama dan bintara

berantonim secara hierarkial, juga antara kata gram dan kilogram. Demikianlah, kata

tamtama dan bintara berada dalam satu garis kepangkatan militer, kata gram dan

kilogram berada dalam satu garis jenjang ukuran timbangan.

7.3.3 Polisemi

Polisemi mempunyai makna lebih dari satu. Umpama,  kata kepala yang setidaknya

mempunyai makna :

(21)Kepalanya luka  kena pecahan kaca. ( bagian tubuh manusia)

(22) Kepala kantor itu bukan paman saya. ( ketua atau pimpinan )

(23)Kepala surat biasanya berisi nama dan alamant kantor. (sesuatu yang berada disebelah

atas)



7.3.4 Homonimi

Homonimi adalah dua kata atau satu ujaran yang bentuknya sama, maknanya tentu saja

berbeda, karena masing-masing merupakan kata yang berlainan. Contoh; antara kata bisa

yang berarti ’racun ular’ dan kata bisa yang berarti sanggup.

Pada kasus homonim ada dua istilah yaitu;

a. homofoni : adanya kesamaan bunyi

contoh, kata bank ’lembaga keuangan’ dan bang (bentuk singkat dari abang)

b. homografi : mengacu pada bentuk ujaran yang sama ejaannya, tetapi ucapan dan

maknanya tidak sama.

Contoh, kata memerah yang berarti malakukan perah, dan kata memerah yang berarti

menjadi merah.

Cara menetukan dua buah bentuk yang sama adalah homonim atau polisemi :

1. yang harus dipegang adalah bahwa homonim adalah dua bentuk ujaran atau lebih

yang ’kebetulan’ bentuknya sama, dan maknanya berbeda. Polisemi adalah sebuah

ujaran yang memiliki mkan lebih dari satu.

2. makna yang ada dalam polisemi, meskipun berbeda, tetapi dapat dilacak secara

etimologi dan semantik, bahwa makna-makna itu masih mempunyai hubungan.

Sebaliknya makna dalam dua bentuk homonim tidakmempunyai hubungan sama

sekali.

7.3.5 Hiponimi

Hiponim adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang mkananya tercakup

dalam makna bentuk ujaran yang lain. Relasi hiponim bersifat searah,bukan dua arah.

Dengan kata lain kalau merpati adalah hiponim dari burung, maka burung adalah hipernim

dari merpati.



7.3.6 Ambiguiti Atau Ketaksaan

Ambiguiti atau ketaksaan adalah gejala dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran

gramatikal yang berbeda. Misal, bentuk buku sejarah baru dapat ditafsirkan maknanya

menjadi (1) buku sejarah itu baru terbit, (2) buku itu memuat sejarah zaman baru.

Dipersoalkan orang bagaimana kita dapat membedakan ambiguti dan homoni, sebab

konstruksi seperti buku sejarah baru seperti yang dibicarakan di atas sebagai contoh bentuk

ambiguiti, sebuah bentuk dengan dua tafsiran makna. Konsep bahwa hominim adalah dua

buah bentuk atau lebih yang kebetulan bentuknya sama, sedang ambiguiti sebuah bentuk

dengan dua tafsiran makna atau lebih.

7.3.7 Redunansi

Redunansi biasanya diartikan sebagai berlebih-lebihannya penguunaan unsur segmental

dalam suatu bentuk ujaran. Contoh kalimat; Bola itu ditendang oleh Dika tidak akan berbeda

maknanya bila dikatakan Bola itu ditendang Dika. Penggunaan kata oleh inilah yang

dianggap redundans, berlebih-lebihan.

7.4 Perubahan Makna

Dalam masa yang relatif singkat makna sebuah kataq akan tetap s’ama, tidak berubah,

tetapi dalam waktu yang relatif lama ada kemungkinan makna sebuah kata akan berubah.

 Pertama, perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi.

Umpama, kata sastra pada mulanya bermakna ’tulisan, huruf, lalu berubah menjadi

’bacaan’; kemudian berubah lagi menjadi bermakna ’buku yang baik isinya dan baik pula

bahasanya’,dst.

 Kedua, perkembangan sosial budaya. Kata saudara, misalnya, pada mulanya ’seperut’

atau ’prang yang lahir dari kandungan yang sama’, tapi kini kata saudara digunakan

juga untuk menyebut orang lain, sebagai kata sapaan,sederajat.

 Ketiga, perkembangan pemakaian kata. Misal, kata menggarap dari bidang pertanian

digunakan juga dalam bidang lain dengan makna, mengerjakan, membuat.



 Keempat, pertukaran tanggapan indra. Misal, rasa pedas yang seharusnya ditanggap

oleh alat indra perasa lidah menjadi ditanggap oleh alat pendengar telinga, seperti

dalam ujaran kata-katanya sangat pedas.

 Kelima, adanya asosiasi. Amplop sebenarnya adalah ’sampul surat’. Tetapi amplop

juga bermakna ‘uang sogok’.

Perubahan makna kata ada beberapa macam yaitu perubahan yang meluas, menyempit,

berubah total. perubahan yang meluas, artinya kalau tadinya sebuah kata bermakna ”A”,

kemudian menjadi makna ’B’. umpamanya, kata baju awalnya bermakna ‘pakaian sebelah

atas dari pinggang sampai kebahu \’. Tetapi dalam kalimat ‘Murid-murid memakai baju

seragam’, ini berarti bukan hanya baju tetapi juga celana, sepatu, dasi, dan topi.

Perubahan yang menyempit, artinya kalau tadinya sebuah kata atau satuan ujaran itu

memiliki makna yang sangat umum tetapi kini maknannya menjadi khusus sangat khusus.

Umpama kata sarjana mulanya  bermakna ‘orang cerdik pandai’ tetapi kini hanya bermakna ‘

lulusan perguruan tinggi’ saja.

Perubahan makna secara total, artinya makna yang dimiliki sekarang sudah jauh berbeda

dengan makna aslinya. Umpamanya kata ceramah dulu bermakna ”cerewet”, ’banyak cakap’

sekarang bermakna ’uraian mengenai suatu haldi muka orang banyak’.

7.5 MEDAN MAKNA DAN KOMPONEN MAKNA

Kata-kata yang berada dalam satu kelompok lazim dinamai kata yang berada dalam satu

medan makna atau satu makna leksikal. Sedangkan usaha untuk menganalisis kata atau

leksem atas unsur-unsur makna yang dimilikinya disebut analisis komponen makna atau

analisis ciri-ciri makna, atau juga analisis ciri-ciri leksikal.

7.5.1 Medan Makna

Medan makna atau medan leksikal adalah seperangkat unsur lesikal yang maknany

saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas

dalam alam semesta tertentu.Medan warna dalam bahasa indonesia mengenal nama merah,

coklat, biru, hijau, kuning, abu-abu, putih, dan hitam. Untuk nuansa yang berbeda, bahasa

indonesia memberi keterangan perbandingan seperti, merah darah, merah jambu, merah bata.

Dalam studi makna seperti yang dilakukan Nida, kata-lkata biasanya dibagi atas 4 kelompok,



yaitu kelompok bendaan (entiti), kelompok kejadian/ peristiwa (event), kelompok abstrak,

dan kelompok relasi.

Berdasar sifat hubungan semantisnya kelompok leksem dibedakan atas kelompok medan

kolokasi dan medan set. Kolokasi menunjuk pada hubungan sintakmantik yang terdapat

antara kata-kata atau unsur lesikal itu. Contoh, cab, bawang, trasi, garam, merica, dan lada

berada dalam satu kolokasi yaitu ’bumbu dapur’. Kolokasi menujukkan pada hubungan

sintamik, karena kata-kata yang berada dalam satu kelompok set menunjukkan pada

hubungan paradigmatik, karena kata-kata yang berada dalam satu kelompok set itu saling

bias disubstitusikan. Umpamanya, kata remaja merupakan tahap perkembangan dari kanak-

kanak menjadi dewasa. Sedangkan sejuk merupakansuhu di antara dingin dan hangat.

7.5.2 KOMPONEN MAKNA

Makna yang dimiliki setiap kata terdiri dari sejumlah komponen (yang disebut dengan

komponen makna) yang membentuk keseluruhan makna kata itu. Umpama kata ayah

memiliki komponen makna /+manusia,/+dewasa,/+jantan,/+kawin, dan /+punya anak dan

kata ibu memiliki komponen makna/+manusia,/+dewasa,/-jantan,/+kawin, dan /+punya anak.

(keterangan :tanda + memiliki komponen makna, - tidak memiliki komponen makna

tersebut).

Kegunaan analisis komponen yang lain ialah untuk membuat prediksi makna-makna

gramatikal afiksasi, reduplikasi, dan komposisi dalam bahasa Indonesia. Umapama, prosesw

afiksasi dengan prefiks me- pada nomina yang memiliki komponen makna /+alat?,

mempunyai makna gramatikal’ melakukan tindakan dengan alat’ seperti menggergaji,

memahat. Pada proses reduplikasi terjadi pada dasar verba yang memiliki komponen makna

/+sesaat/ memberikan makna gramatikal ’berulang-ulang’ seperti pada memotong-motong,

memukul-mukul. Sedangkan  pada verba yang memiliki komponen makna /+bersaat/

memberi makna gramatikal ’dilakukan tanpa tujuan’, seperti mandi-mandi, duduk-duduk.

Jadi, dalam proses reduplikasi terlihat verba yang memliki komponen makna /+sesaat/

mempunyai makna gramatikal berbeda dengan verba yang memiliki komponen makna /-

sesaat/.



Dalam proses komposisi, tau proses penggabungan leksem dengan leksem, terlihat juga

bahwa komponen makna yang dimiliki oleh bentuk dasar yang terlihat dalam proses itu

’milik’ hanya bisa terjadiapabila konstituen kedua dari komposisi itu memiliki komponen

makna /+manusia/ atau /+dianggap manusia, misalnya, sepeda Dika, rumah paman. Jika

tidak memiliki komponen maka makna  gramatikal ’milik’ tidak akan muncul.

7.5.3 Kesesuaian Semantik dan Sintaktik

Analisis persesuaian semantic dan sintaktik tentu saja harus memperhitungkan komponen

makna secara lebih terperinci. Misalnya kalimat :

1) Nenek makan dendeng

2) Kucing makan dendeng

Kalimat tersebut bisa diterima, meskipun subjek yang pertama berciri /+manusia/ dan yang

kedua /-manusia/ karena verbanya yaitu makan, memiliki komponen /+makhluk hidup/, yang

bisa berlaku untuk manusia dn binatang. Namun bagaimana dengan kalimat : kambing itu

makan rumput, padahal jelas bahwa rumput bukan makanan. Disini tampak bahwa

keterperincian analisis lebih diperlukan lagi, sebab ternyata rumput memang bukan makanan

manusia, tetapi makanan kambing.

Selain diperlukan keterperincian, masalah metafora juga harus disingkirkan, sebab kalimat

metaforis seperti kalimat Bangunan itu menelan biaya 100 juta rupiah. Kalimat ini adalah

diter
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SEJARAH DAN ALIRAN LINGUISTIK

Dalam sejarah perkembangannya linguistik dipenuhi dengan berbagai aliran ,

paham , pendekatannya dan teknik penyelidikan yang dari luar tampaknya sangan

ruwet . salins berlawanan . Beberapa aliran linguistik perba sampai zaman mutahir

secara singkat dan bersifat umum .

8.1 LINGUISTIK TRADISIONAL

Istilah tradisional dalam linguistik sering dipertentangkan dengan istilah

struktual, sehingga dalam pendidikan formal ada istilah tata bahasa tradisional dan

struktual bahasanya merupakan dua hal yang bertentangan sebagai akibat dari

pendekatan yang tidak sama terhadap hakikat bahasa.

8.1.1 Linguistik zaman yunani

Masalah pokok yang menjadi pertentangan adalah;

1. pertentangan antar fisis

- bahasanya mempunyai hubungan dengan asal-usul, sumberdalam prinsip-prinsip dan

tidak dapat diganti

- bersifat nomos dengan maksud makna-makna kata itu diperoleh dari hasil tradisi yang

mempunyai kemungkinan bisa berubah.

2. bertentangan antara analogi dan aromali

- analogi bahasa ini bersifat teratur karena dengan ini orang dapat menyusun tata

bahasa.

8.1.1.1 Kaum sophis(abad ke-5 SM)

a. Melakukan kerja secara empiris

b. melakukan kerja secara pasti

c. mementingkan bidang retarika dalam studi bahasa.

d. membedakan tipe-tipe kalimat yang berdasarkan isi dan makna.

8.1.1.2 Plato(429-347 SM)

a. memperdebatkan analogi dan anomali.

b. menyadarkan batasan bahasa.

c. orang yang pertama kali membedakan kata aroma dan rhema.



8.1.1.3 Aristoteles(384-322 SM)

a. menambahkan satu kelas kata atas pembagian yang dibuat gurunya.

b. membedakan jenis kelamin kata (gender) menjadi tiga, yaitu maskulin, feminim, dan

neutum.

8.1.1.4 kaum Staik abad-4 SM

a. membedakan studu bahasa secara logika dan tata bahasa.

b. menciptakan istilah khusus untuk studi bahasa.

c. membedakan komponen utama dari studi bahasa.

d.membedakan legein yaitu bunyi bagian fanologi tapitak bermakna dan properetal.

e. membagi jenis kata menjadi empat .

f. membedakan adanya kata kerja komplit dan tidak komplit

8.7.7.5 Kaum Alexandria

Kaum ini menganut paham anologi dalam studi bahasa.

8.1.2 Zaman Romawi

8.1.2.1 Varro dan “De Lingualatina”

a. Etimologi= cabang linguistik yang menyelidiki asal usul kata berupa artinya .

b. Morfologi= cabang lingistik yang mempelajari kata dan bentuknya.

8.1.2.2 Institusiones Granaticae atau tata bahasa Piscia

a. Merupakan buku tata bahasa latin yang paling lengkap yang dituturkan oleh pembicara

lainnya.

b. teori tata bahasanya merupakan tonggak – tonggak utama pembicaraan bahasa secara

tradisional.

Sesuai yangn patut dibicakan mengenai buku ini yaitu :

a. Fanalogi : hal yang dibicarakan pertama masalah huruf yang disebut literrae yaitu

bagian bunyi yang dapat ditulis .

b. Morfologi : mengenai dictio / kata .dictio adalah bagian yang minimum arti sebuah

ujaran dan diartikan terpisah dalam makna sebagai satu keseluruhan.

c. Sintaktis : menbicarakan hal yang disebut oratio yaitutata susun tata yang berselaras

dan menunjukan kalimat itu selesai .



8.1.3 Zaman Pertengahan

1. Kaum Modistai

Membicarakan tentang fisis dan nomos , analogi dan anomali

2. tata bahasa spekulatif

Merupakan hasil interaksi deskripsi gramatikal bahasa latin kedalam filsafat skalastik

3. Petrus Hispanus

a. dia telah memaksukkan psikologi dalam analisi bahasa

b. dia telah membedakan nomer

c. Dia juga membedakan partes orationes

8.1.4 Zaman renaisance

Zaman ini dianggap sebagai zaman pembukaan abat pemikiran abad modern

8.1.5 Menjelang Lahirnya linguistik modern

Linguistik tradisional bahwa:

a. bahasa tradisional ini tidak dikenal adanya perbedaan antara ujaran tulisan

b. tata bahasanya dideskripsikan denganmengambil patokan dari bahasa lain

c. kaidah bahasa dibuat secara deskriptif

d. persoalan kebahasaanya sering dideskripsikan dengan logika

e. pertemuan terdahulu cenderung untuk selalu dipartahankan

8.2 LINGUISTIK STRUKTURAL

8.2.1 Ferdinand de saussure (1857-1913)

1. telah sinkranik dan diakronik

2. perbedaan langue dan parole

3. perbedaan signifiant dan signifie

4. hubungan sintaggmating dan paradigmatik

Sintogmatik yaitu hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan,

secara berurutan bersifat linear. Masal:

k↔i↔t↔a

k↔i↔a↔t

k↔a↔i↔t

Hubungan paradigmatik adalah hubungan antara unsur-unsur yang terdapatdalam

suatu tuturan dengan yang bersangkutan.



8.2.2 Aliran Praha

Misal: Paku X Buku

Tepas X Tepos

Tari X dari

Adad X Abat

8..2.3 Aliran Glasematik

Analisis bahasa dimulai dari wacana kemudian ujaran itu dianalisis atas Konstituen

yang mempunyai hubungan paradikmatis dalam rangka forma.

8.2.4 Aliran Firthilan

Fonologi Prosadi yaitu cara untuk menentukan arti pada tataran fanetis

8.2.5 Linguistik Sistemik

1. SL (Sistematik Linguistik ) memberikan perhatian dalam segi Kemasyarakatan .

2. SL memandang bahasa sebagai “Pelaksana”

3.SL lebih mengutamakan pemberian ciri – ciri bahasa tertentu beserta varialinya.

4. SL mengenal adanya gradasi / Kontinum

5. Menggambarkan 3 tataran utama bahasa

8.2.5 Leonard bloom Field dan Strukturalis Amerika

1. Mendapatkan masalah yang sama

2. Bloom Field yang menolak Mentalistik .

3. Adanya Hubungan yang baik .

8.2.7 Aliran tagmetik

Menurut aliran ini satuan dasar dari Sintaksis adalah tagmen yaitu korelasi antara

fungsi Gramatikal dengan sekelompok bentuk- bentuk kata yang dapat saling

dipertukarkan mengisi stat tersebut.

8.3 LINGUISTIK TRASFORMASIONAL DAN ALIRAN – ALIRAN SESUDAHNYA

8.3.1 Tata Bahasa Tradisional

1. Kalimat yang dihasilkan harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut .

2. Tata Bahasanya Harus dibentuk sedemikian rupa.

8.3.2 Simantik Generatif



8.3.3 Tata bahasa Kasus

Misal OPEN +(...A,I,O)

A: Agen , Pelaku

I :Instrumen , Alat

O: Obyek , Tujuan

8.3.4 Tata Bahasa Relasional

a. Seperangkat Simpal (nodes) yang menampilkan elemen dalam suatu struktur.

b. Seperangkat tanda Relasional

c. Seperangkat “coordinates “

8.4 TENTANG LINGUISTIK DI INDONESIA

8.4.1 Sesuai dengan hasilnya peneliti bahasa – bahasa daerah baru sampai pada tahap

deskripsi sederhana mengenai morfologi , sitaksis , serta pencatatan butir – butir

lesikal serta pencatatan butir – butir lesikal.

8.4.2 Perkembangan  waktujualah yang kemudian mentebabkan kosep – konsep

linguistik modern dapat diterima.

8.4.3 Sejalan dengan perkembangan dan makin semaraknya studi lingistik yang tentu

saja dibenahi dengan bermunculnya linguistik – linguistik di Indonesia.

8.4.4 Penyelidikan terdapat bahasa darah indonesia dan bahasa nasional Indonesia.

8.4.5 Dalam kajian nahasa nasional Indonesia tercatat nam kridalaksana , kaswanti

purwo, Djarwowijdojo.


