
BAB 2. LINGUISTIK SEBAGAI ILMU

Dalam bab ini akan dibicarakan keilmiahan linguistik dengan segala

persoalan yang berkaitan dengan label “ilmiah”, untuk bisa memahami cara kerja

ilmu ini di dalam operasinya.

2.1.  Keilmuan Linguistik

Pada dasarnya, setiap ilmu termasuk ilmu linguistik telah mengalami 3

tahap perkembangan sebagai berikut:

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 menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Misalnya:

anggapan bahwa bumi berbentuk datar.

2.  Tahap Observasi dan Klasifikasi

Pada tahap ini para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan

menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori

atau kesimpulan apapun. Bahasa-bahasa di nusantara didaftarkan,

ditelaah ciri-cirinya, lalu dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri

yang dimiliki bahasa-bahasa tersebut. Tahap seperti ini belum dapat

dikatakan “ilmiah” sebab belum sampai pada penarikan suatu teori.

3.  Tahap Adanya Perumusan Teori

Pada tahap ini setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-

masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai

masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan.

Kemudian dirumuskan hipotesis dan menyusun tes untuk menguji

hipotesis-hipotesis terhadap fakta-fakta yang ada.

Disiplin linguistik sekarang ini sudah bisa dikatakan merupakan

kegiatan ilmiah karena sudah mengalami ketiga tahap di atas. Linguistik

sangat mementingkan data empiris dalam melaksankan penelitiannya.

Bidang semantik kurang mendapat perhatian dalam linguistik, strukturalis



karena maknanya tidak dapat diamati secara empiris. Kegiatan linguistik

juga tidak boleh “dikotori” oleh pengakuan/pengetahuan si peneliti.

Kegiatan empiris biasanya bekerja secara induktif dan deduktif dengan

beruntun. Artinya kegiatan itu dimulai dengan mengumpulkan data empiris,

menganalisis dan mengklasifikasinya. Lalu ditarik suatu kesimpulan. Dalam

ilmu logika/ilmu menalar, selain adanya penalaran secara induktif ada juga

penalaran secara deduktif. Secara induktif, mula-mula dikumpulkan data-

data khusus lalu ditarik kesimpulan umum. Secara deduktif adalah

sebaliknya.

Sebagai ilmu empiris linguistik berusaha mencari keteraturan atau

kaidah-kaidah yang hakiki dai bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguistik

sering juga disebut sebagai ilmu nomotetik. Pendekatan bahasa sebagai

bahasa sejalan dengan ciri-ciri hakiki bahasa yang dapat dijabarkan dalam

sejumlah konsep sebagai berikut:

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

sebagai bunyi. Bagi linguistik bahasa lisan adalah yang primer. Sedangkan

bahasa tulis hanya sekunder.

Kedua, karena bahasa itu bersifat unik, maka linguistik 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 satu dengan lainnya mempunyai

jaring-jaring hubungan.

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

dengan perkembangan sosial budaya masyarakat pemakaiannya, maka

linguistik memperlakukan bahasa sebagai suatu yang dinamis. Karena itu

pula linguistik dapat mempelajari bahasa secara sinkronik (kurun waktu

terbatas) dan secara diakronik (sepanjang kehidupan bahasa itu).

Kelima, karena sifat empirisnya, maka linguistik mendekati bahasa dalam

linguistik adalah apa yang sebenarnya diungkapkan oleh seseorang (sebagai

data empiris) dan bukan apa yang menurut si peneliti seharusnya

diungkapkan.



2.2.   Subdisiplin Linguistik

Subdisiplin linguistik, meliputi:

2.2.1.  Berdasarkan objek kajiannya, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa

tertentu dapat dibedakan adanya linguistik umum dan linguistik khusus.

Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-

kaidah bahasa secara umum. Kajian umum dan khusus dapat dilakukan

terhadap keseluruhan sistem bahasa/juga hanya pada satu bahasan dari

sistem bahasa itu. Oleh karena itu, mungkin ada studi mengenai fonologi

umum/khusus, morfologi umum/khusus ada sintaksis umum/khusus.

2.2.2. Berdasarkan obyek kajiannya, apakah bahasa pada masa tertentu bahasa

pada sepanjang masa dapat dibedakan adanya linguistik sinkronik dan

diakronik.

Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Studi

linguistik sinkronik biasa disebut juga linguistik deskriptif karena

berupaya mendeskripsikan sesuatu. Linguistik diakronik berupaya

mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas. Kajian ini biasanya

bersifat historis dan komparatif.

2.2.3.  Berdasarkan obyek kajiannya, apakah struktur internal bahasa itu dalam

hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa dibedakan adanya

linguistik mikro dan linguistik makro. (dalam kepustakaan lain disebut

mikrolinguistik dan makrolinguistik).

Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu

bahasa tertentu/struktur internal bahasa pada umumnya. Subdisiplin

mikrolinguistik meliputi:

Fonologi  menyelidiki ciri-ciri bunyi bahasa. Cara terjadinya dan

fungsinya.

Morfologi  menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya dan cara

pembentukannya.

Sintaksis  menyelidiki satuan-satuan kata dan satuan-satuan lain di atas

kata, hubungan satu dengan lainnya dan cara penyesuaiannya.



Semantik  menyelidiki makna bahasa baik yang bersifat leksikal,

gramatikal ataupun kontekstual.

Leksikologi  menyelidiki leksikon/kosakata suatu bahasa dari berbagai

aspek.

Sedangkan subsdisiplin makrolinguistik meliputi:

Sosiolinguistik  mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaiannya di

masyarakat.

Antropolinguistik  mempelajari hubungan bahasa dengan budaya dan

pranata budaya manusia.

Stilistika  mempelajari bahasa yang digunakan dalam bentuk karya

sastra.

Filologi  mempelajari bahasa, kebudayaan, pranata dan sejarah suatu

bahasa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis.

Filsafat bahasa  mempelajari kodrat hakiki dan kedudukan bahasa

sebagai kegiatan manusia, serta dasar-dasar konseptual dan teori linguistik.

Dialektologi  mempelajari batas-batas dialek dan bahasa dalam suatu

wilayah tertentu.

2.2.4.  Berdasarkan tujuannya, apakah penyelidikan linguistik itu semata-mata

untuk merumuskan teori ataukah untuk diterapkan dalam kehidupan

sehari-hari bisa dibedakan adanya linguistik teoritis dan linguistik terapan.

Linguistik teoritis berusaha mengadakan penyelidikan terhadap

bahasa/bahasa-bahasa, atau juga terhadap hubungan bahasa dengan faktor

yang berada di luar bahasa hanya untuk menemukan kaidah-kaidah yang

berlaku dalam objek kajiannya itu.

2.2.5.  Berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa

dikenal adanya linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik

transformasional, linguistik generatif semantik, linguistik relasional dan

linguistik sistemik. (di Bab 8)

Luasnya cabang linguistik, maka tidak ada yang menguasai semua

cabang linguistik. Namun pada dasarnya ilmu linguistik hanyalah yang



berkenaan dengan struktur internal bahasa/cabang-cabang yang termasuk

linguistik mikro.

2.3.  Analistik Linguistik

Analitik linguistik dilakukan terhadap bahasa, atau lebih tepat terhadap

semua tatanan tingkat bahasa, yaitu fonetik, fonemik, morfologi, sintaksis

dan semantik.

2.3.1. Struktur, Sistem dan Distribusi

Struktur adalah susunan bagian-bagian kalimat/konstituen kalimat

secara linear. Sedangkan hubungan antara bagian-bagian kalimat tertentu

dengan kalimat lainnya disebut sistem. Jadi, fakta adanya bentuk kata

kerja aktif dalam suatu bahasa menyangkut masalah sistem dalam bahasa

tersebut. Fakta bahwa obyek selalu terletak di belakang predikat dalam

bahasa Indonesia adalah struktur dalam bahasa Indonesia.

Sistem pada dasarnya menyangkut masalah distribusi. Distribusi

menurut Leonard Bloomfield (tokoh linguis Amerika dengan bukunya

Language, terbit 1933), adalah menyangkut masalah dapat tidaknya

penggantian suatu konstituen tertentu dalam kalimat tertentu dengan

konstituen lainnya.

1.3.2.  Analisis Bawahan Langsung

Analisis bawahan langsung/analisis unsur langsung/analisis bawahan

terdekat adalah suatu teknik dalam menganalisis unsur-unsur konstituen-

konstituen yang membangun suatu satuan bahasa, contoh satuan kata,

satuan frase, satuan klausa/satuan kalimat. teknik analisis bawahan

langsung berguna untuk menghindari keambiguan suatu kalimat.

2.3.3. Analisis Rangkaian Unsur dan Analisis Proses Unsur

Analisis rangkaian unsur mengjarkan bahwa setiap satuan bahasa

dibentuk/ditata dari unsur-unsur lain. Dalam analisis rangkaian unsur ini

setiap satuan bahasa “terdiri dari . . . .” bukan “dibentuk dari . . . .” sebagai

hasil dari suatu proses pembentukan.



Analisis proses unsur menganggap setiap satuan bahasa adalah

merupakan hasil dari suatu proses pembentukan. Jadi bentuk tertimbun

adalah hasil dari proses prefiksasi ter- dengan dasar timbun, dst.

2.4.  Manfaat Linguistik

Kita tidak dapat memahami karya sastra dengan baik tanpa mempunyai

pengetahuan dan hakikat dan struktur bahasa dengan baik. bagi guru,

terutama bahasa, pengetahuan linguistik sangat penting. Bagi guru bidang

studi juga penting karena dia harus menjelaskan mata pelajaran bidang

studinya dengan bahasa. Bagi penejemah, pengetahuan linguistik mutlak

diperlukan bukan hanya yang berkenaan dengan morfologi, sintaksis dan

semantik saja, tetapi juga yang berkenaan dengan sosiolinguistik dan kontra

stif linguistik.

Bagi penyusun kamus/leksiko grafer menguasai semua aspek linguistik

mutlak diperlukan, sebab semua pengetahuan linguistik akan memberi

manfaat dalam menyelesaikan tugasnya dengan menentukan fonem-fonem

bahasa yang akan dikamuskan, dsb.  Pengetahuyan linguistik juga memberi

manfaat bagi penyusun buku pelajaran/buku teks. Sebagai negarawan/

pemerintahan, secara lisan dia harus menguasai bahasa dengan baik.



BAB  3.  OBJEK LINGUISTIK BAHASA

Sebelum kita bahas sebagai objek linguistik kita harus mengetahui dulu apa

yang dimaksud dengan bahasa itu sendiri, maka dari itu kita akan menampilkan

pengertian bahasa. Menurut Kridalaksana (1985, dan Djoko Kentjono, 1982)

bahasa adalah sistem lambang bunyi arbiter yang digunakan oleh para anggota

kelompok sosial untuk bekerjasama, berkomunikasi dan mengidentifikasi diri.

Berbeda dengan pengertian bahasa menurut Kridalaksana, maka yang

dimaksud dengan bahasa sebagai objek linguistik yaitu:

1.   Bahasa sebagai langue

Yaitu suatu objek yang abstrak karena langue itu merupakan sistem suatu

bahasa tertentu secara keseluruhan.

2.   Bahasa sebagai languge

Merupakan objek yang paling abstrak karena dia berwujud sistem bahasa

secara universal.

3.  Bahasa sebagai parole yaitu merupakan ujaran yang nyata yang diucapkan oleh

para bahasa dari suatu masyarakat bahasa.

Hakikat Bahasa

Berdasarkan definisi bahasa dari Kridalaksana dan dari beberapa pakar lain

maka dapat disebutkan ciri-ciri atau sifat yang hakiki dari suatu bahasa, ciri dan

sifat itu antara lain sebagai berikut:

1.   Bahasa itu adalah sebuah sistem

Yaitu bahasa itu tersusun menurut suatu pola/aturan serta terdiri dari sub-sub

sistem atau sistem bawahan.

2.   Bahawa berwujud lambang

Yaitu  bahasa itu dilambangkan atau disampaikan dalam bentuk bunyi bahasa

bukan dalam wujud yang lain yaitu berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh

alat ucap manusia.

3.   Bahasa berupa bunyi



Yang dimaksud disini adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap

manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai “fon” dan di dalam fonemik

sebagai “fonem”

4. Bahasa itu bersifat arbitrer

Yaitu tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi

itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut.

5.   Bahasa itu bermakna

Ditinjau dari fungsinya yaitu menyampaikan pesan, konsep, ide atau

pemikiran. Jadi bentuk-bentuk bunyi yang tidak bermakna yang disampaikan

dalam bahasa apapun tidak bisa disebut sebagai bahasa.

6.   Bahasa itu bersifat unik

Setiap bahasa di dunia itu mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak

dimiliki oleh bahasa lain.

7.   Bahasa itu bersifat produktif

Unsur-unsur yang terkandung di dalam bahasa itu dapat dikembangkan

menjadi satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas sesuai dengan

sistem yang berlaku di dalam bahasa tersebut.

8.   Bahasa itu bersifat universal

Pada suatu bahasa yang ada di dunia ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh

setiap bahasa dan tentunya ciri-ciri itu adalah unsur bahasa yang paling umum.

9.   Bahasa itu variasi

Bahasa di dunia ini beragam dan bermacam-macam.

10. Bahasa itu bersifat dinamis

Karena bahasa itu selalu berkaitan dengan semua kegiatan manusia dan

kegiatan manusia itu selalu berubah hingga akhirnya bahasa juga ikut berubah

menjadi tidak tetap, dan menjadi tidak statis tetapi dinamis.

11. Bahasa sebagai alat interaksi sosial

Hal ini sesuai dengan fungsi bahasa itu sendiri sebagai alat komunikasi.

12. Bahasa itu merupakan identitas penuturnya.



BAHASA DAN FAKTOR LUAR BAHASA

Dalam sub bab ini akan dibicarakan tentang masalah bahasa dalam

kaitannya dengan kegiatan sosial di dalam masyarakat atau tentang hubungan

bahasa dengan masyarakat itu, yang antara lain meliputi:

1.   Masyarakat Bahasa

Yang dimaksud masyarakat bahasa yaitu sekelompok orang yang merasa

menggunakan bahasa yang sama.

2. Variasi dan status sosial bahasa

Dalam suatu masyarakat tertentu telah membedakan adanya 2 macam variasi

bahasa yang dibedakan berdasarkan status pemakainya yaitu:

a)  Variasi bahasa tinggi (T)

Variasi bahasa tinggi (T) biasa digunakan dalam situasi-situasi resmi.

Misalnya pada pidato kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan,

khotbah, surat-surat resmi dan buku-buku pelajaran.

b)  Variasi bahasa tingkat rendah (R)

Variasi bahasa tingkat rendah (R) biasa digunakan dalam situasi yang

tidak formal, seperti di rumah, di warung, di jalan dalam surat-surat

pribadi dan dalam catatan-catatan pribadi.

3.   Pengguna bahasa

Menurut Hymnes (1974) seorang pakar sosiolinguistik mengatakan bahwa

suatu komunikasi dengan menggunakan bahasa harus memperhatikan 8 unsur

yang diakronimkan menjadi speaking, yaitu:

 Setting and scene yaitu dalam berkomunikasi kita harus memperhatikan

tempat dan waktu terjadinya percakapan.

 Participant : orang yang diajak berkomunikasi

 Ends : maksud dan hasil percakapan

 Act sequences : maksud (isi) dan bentuk percakapan

 Key                     :   cara/semangat dalam melakukan percakapan

 Instrumentalities: jalur percakapan, apakah secara lisan atau bukan

 Norms : norma perilaku peserta percakapan

 Genres : ragam bahasa yang digunakan



4.  Kontak Bahasa

Kontak bahasa hanya akan terjadi pada masyarakat yang terbuka

maksudnya yaitu para anggota masyarakat yang dapat menerima kedatangan

anggota baru dari masyarakat lain, dari sinilah akan terjadi yang namanya

kontak bahasa sebab bahasa dari masyarakat penerima akan saling

mempengaruhi dengan bahasa masyarakat pendatang.

5.  Bahasa dan budaya

Sapir-Whorf dalam hipotesisnya menyatakan bahwa bahasa mem-

pengaruhi kebudayaan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu

selalu dipengaruhi oleh sifat-sifat bahasanya. Akan tetapi hipotesis ini tidak

diikuti banyak orang sehingga muncul suatu pendapat yang merupakan

kebalikan dari hipotesis Sapir-Whorf yaitu bahwa kebudayaanlah yang

mempengaruhi bahasa. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat yang

kegiatannya terbatas seperti masyarakat suku bangsa yang terpencil hanya

mempunyai suku kata yang terbatas jumlahnya dibandingkan dengan

masyarakat yang terbuka yang kegiatannya sangat luas.

Karena hubungannya yang sangat erat maka kedua hal tersebut dapat

dikatakan sebagai sekeping mata uang; sisi yang satu adalah bahasa dan sisi

yang lain adalah kebudayaan.

KLASIFIKASI BAHASA

Klasifikasi bahasa itu dibedakan menjadi 4, yaitu:

1.  Klasifikasi genetis (geneologis)

Klasifikasi ini didasarkan pada garis keturunan suatu bahasa, artinya

suatu bahasa berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Menurut teori

ini suatu bahasa Proto (bahasa tua, bahasa semula) akan pecah dan

menurunkan dua bahasa baru atau lebih, lalu bahasa pecahan ini pun akan

menurunkan pula bahasa-bahasa yang lain. Yang apabila digambarkan akan

seperti batang pohon terbalik (A. Schleicher).

Kelompok bahasa yang termasuk ke dalam klasifikasi genetis, yaitu:



1) Rumpun Indo Eropa (bahasa-bahasa German, Indo-Iran, Armenia, Baltik,

Slavik, Roaman).

2)  Rumpun Hamito Semit atau Afro – Asiatik

3)  Rumpun Chari-Nil

4)  Rumpun Dravida

5)  Rumpun Austronesia

6)  Rumpun Kaukasus

7)  Rumpun Finno-Ugris

8)  Rumpun Paleo Asiatis atau Hiperbolis

9)  Rumpun Ural-Altai

10) Rumpun Sino-Tibet

11) Rumpun bahasa-bahasa Indian

Dari klasifikasi genetis ini dapat diketahui bahwa perkembangan bahasa-

bahasa di dunia ini bersifat divergensif yaitu memerah dan menyebar menjadi

banyak.

2.  Klasifikasi Tipologis

Klasifikasi tipologis ini didasarkan pada kesamaan tipe atau tipe-tipe

yang terdapat pada sejumlah bahasa. Tipe ini merupakan unsur tertentu yang

dapat timbul berulang-ulang dalam suatu bahasa, unsur itu dapat mengenai

bunyi, morfem, kata, frase, kalimat, dsb.

Klasifikasi pada tataran morfologi dapat dibagi menjadi 3 kelompok

yaitu:

1)  Kelompok I : yang menggunakan bentuk bahasa sebagai dasar klasifikasi

nya.

2)  Kelompok II : yang menggunakan akar kata sebagai dasar klasifikasi.

3)  Kelompok III: yang menggunakan bentuk sintaksis sebagai dasar

klasifikasi.

3.  Klasifikasi Areal

Klasifikasi areal ini pernah dilakukan oleh Wilhelm Schmidt (1868 –

1954) yang dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara

bahasa yang satu dengan bahasa yang lain di dalam suatu areal atau wilayah



tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak.

Yang terpenting yaitu adanya data pinjam-meminjam yang meliputi pinjaman

bentuk apa saja dan arti apa saja.

4. Klasifikasi Sosiolinguistik

Klasifikasi sosiolinguistik ini pernah dilakukan oleh William A. Stuart

tahun 1962 yang didasarkan pada hubungan antara bahasa dengan faktor-

faktor yang berlaku dalam masyarakat, tepatnya berdasarkan status, fungsi,

penilaian yang diberikan masyarakat terhadap bahasa itu. Klasifikasi ini

dilakukan berdasarkan 4 ciri atau kriteria yaitu:

1.  Historisitas : sejarah pemakaian/perkembangan suatu bahasa

2.  Standardisasi : statusnya  sebagai bahasa  baku/tidak  baku  atau  dalam

pemakaiannya yaitu formal/tidak formal.

3.  Vitalitas : apakah merupakan bahasa yang digunakan dalam

kehidupan sehari-hari secara aktif atau tidak.

4.  Homogenesitas: berkenaan dengan leksikan dan tata bahasa dari bahasa itu

diturunkan.

BAHASA TULIS DAN SISTEM AKSARA

Dalam linguistik bahasa tulis adalah bahasa sekunder. Bahasa tulis bukanlah

bahasa lisan yang dituliskan seperti yang terjadi dengan kalau kita merekam

bahasa lisan itu ke dalam pita rekaman akan tetapi bahasa tulis sudah dibuat orang

dengan pertimbangan dan pemikiran, sebab kalau tidak hati-hati, tanpa

pertimbangan dan pemikiran, peluang untuk terjadinya kesalahan dan

kesalahpahaman dalam bahasa tulis sangat besar.

Para ahli memperkirakan tulisan itu berawal dan tumbuh dari gambar-

gambar yang terdapat di gua-gua di Altamira di Spanyol utara, dan di beberapa

tempat lain. Gambar-gambar itu berbentuk sederhana yang secara tidak langsung

menyampaikan maksud atau konsep yang ingin disampaikan. Gambar-gambar

seperti itu disebut piktogram dan sebagai sistem tulisan disebut pictograf.



Dalam kehidupan manusia aksara ternyata tidak hanya dipakai untuk

keperluan menulis saja, tetapi telah berkembang menjadi suatu karya seni yang

disebut kaligrafi atau bisa diartikan sebagai seni menulis indah.

Jenis-jenis aksara antara lain:

1)  Aksara Piktografis

2)  Aksara Ideografis

3)  Aksara Syabis

4)  Aksara Fonemis



BAB  4. TATARAN LINGUISTIK (1)

FONOLOGI

Kalau kita mendengar orang berbicara, maka kita akan mendengar runtutan

bunyi bahasa yang terus menerus; kadang terdengar suara menaik dan menurun,

kadang terdengar tekanan keras atau lembut, terdengar pula suara pemanjangan

dan suara biasa. Runtunan bunyi bahasa ini dapat dianalisis atau disegmentasikan

berdasarkan tingkatan-tingkatan kesatuannya yang ditandai dengan hentian-

hentian atau jeda.

(1)  [Kedua orang itu meninggalkan ruang sidang meskipun rapat belum selesai]

Pada tahap pertama, runtutan bunyi itu dapat disegmentasikan berdasarkan

adanya jeda atau hentian yang paling besar menjadi:

(1a)  [Kedua orang itu meninggalkan ruang sidang]

(1b)  [Meskipun rapat belum selesai]

Runtutan bunyi itu dapat disegmentasikan sampai tahap-tahap berikutnya

sehingga sampai pada kesatuan-kesatuan runtunan bunyi yang disebut silabel atau

suku kata, misal [meninggalkan], maka kita dapati silabel [me], [ning], [gal], dan

[kan].

Silabel merupakan satuan runtunan bunyi yang ditandai dengan satu satuan bunyi

yang paling nyaring, yang dapat disertai atau tidak oleh sebuah bunyi lain di

depannya, di belakangnya, atau sekaligus di depan dan di belakangnya.

Bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan

runtunan bunyi-bunyi bahasa disebut fonologi, secara etimologi, fon yaitu bunyi

dan logi yaitu ilmu.

Satuan bunyi yang menjadi objek studi fonologi:

1)  Fonetik

Cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperha-

tikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna

atau tidak.



2)  Fonemik

Cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan

memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna.

A.  FONETIK

Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa

memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda

makna atau tidak. Menurut urutan proses terjadinya bunyi bahasa dibedakan

adanya tiga jenis fonetik, yaitu:

1.  Fonetik Artikulatoris/fonetik organis/fonetik fisiologis

Mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja

dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi

diklasifikasikan.

2.  Fonetik Akustik

Mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam.

3.  Fonetik Auditoris

Mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh

telinga kita.

A.1.   Alat Ucap

Alat ucap manusia digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa.

Bunyi-bunyi yang terjadi pada alat-alat ucap itu biasanya diberi nama sesuai

dengan nama alat ucap itu. Sesuai bunyi bahasa dihasilkan maka gabungkan

istilah dua nama alat ucap itu misal bunyi apikodental, gabungan antara

ujung lidah dengan gigi atas.

A.2.   Proses Fonasi

Terjadinya bunyi bahasa pada umumnya dimulai dengan proses

pemompaan udara keluar dari paru-paru ke pangkal tenggorokan yang

terdapat pita suara berdasarkan dengan hambatan pada pita suara.

1.  Pita suara terbuka lebar, tidak akan terjadi bunyi bahasa



2.  Pita suara terbuka agak lebar, terjadi bunyi bahasa yang disebut bunyi tak

bersuara.

3.  Pita suara terbuka sedikit, terjadi bunyi bahasa disebut bunyi bersuara.

4.  Pita suara tertutup rapat, terjadi bunyi hamzah atau global stop.

Tempat bunyi bahasa terjadi atau dihasilkan disebut tempat artikulasi, proses

terjadinya  proses artikulasi, alat-alat yang digunakan disebut artikulator.

Ada dua macam artikulator, yaitu:

a)  Artikulator aktif

b)  Artikulator pasif

Contoh artikulator aktif pada ujung lidah merapat pada gigi atas, akan terjadi

bunyi apikodental yaitu bunyi /t/ dan  /d/

Keadaan, cara, atau posisi bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif

disebut striktur. Ada beberapa macam striktur, ada strikulator aktif.

A.3.   Tulisan Fonetik

Ada beberapa macam sistem tulisan dan ejaan, tulisan fonetik untuk

ejaan fonetik, tulisan fonemis untuk ejaan fonemis dan sistem aksara

tertentu. Tulisan fonetik yang dibuat untuk keperluan studi fonetik,

sesungguhnya dibuat berdasarkan huruf-huruf dari aksara Latin. Dalam

tulisan fonetik setiap huruf atau lambang hanya digunakan untuk

melambangkan satu bunyi bahasa, selain itu setiap bunyi yang segmental

maupun suprasegmental dilambangkan secara akurat. Sedangkan tulisan

fonemik hanya perbedaan bunyi yang distingtif saja, yakni membedakan

makna, yang diperbedakan  lambangnya.

A.4.   Klasifikasi Bunyi

Bunyi bahasa dibedakan atas vokal dan konsonan. Bunyi vokal

dihasilkan dengan pita suara terbuka sedikit. Bunyi konsonan terjadi, setelah

arus udara melewati pita suara yang terbuka sedikit atau agak lebar,

diteruskan ke rongga mulut atau rongga hidung dengan mendapat hambatan

di tempat-tempat artikulasi tertentu.



 Klasifikasi vokal

Bunyi vokal diklasifikasikan dan diberi nama berdasarkan posisi

lidah dan bentuk mulut.

Posisi lidah bersifat vertikal : - Vokal tinggi : [i] dan [u]

- Vokal tengah: [e] dan [a]

- Vokal rendah: [a]

Posisi lidah bersifat horizontal: - Vokal depan : [i] dan [e]

- Vokal pusat : (a)

- Vokal belakang: [u] dan [o]

Berdasarkan bentuk mulut : - Vokal bundar : [o] dan [u]

- Vokal tak bundar: [i] dan [e]

 Diftong atau Vokal Rangkap

Diftong atau vokal rangkap, terjadi karena posisi lidah ketika

memproduksi bunyi pada bagian awalnya dan bagian akhirnya tidak

sama. Contoh diftong dalam bahasa Indonesia adalah [au] pada kerbau

dan [ai] pada lantai. Berdasarkan letak atau posisi unsur-unsurnya ada

diftong naik dan diftong turun.

Diftong berdasarkan kenyaringan (sonoritas) bunyi. Jika

sonoritasnya terletak di muka atau pada unsur yang pertama disebut

diftong turun. Sedangkan jika sonoritasnya terletak pada unsur kedua

namanya diftong naik.

 Klasifikasi Konsonan

Bunyi-bunyi konsonan dibedakan berdasarkan tiga patokan atau

kriteria.

1.  Berdasarkan posisi pita suara, ada bunyi bersuara dan bunyi tak

bersuara. Bunyi bersuara antara lain, bunyi [b], [d], [g] dan [c].

Bunyi tak bersuara antara lain, bunyi [s], [k], [p], dan [t].

2.  Berdasarkan tempat artikulasi kita mengenal

a)  Bilabial : konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir. Bibir

bawah merapat pada bibit atas. Contoh [p] dan [b]

adalah bunyi oral, yang dikeluarkan melalui



rongga mulut, bunyi [m] bunyi nasal, bunyi yang

dikeluarkan melalui rongga hidung.

b)  Labiodental: Konsonan yang terjadi pada gigi bawah dan bibir

atas gigi bawah merapat pada bibir atas. Contoh

bunyi [f] dan [v]

c)  Laminoalveolar: Konsonan  yang  terjadi  pada daun lidah dan

gusi, daun lidah menempel pada gusi. Contoh

bunyi [t] dan [d]

d)  Dorsovelar : Konsonan  yang  terjadi  pada  pangkal   lidah  dan

velum atau langit-langit lunah. Contoh bunyi [k]

dan [g]

3.  Berdasarkan cara artikulasinya, dibedakan adanya konsonan:

a)  Hambat (letupan, plosif, stop). Contoh konsonan letupan antara

lain bunyi [p], [b], [t], [d], [k] dan [g]

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

c)  Paduan atau frikatif. Merupakan gabungan antara hambatan dan

frikatif. Contoh bunyi [c] dan [j]

d)  Sengauan atau nasal. Contoh konsonan nasal, bunyi [m], [n] dan

[]

e)  Getaran atau trill, getaran bunyi terjadi berulang-ulang. Contoh

konsonan [r]

f)  Sampingan atau literal. Contoh konsonan [i]

g)  Hampiran atau aproksimah. Bunyi yang dihasilkan sering disebut

semi vokal, yaitu bunyi [w] dan [y]

A.5. Unsur Suprasegmental

Ujaran merupakan suatu runtutan bunyi yang sambung bersambung

terus menerus di selang-seling dengan jeda singkat atau jeda agak singkat

disertai dengan keras lembut bunyi, tinggi rendah bunyi, panjang pendek

bunyi, dan sebagainya. Ada bunyi yang dapat disegmentasikan sehingga

disebut bunyi segmental. Bagian dari bunyi tersebut disebut bunyi



suprasegmental atau prosodi. Dalam studi mengenai bunyi atau unsur

suprasegmental dibedakan atas, seperti di bawah ini.

A.5.1. Tekanan atau Stres

Tekanan menyangkut masalah keras lunaknya bunyi. Tekanan ini

mungkin terjadi secara sporadis, mungkin juga telah berpola, mungkin

juga bersifat distingtif. Dalam bahasa Inggris bisa distingtif. Contoh kata

blackboard, jika tekanan pada unsur black maka bermakna “papan tulis”,

kalau pada unsur board “papan hitam”

A.5.2.   Nada atau Pitch

Nada berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Nada dalam

bahasa-bahasa tertentu bisa bersifat fonemis maupun morfemis, tetapi

ada juga yang tidak. Dalam bahasa tonal ada lima macam nada, yaitu:

1.  Nada naik atau meninggi  / . . . /

2.  Nada datar / . . . /

3.  Nada turun / . . . /

4.  Nada turun naik / . . . /

5.  Nada naik turun / . . . /

Nada yang menyertai bunyi segmental di dalam kalimat disebut intonasi.

A.5.3.   Jeda atau Persendian

Jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus

ujar. Disebut jeda karena adanya hentian, disebut persendian karena di

tempat perhentian itu terjadi persambungan antara segmen yang satu

dengan segmen yang lain. Sendi dibedakan atas sendi dalam atau

internal juncture dan sendi luar atau open juncture. Sendi dalam

menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lain, batas

silabel dengan tanda tambah (+), contoh: /am + bil/, /lam + pu/

Sendi luar menunjukkan batas yang lebih besar dari segmen silabel,

biasanya dibedakan:

1)  Jeda antara kata dalam frase (/)

2)  Jeda antarfrase dalam klausa (//)

3)  Jeda antar kaliman dalam wacana (#)



Makna kalimat dapat berbeda dengan adanya jeda.

A.6. Silabel

Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus

ujaran atau runtunan bunyi ujaran. Silabel sebagai satuan ritmis mempunyai

puncak kenyaringan atau sonoritas. Sonoritas terjadi karena adanya ruang

resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung atau rongga-rongga lainnya

di dalam kepala dan dada. Bunyi vokal disebut bunyi silabis karena ruang

resonansinya paling banyak. contohnya kata [dan], [d] dan [n] adalan bunyi

konsonan, [a] bunyi vokal sebagai bunyi silabis yang mempunyai ruang

resonansi yang lebih besar. Namun konsonan juga bisa menjadi puncak

silabis yaitu [y], [g], [a] dan [?]

Batas silabel sebuah kata kadang-kadang memang agak sukar karena

penentuan batas itu bukan hanya soal fonetik, tetapi juga soal fonemik,

morfologi dan ortografi. Misalnya kata Indonesia [makan], silabelnya [ma]

dan [kan]; tetapi kata [makanan] silabelnya [ma], [ka] dan [nan]. Silabel kata

demonstrasi menjadi [de + mons + tra + si] atau [de + mon + stra + si].

Bunyi [s] bisa menjadi onset pada silabel [stra] dan menjadi koda pada dua

buah silabel yang berurutan disebut interlude.

Onset adalah bunyi pertama pada sebuah silabel. Koda adalah bunyi

akhir pada sebuah silabel, seperti bunyi [n] pada silabel [man].

B.  FONEMIK

Objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat

atau berfungsi membedakan makna kata. Dalam fonemik kita meneliti apakah

perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak.

Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi itu disebut fonem.

B.1. Identifikasi Fonem

Kita harus mencari sebuah satuan bahasa, biasanya sebuah kata yang

mengandung bunyi, lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain

yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama, untuk mengetahui sebuah

fonem. Jika kedua satuan bahasa itu berbeda maknanya, maka berarti bunyi



tersebut adalah fonem. Misal kata Indonesia [laba] dan [raba], mempunyai

perbedaan pada bunyi yang pertama, yaitu [l] dan bunyi [r]. bunyi [l] dan

bunyi [r] adalah dua buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia.

Untuk membuktikan sebuah bunyi fonem atau bukan haruslah dicari

pasangan minimalnya. Misalnya, kata muda dan mudah merupakan

pasangan minimal, karena pada kata pertama tidak ada bunyi [h] dan adanya

bunyi [h] pada kata kedua. Jadi bunyi [h] adalah fonem.

Dalam bahasa Inggris kata /tap/ dan /stop/ ada fonem /t/  dan fonem /th/

minimal bukan merupakan fonem yang berbeda tapi fonem yang sama.

Fonem dari sebuah bahasa ada yang mempunyai beban fungsional

yang tinggi dan rendah. Beban fungsional yang tinggi, artinya banyak

ditemui pasangan minimal yang mengandung fonem tersebut. Misalnya

pasangan minimal yang mengaposisikan fonem /k/ dan fonem /g/ seperti

back: bag, beck: beg, bicker: bigger.

B.2. Alofon

Bunyi /t/  dan /th/ dalam bahasa Inggris bukanlah dua buah fonem yang

berbeda, tapi dua buah bunyi dari sebuah fonem yang sama, yaitu fonem /t/.

Bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem seperti /t/ dan /th/

untuk fonem /t/ bahasa Inggris disebut alofon.

Contoh alofon adalah fonem [i] yang mempunyai empat buah alofon yaitu

[i] dalam kata cita, [i] pada kata tarik, bunyi [i] pada ingkar, bunyi [i:] pada

kata kali.

Alofon-alofon dari sebuah fonem mempunyai kemiripan fonetis.

Artinya banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapannya. Sedangkan

distribusinya bisa bersifat komplementer dan juga bisa bebas. Distribusi

komplementer, distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan meskipun

dipertukarkan juga tidak akan menimbulkan perbedaan makna. Distribusi

bebas adalah bahwa alofon-alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan

lingkungan bunyi tertentu.

Fonem bersifat abstrak karena fonem itu hanyalah abstraksi dari alofon

atau alofon-alofon itu.



B.3.  Klasifikasi Fonem

Kriteria dan prosedur klasifikasi fonem hampir sama dengan cara

klasifikasi bunyi. Fonem ada fonem vokal dan fonem konsonan. Fonem-

fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap

arus ujaran disebut fonem segmental. Fonem yang berupa unsur

suprasegmental disebut fonem suprasegmental atau fonem nonsegmental.

Pada tingkat fonemik, ciri-ciri prosodi bersifat fungsional, dapat

membedakan makna. Dalam bahasa Batak Toba kata tutu bermakna “batu

gilas”, sedangkan tutu berarti “betul”. Tekanan dalam bahasa Batak Toba

bersifat fungsional atau fonemis. Ciri-ciri prosodi itu seperti tekanan, durasi

dan nada. Dalam bahasa Mandarin kata /wei/ bila diberi nada datar berarti

“kutu kayu”, kalau diberi nada naik berarti “bahaya”. Dalam bahasa Ticuna

di Amazon kata “canamu” mempunyai empat makna

 ca      na       mu       “Saya menganyamnya”

3        3         3

 ca      na       mu       “Saya mengirimnya”

3        3         4

 ca      na       mu       “Saya memohonnya”

3        3         5

 ca      na       mu       “Saya menambahnya”

3        3       3-5

Unsur durasi atau pemanjangan bersifat fonemis. Contoh tilo “kapur”  x  ti:

lo “ibu”

Tuo “muntah”  x  tu: o “disembunyikan”

Dalam bahasa Indonesia unsur suprasegmental tampaknya tidak

bersifat fonemis maupun morfemis, tapi intonasi mempunyai peranan pada

tingkat sintaksis.

Penamaan fonem sama dengan penamaan bunyi. Contoh fonem vokal

depan tinggi bundar.



B.4. Khasanah Fonem

Khazanah fonem adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam satu

bahasa. Jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya

dengan yang dimiliki bahasa lain. Ada kemungkinan karena perbedaan

tafsiran, maka fonem suatu bahasa tidak sama banyaknya.

Dalam bahasa Indonesia ada yang menghitung hanya 24 fonem, yaitu 6

fonem vokal (a, i, u, e, ә dan o) dan 18 buah fonem konsonan (p, t, c, k, b, d,

j, g, m, n, , ,ך s, h, r, l, w, dan y. Tapi ada yang menghitung 28 buah dan

ada yang 31 buah.

B.5.  Perubahan Fonem

Ucapan sebuah fonem dapat berbeda-beda karena tergantung pada

lingkungannya atau pada fonem-fonem lain yang berada di sekitarnya.

Contoh fonem /o/ pada silabel tertutup berbunyi [›] kjalau berada pada

silabel terbuka berbunyi [o]. perubahan fonem bisa bersifat fonetis maupun

fonem berubah menjadi fonem lain.

B.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 menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi

yang mempengaruhinya.

 Sabtu  [saptu], bunyi [b] berbuah menjadi [p] akibat pengaruh bunyi

[t].

Perubahan yang menyebabkan berubahnya identitas sebuah fonem

maka perubahan itu disebut asimilasi fonemis. Berubahnya bunyi [b]

berubah bunyi [p] pada kata Sabtu merupakan asimilasi fonemis karena

memnyebabkan berubahnya identitas sebuah fonem. Kata Belanda

“zakdoek” ucapannya [zag duk] bukan asimilasi fonemis, karena ke bunyi

[g] hanya bersifat alofonis.

Asimilasi dibedakan menjadi:



 Asimilasi progresif, bunyi yang diubah terletak di belakang bunyi yang

mempengaruhinya.

 Asimilasi regresif, bunyi yang diubah terletak di muka bunyi yang

mempengaruhinya.

 Asimilasi resiprokal, perubahan terjadi pada kedua bunyi yang saling

mempengaruhi. Contoh dalam bahasa Batak Toba kata “bereng hamu”

menjadi diaucapkan [berek kamu]. Karena bunyi /n/ , /h/, dan /k/

merupakan fonem yang berbeda dalam bahasa Batak, sehingga

termasuk asimilasi fonemis.

Disimilasi adalah berubahnya dua buah fonem yang sama menjadi

berbeda atau berlainan. Contoh dalam bahasa Indonesia yaitu kata cipta

dan cinta yang berasal dari bahasa Sanskerta citta.

B.5.2. Netralisasi dan Arkifonem

Dalam bahasa Belanda kata “hard” dilafalkan [hart] dan ada kata

yang dieja hart diucapkan [hart]. Hal ini terjadi karena dalam bahasa

Belanda konsonan hambat bersuara seperti [d] tidak mungkin dan diubah

menjadi konsonan yang homorgan tak bersuara [t]. adanya bunyi [t] pada

posisi akhir kata yang dieja hard merupakan hasil netralisasi. Dalam hal ini

bukan masalah ejaan, sebab kata hard diberi akhiran –er menjadi harder

bukan menjadi harter.

Arkifonem, merupakan peristilahan linguistik bagi suatu fonem pada

suatu kata bisa berwujud lainnya yaitu seperti fonem [d] pada kata hard

bisa berwujud [t] atau [d]

B.5.3. Umlaut, Ablaut dan Harmoni Vokal

Umlaut adalah perubahan vokal sehingga vokal itu diubah menjadi

vokal yang lebih tinggi sebagai akibat dari vokal yang berikutnya lebih

tinggi. Contohnya bunyi [a] pada “handje” lebih tinggi kualitasnya dari

bunyi [a] pada kata hand.

Ablaut adalah perubahan vokal yang ditemukan dalam bahasa-

bahasa Indo Jerman u/ menandai berbagai fungsi gramatikal. Contoh vokal

[a] menjadi /ä/ untuk mengubah bentuk singularis menjadi bentuk pluralis.



Harmoni vokal adalah perubahan bunyi dengan keselarasan vokal

yang terdapat dalam bahasa Turki.

B.5.4. Kontraksi

Kontraksi merupakan suatu penyingkatan atau memperpendek

ujaran, sehingga dapat menghilangkan sebuah fonem atau lebih. Contoh

“tidak tahu” menjadi “ndak tahu”

B.5.5.  Metatesis dan Epentesis

Metatesis merupakan proses mengubah urutan fonem yang terdapat

dalam suatu kata. Contoh jalur ada lajur.

Epentesis, proses menyisipkan fonem tertentu yang homorgan

dengan lingkungan, ke dalam sebuah kata.

B.6. Fonem dan Grafem

Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional atau dapat

membedakan makna kata. Dalam studi fonologi, alofon-alofon yang

merealisasikan sebuah fonem dapat dilambangkan secara akurat dalam

wujud tulisan atau transkripsi fonetik.

Grafem adalah huruf yang digunakan dari aksara latin.

Contoh:

Fonem Alofon              Grafem                Contoh

/i/                    [i]                       i                      i.ni, ni.la

[i]                                               il.ham, ba.tik



BAB  5.  TATANAN LINGUISTIK (2)  MORFOLOGI

Morfem

Adalah bentuk yang sama, yang terdapat berulang-ulang dalam satuan bentuk

yang lain.

Istilah morfem tidak dikenal dalam linguistik tradisional, karena morfem bukan

merupakan satuan dalam sintaksis, dan tidak semua morgem mempunyai makna

secara filosofis.

Identifikasi Morfem

Untuk menentukan sebuah bentuk adalah morfem atau bukan, kita harus

membandingkan bentuk tersebut di dalam kehadirannya dengan bentuk-bentuk

lain.

Kalau bentuk tersebut bisa hadir secara berulang-ulang dengan bentuk lain, maka

bentuk tersebut adalah sebuah morfem.

Contoh 1:  Kedua

Kelima

Ketiga

Bentuk ke pada daftar di atas mempunyai makna yang sama, yaitu menyatakan

tingkat atau derajat. Dengan demikian bentuk ke pada daftar di atas disebut

sebagai morfem.

Contoh 2 :  Ke pasar

Ke kampus

Ke dapur

Contoh ke pada daftar di atas mempunyai makna yang sama, yaitu menyatakan

arah atau tujuan. Dengan demikian ke pada daftar di atas adalah sebuah morfem.

Bentuk ke pada kata kedua dan ke pasar tidak sama, maka kedua ke itu bukanlah

morfem yang sama. Keduanya merupakan dua buah morfem yang berbeda. Ciri

sebuah morfem adalah kesamaan arti dan kesamaan bentuk.

Contoh:  (1) Mereka mandi di kali

(2)  Sepagi ini dia sudah dua kali makan



Kali pada kedua kalimat di atas tidak mempunyai makna yang sama, maka kedua

“kali” itu bukanlah morfem yang sama.

Morf dan Alomorf

Alomorf adalah perwujudan konkret (di dalam pertuturan) dari sebuah morfem.

Contoh  :   melihat mendengar            menggali

merasa                menduda               menggoda

membawa           menyanyi              mengelas

membantu          menyikat               mengetik

Setiap morfem tentu mempunyai alomorf, karena alomorf adalah perwujudan

konkret dari sebuah morfem.

Morfem awalan me- dalam bahasa Indonesia mempunyai enam buah morfem,

yaitu : me-, mem-, meny-, dan menge-, distribusinya :

me- :  melihat  pada bentuk dasar yang fonem awalnya konsonan /l/

merasa  pada bentuk dasar yang fonem awalnya konsonan /r/

mem- : membaca  pada bentuk dasar yang fonem awalnya konsonan /b/

membantu  pada bentuk dasar yang fonem awalnya konsonan /p/

men- : mendengar  pada bentuk dasar yang fonem awalnya konsonan /d/

menduda  pada bentuk dasar yang fonem awalnya konsonan /t/

meny- : menyanyi  pada bentuk dasar yang fonem awalnya konsonan /s/

menyikat  pada bentuk dasar yang fonem awalnya konsonan /s/

meng- : menggali  pada bentuk dasar yang fonem awalnya konsonan /g/

menggoda  pada bentuk dasar yang fonem awalnya konsonan /k/

menge- :  mengelas  pada bentuk dasar yang fonem awalnya konsonan e kasuku

mengetik  pada bentuk dasar yang fonem awalnya konsonan e kasuku

Klasifikasi Morfem

Morfem dalam setiap bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan kebebasannya,

keutuhannya, maknanya, dan sebagainya.

1.  Morfem Bebas dan Morfem Terikat

Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat

muncul dalam pertuturan.

Contoh: pulang, makan, rumah, dan bagus



Kita dapat menggunakan morfem-morfem tersebut tanpa harus terlebih dahulu

menggabungkannya dengan morfem lain.

Morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain

tidak dapat muncul dalam pertuturan.

Contoh: - Semua afiks dalam bahasa Indonesia adalah morfem terikat.

- Morfem penanda jamak dalam bahasa Inggris: Cats, books, tacks,

dogs, cows

Berkenaan dengan morfem terikat ini dalam bahasa Indonesia ada beberapa

hal yang perlu dikemukakan, yaitu:

1.  Bentuk Prakategorial

Bentuk-bentuk seperti juang, henti, gaul, dan baur juga termasuk morfem

terikat, karena bentuk tersebut, meskipun bukan afiks, tidak dapat muncul

dalam pertuturan tanpa terlebih dahulu mengalami proses morfologi,

seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi.

2.  Kalimat imperalif

Adalah kalimat ubahan dari kalimat deklaratif.

- Kalimat deklaratif aktif harus digunakan prefiks inflektif me-

- Kalimat deklaratif pasif harus digunakan prefiks inflektif di- atau ter-

- Kalimat imperaktif dan dalam kalimat partisif, harus digunakan prefiks

inflektif ә.

3.  Bentuk morfem unik

Bentuk-bentuk seperti renta (hanya muncul dalam tua renta)

Bentuk-bentuk seperti kerontang (hanya muncul dalam kering kerontang)

Bentuk-bentuk seperti bugar (hanya muncul dalam segar bugar)

Karena hanya bisa muncul dalam pasangan tertentu maka disebut morfem

unik. Tetapi dalam pengembangan istilah dewasa ini, beberapa morfem

unik seperti bugar mulai dikembangkan menjadi kebugaran jasmani.

Dengan demikian sifat keunikannya menjadi lenyap.

4. Bentuk preposisi dan konjungsi

Seperti ke, dari, pada, dan, kalau, atau secara morfologis termasuk morfem

bebas, tetapi secara sintaksis merupakan bentuk terikat.



5.   Klitika

Merupakan morfem yang agak sukar ditentukan statusnya.

Klitika adalah bentuk-bentuk singkat, biasanya hanya satu silabel, secara

fonologis tidak mendapat tekanan. Kemunculannya dalam pertuturan

selalu melekat pada bentuk lain, tetapi dapat dipisahkan.

Contoh: klitika –lah  Ayahlah yang akan datang

Dapat dipisah dari kata ayah, misalnya:

Ayahmulah yang akan datang

Menurut posisinya klitika dibedakan atas proklitika dan enklitika

Proklitika : klitika yang berposisi di muka kata yang diikuti.

Contoh: ku bawa, kau ambil

Enklitika  : klitika yang berposisi di belakang kata yang dilekati.

Contoh: -lah, -nya, dan –ku  dialah, duduknya, dan nasibku

2.  Morfem Utuh dan Morfem Terbagi

Semua morfem bebas yang dibicarakan pada bab ini adalah morfem utuh.

Conth: meja, kursi, kecil, laut, pensil

Begitu juga dengan sebagian morfem terikat, seperti ter-, ber-, henti dan juang

Morfem terbagi

Adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua buah bagian yang terpisah.

Contoh: kesatuan  terdapat satu morfem utuh, yaitu “satu” dan satu morfem

terbagi yaitu {ke- / -an}

Semua morfem akar untuk verba adalah morfem terbagi, yang terdiri atas tiga

buah konsonan yang dipisahkan oleh tiga buah vokal, yang merupakan

morfem terikat yang terbagi pula.

Catatan:

Pertama, semua afiks yang disebut konfiks seperti {ke- / -an}, {ber- / -an},

{per- / -an}, dan {pe- / -an} termasuk morfem terbagi.

Kedua, dalam bahasa Indonesia ada afiks yang disebut intiks, yaitu afiks yang

disisipkan di tengah morfem dasar.

Contoh: afiks {-er- } pada kata gerigi



Infiks { -el- } pada kata pelatuk

Infiks { -em- } pada kata gemetar

Dengan demikian infiks tersebut telah mengubah morfem untuk {gigi}

menjadi morfem terbagi {e- / -atuk}, dan mengubah morfem utuh {getar}

menjadi morfem terbagi (g- / -etar).

3.  Morfem Segmental dan Suprasegmental

Morfem segmental adalah morgem yang dibentuk oleh fonem-fonem

segmental, seperti morfem {lihat}, {lah}, {sikat}, dan {ber}.

Jadi semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental.

Morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur supra

segmental. Seperti tekanan, nada, durasi dan sebagainya.

4.  Morfem Beralomorf Zero

Adalah morfem yang selalu satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental

maupun berupa prosodi (unsur suprasegmental), melainkan berupa

“kekosongan” lambangnya berupa Ø.

Misal: bentuk sheep  bentuk jamaknya adalah morfem {sheep} dan morfem

{Ø}

5.  Morfem Bermakna Leksikal dan Morfem Tidak Bermakna Leksikal

Morfem bermakna leksikal

Adalah morfem-morfem yang secara inheren telah memiliki makna pada

dirinya sendiri, tanpa perlu berproses dulu dengan morfem lain.

Misal: {kuda}, {pergi}, {lari}, dan {merah}

Morfem tak bermakna leksikal

Tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri.

Misal: morfem-morfem afiks, seperti {ber-}, {me-}, dan {ter-}

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

Morfem dasar, bentuk dasar, pangkal dan akar adalah empat istilah yang biasa

digunakan dalam kajian morfologi.

Istilah morfem dasar biasanya digunakan sebagai dikotomi dengan morfem

afiks.

Contoh: {juang}, {kucing}, dan {sikat}



Dasar

Dasar

Morfem Terikat

Afiks

Sebuah morfem dasar dapat menjadi sebuah bentuk dasar atau dasar (base)

dalam suatu proses morfologi.

 bisa diberi afiks tertentu dalam proses afiksasi

 bisa diulang dalam suatu proses reduplikasi

 bisa digabung dengan morfem lain dalam suatu proses komposisi

Pangkal (stem) digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses infeksi,

atau proses pembubuhan afik inflektif.

Akar (root) digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis

lebih jauh lagi. Artinya akar itu adalah bentuk yang tersisa setelah semua

afiknya, baik afiks infleksional maupun afiks derivasionalnya ditanggakan.

Kata

Para tata bahasawan tradisional mengartikan kata adalah satuan bahasa yang

memiliki satu pengertian; atau kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua

buah spasi, dan mempunyai satu arti.

Klasifikasi kata

Adalah penggolongan kata, atau penjenisan kata.

Para tata bahasawan menggunakan kriteria makna dan kriteria fungsi.

Kriteria makna: digunakan untuk mengidentifikasi kelas :

- Verba  kata kerja

- Nomina  kata benda

- Ajektiva  kata sifat

Kriteria fungsi: digunakan untuk mengidentifikasikan preposisi, konjungsi,

adverbia, pronomina.

Klasifikasi kata itu perlu, sebab dengan mengenal kelas sebuah kata, yang dapat

kita identifikasikan dari ciri-cirinya, kita dapat memprediksikan penggunaan atau

pendistribusian kata itu di dalam ujaran.



Pembentukan kata

Inflektif

Perubahan atau penyesuaian bentuk verba disebut konyugasi, dan perubahan atau

penyesuaian pada nomina dan ajektifa disebut deklinasi.

Derivatif

Pembentukan kata secara derivatif membentuk kata baru, kata yang identitas

leksikalnya tidak sama dengan kata dasarnya.

Proses Morfemis

1. Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar.

1. Infiks : afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar.

2. Sufiks : afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar.

3.  Konfiks : afiks yang berupa morfem terbagi, yang bagian pertama berposisi

pada awal bentuk dasar, dan bagian yang kedua berposisi pada akhir

bentuk dasar.

4.  Interfiks : sejenis infiks atau elemen penyambung yang muncul dalam

proses penggabungan dua buah unsur.

5. Transfiks : afiks yang berwujud vokal-vokal yang diimbuhkan pada

keseluruhan dasar.

2.   Reduplikasi

Adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara

keseluruhan, secara sebagian (parsial), maupun dengan perubahan bunyi.

3.   Komposisi

Adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar,

baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi

yang memiliki identitas leksikal yang berbeda, atau yang baru.

4.  Konversi, Modifikasi Internal, dan Suplesi

Konversi  sering juga disebut deviasi zero, transmutasi, dan transposisi

Adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata

lain tanpa perubahan unsur segmental.

Modifikasi internal  proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-

unsur ke dalam morfem yang berkerangka tetap.



5.  Pemendekan

Adalah proses penggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem

sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan

makna bentuk utuhnya.

6.  Produktivitas Proses Morfemis

Adalah dapat tidaknya proses pembentukan kata itu, terutama afiksasi,

reduplikasi, dan komposisi.

Morfofonemik

Disebut juga morfonemik, morfofonologi, atau morfonologi, atau peristiwa

berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologis, baik afiksasi,

reduplikasi, maupun komposisi.

 Proses peluluhan fonem  dapat dilihat dalam proses pengimbuhan

dengan prefiks me- pada kata sikat, dimana

fonem /s/ pada kata sikat itu diluluhkan dan

disenyawakan dengan bunyi nasal /ny/ dari

prefiks tersebut.

 Proses perubahan fonem  dapat dilihat pada proses pengimbuhan prediks

ber- pada kata ajar dimana fonem /r/ dan

prefiks itu berubah menjadi fonem /l/.

 Proses pergeseran fonem  adalah  pindahnya  sebuah  fonem   dari   silabel

yang satu ke silabel yang lain, biasanya ke

silabel berikutnya.



BAB  6. TATARAN LINGUISTIK (3)

SINTAKSIS

Morfosintaksis yaitu gabungan dari morfologi dan sintaksis. Morfologi

membicarakan struktur internal kata, sedangkan sintaksis membicarakan kata

dalam hubungannya dengan kata lain.

6.1.  Struktur Sintaksis

 Fungsi sintaksis terdiri dari subjek, predikat, objek dan keterangan

 Kategori sintaksis terdiri dari nomina, verba, ajektiva dan numeralia

 Peran sintaksis terdiri dari pelaku, penderita/sasaran, dan penerima

Suatu struktur sintaksis minimal harus memiliki fungsi subjek dan

fungsi predikat. Sedangkan objek dan keterangan boleh tidak digunakan,

apalagi mengingat kemunculan objek ditentukan oleh transitif atau tidaknya

verba yang mengisi fungsi predikat dan fungsi keterangan hanya muncul bila

diperlukan.

Menurut Chafe (1970) bahwa yang terpenting dalam struktur sintaksis

adalah fungsi predikat. Bagi Chafe predikat harus selalu verba atau ketegori

lain yang diverbakan. Munculnya fungsi-fungsi lain sangat tergantung pada

tipe atau jenis verba itu.

Ada sejumlah verba transitif yang objeknya tidak perlu ada, yaitu

verba yang secara semantik menyatakan kebiasaan atau verba itu mengenai

orang pertama tunggal/orang banyak secara umum. Contoh: penjahit itu

sedang menjahit.

Eksistensi struktur sintaksis terkecil ditopang oleh urutan kata, bentuk

kata, dan intonasi.

Dalam bahasa Indonesia urutan kata sangat penting karena perbedaan

urutan kata dapat menimbulkan perbedaan makna.

Contoh: kontruksi “tiga jam” ≠ “jam tiga”

*  Tiga jam menyatakan masa waktu 3 x 60 menit

*  Jam tiga menyatakan saat waktu.



Dalam bahasa Latin urutan kata itu tidak penting. Artinya urutan kata

itu dapat dipertukarkan tanpa mengubah makna gramatikal kalimat tersebut.

Sebaliknya bentuk kata sangat penting karena di dalam bentuknya kata-kata

itu sudah menyatakan fungsi, peran dan kategori sintaksisnya.

Contoh: Paulus Vidit Mariam

Paulus Mariam Vidit

Batas antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia biasanya

ditandai dengan intonasi berupa nada naik dan tekanan.

Contoh: Kucing / makan tikus mati                 ket: / = batas  S & P

Kucing makan tikus / mati                          // = batas klausa

Kucing / makan // tikus mati

 Alat sintaksis selanjutnya yaitu konektor. Ada 2 jenis konektor yaitu:

- Konektor koordinatif  konektor yang menghubungkan dua buah

konstituen yang sama kedudukannya/sederajat.

Konjungsi: dan, atau, tetapi

- Konektor subordinatif  konektor yang menghubungkan 2 buah

konstituen yang kedudukannya tidak sederajat.

Konjungsi: kalau, meskipun, karena

* Konektor merupakan sebuah atau gabungan morfem yang

menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain, baik yang

berada dalam satu kalimat maupun di luar kalimat.

6.2. Kata Sebagai Satuan Sintaktis

Dalam tatanan morfologi, satuan terbesar=kata, satuan terkecil=morfem

Dalam tatanan sintaksis, satuan terkecil = kata, satuan yang lebih

besar=frase.

 Jenis kata ada 2:

- Kata penuh  kata yang secara leksikal memiliki makna, mempunyai

kemungkinan untuk mengalami proses morfologi,

merupakan kelas terbuka dan dapat bersendiri sebagai



sebuah satuan tuturan. Yaitu kategori nomina, verba,

ajektifa, adverbia, numeralia.

- Kata tugas  kata  yang  secara  leksikal tidak  mempunyai  makna,

tidak mengalami proses morfologi, merupakan kelas

tertutup dan di dalam pertuturan dia tidak dapat

bersendiri. Yaitu: kategori preposisi dan konjungsi.

Kata-kata yang termasuk kata penuh mempunyai kebebasan yang

mutlak, sehingga dapat mengisi fungsi-fungsi sintaksis. Sedangkan yang

termasuk kata tugas mempunyai kebebasan yang terbatas, karena selalu

terikat dengan preposisi, posposisi, dan konjungsi. Kecuali

preposisi/konjungsi itu menjadi topik pembicaraan, maka akan tampak

bebas.

Contoh: Adik membaca komik di kamar

Fungsi subjek f: predikat f:objek frase ekosentrik

 Preposisi di dengan kata kamar dalam frase di kamar tidak dapat

dipisahkan dan merupakan anggota dari pengisi fungsi keterangan.

6.3. Frase

Frase  satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang mengisi salah

satu fungsi sintaksis di dalam kalimat.

Pembentuk frase merupakan morfem bebas bukan morfem terikat.

Contoh: morfem bebas : belum makan, tanah tinggi

Morfem terikat: tata boga, interlokal

Frase  konstruksi nonpredikatif  hubungan antara kedua unsur yang

membentuk frase itu tidak berstruktur subjek-predikat/predikat-

objek.

Frase merupakan salah satu fungsi sintaksis maka frase tidak dapat dipindah

sendirian harus digunakan secara keseluruhan.

Misalnya: frase kamar mandi tidak boleh dipisah kamar dan mandi.

Perbedaan frase dengan kata majemuk:

Frase  tidak memiliki makna baru melainkan makna sinatik/gramatikal



Kata majemuk  komposisi yang memiliki makna baru/memiliki 1 makna

Contoh: meja hijau meja saya

Pengadilan                saya punya meja

Kata majemuk                   frase

Bedanya yaitu frase dapat disela dengan kata lain, sedangkan kata majemuk

tidak.

Contoh: Mata guru  matanya guru  frase

Mata sapi  telur goreng tnpa dihancurkan  kata majemuk

6.3.2. Jenis Frase

6.3.2.1. Frase Eksosentrik

Frase eksosentrik  frase yang komponen-komponennya tidak

mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya.

Contoh: frase di pasar (secara keseluruhan komponen ini dapat mengisi

fungsi keterangan)

Frase eksosentrik dibedakan 2 yaitu:

 Frase eksosentrik yang direktif (frase preposisional)

Komponen pertamanya berupa preposisi (di, ke, dari) dan komponen

keduanya berupa kata/kelompok kata yang biasanya berkategori

nomina.

Contoh: di pasar, dari kayu jati, demi keamanan.

 Frase eksosentrik yang non direktif

Komponen pertamanya berupa artikulus (si, sang, yang, para, kaum)

dan komponen keduanya berupa kata/kelompok kata berkategori

nomina, ajektifa, atau verba.

Contoh: si miskin

Kaum cerdik pandai

6.3.2.2. Frase Endosentrik

Frase endosentrik  frase yang salah satu unsurnya/komponennya

memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya.



Artinya: salah satu komponennya itu dapat menggantikan kedudukan

keseluruhannya.

Contoh:  Nenek sedang membaca Al Qur’an di kamar

Nenem membaca Al qur’an di kamar

Frase Endosentrik disebut juga frase modifikatif karena komponen

keduanya yaitu komponen yang bukan inti mengubah/membatasi

komponen intinya.

Contoh: kata sekali dalam frase makal sekali membatasi makna kata

mahal yang masih umum akan tingkat kemahalannya menjadi

tertentu.

Frase endosentrik disebut juga frase subordonatif karena salah satu

komponennya yaitu inti frase berlaku sebagai komponen atasan dan

komponen yang membatasi berlaku sebagai komponen bawahan.

Contoh: mahal sekali

komp.atasan komp.bawahan

Frase dilihat dari kategori intinya dibedakan:

 Frase nomina  frase endosentrik yang intinya berupa nomina/poro

nomina.

Contoh: bus sekolah, kecap manis.

 Frase verbal  frase endosentrik yang intinya berupa verba.

Contoh: sedang membaca, sudah mandi.

 Frase ajektifa  frase endosentrik yang intinya berupa ajektifa.

Contoh: sangat cantik, indah sekali.

 Frase numeralia  frase endosentrik yang intinya berupa numeralia

Contoh: tiga belas, dua ratus.

6.3.2.3. Frase Koordinatif

Frase koordinatif  frase yang komponen pembentuknya terdiri dari dua

komponen/lebih yang sama atau sederajat dan dapat dihubungkan oleh

konjungsi koordinatif, baik yang tunggal (dan, atau, tetapi) maupun

konjungsi terbagi (baik . . . baik, makin . . . makin, dan baik . . . maupun)

Contoh: sehat dan kuat, pembantu atau majikan.



Frase koordinatif yang tidak menggunakan konjungsi secara eksplisit

disebut frase parataksis. Contoh: hilir mudik, pulang pergi.

6.3.2.4. Frase Apositif

Frase apositif  frase yang kedua komponennya saling merujuk

sesamanya, sehingga urutan komponennya dapat dipertukarkan.

Contoh:  frase di kamar tidur diperluar menjadi di kamar tidur adik

Frase seorang dokter diperluas menjadi bukan seorang dokter

 Perluasan frase tampak sangat produktif karena

- Menyatakan konsep khusus/sangat khusus/sangat khusus sekali

biasanya diterangkan secara leksikal

Contoh: sebuah kereta api ekspres malam luar biasa

 Pengungkapan konsep kala, modalitas, aspek, jenis, jumlah, ingkar,

dan pembatas tidak dinyatakan dalam afiks dalam bahasa-bahasa

fleksi melainkan dinyatakan dengan unsur leksikal.

Contoh: frase “tidak akan hadir” ada pengungkapan konsep ingkar

(tidak) sekaligus konsep kala nanti (akan)

 Keperluan untuk memberi deskripsi secara terperinci terhadap suatu

konsep, terutama konsep nomina. Bisanya digunakan konjungsi

“yang”.

Contoh: - Kakek saya meninggal seminggu yang lalu

- Kakek saya yang tinggal di Jakarta meninggal seminggu

yang lalu

6.4.  KLAUSA

6.4.1.  Pengertian Klausa

Klausa adalah satuan sintaksis berupa tuntunan kata-kata

berkonstruksi predikatif. Artinya di dalam konstruksi itu ada komponen



berupa kata atau frase yang berfungsi predikat dan yang lain berfungsi

sebagai subjek, objek dan keterangan.

 Dalam kontruksi klausa harus ada subjek dan predikat.

Contoh: klausa :  adik mandi

 Frase dan kata berpotensi menjadi kalimat kalau kepadanya diberi

intonasi final, tetapi hanya sebagai kalimat minor, bukan kalimat

mayor, tetapi klausa berpotensi menjadi kalimat mayor.

 Selain subjek  dan  predikat yang harus ada, ada unsur lain yang tidak

ada boleh tidak dalam klausa yaitu objek, pelengkap, keterangan.

- Objek dibagi menjadi 2, jika predikatnya transitif:

~  Objek langsung  objek yang merupakan sasaran dari tindakan

yang dinyatakan predikat.

~  Objek tak langsung  objek yang memperoleh manfaat dari

tindakan itu.

- Bedanya pelengkap dengan objek

Objek Pelengkap
- Berada di belakang verba

transitif

- Dapat dijadikan subjek dalam

kalimat pasif

- Tidak berada di belakang

verba

- Tidak dapat

Kalau kata dan frase menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis, maka

klausa menjadi pengisi kalimat.

6.4.2. Jenis Klausa

Berdasarkan strukturnya klausa dibedakan:

 Klausa bebas  Klausa terikat

- Unsur-unsurnya lengkap - Unsur-unsurnya tidak lengkap

- Berpotensi menjadi kalimat mayor - Tidak berpotensi jadi kal. mayor

Contoh:                                               Contoh:

Nenekku masih cantik dan kakekku   Tadi pagi; ketika kami belajar

gagah



 Klausa verbal  klausa yang predikatnya berkategori verba sesuai

dengan adanya tipe verba, dikenal adanya:

1)  Klausa transitif  klausa yang predikatnya berupa verba transitif

Contoh: Bibi menulis surat

2) Klausa intransitif  klausa yang predikatnya berupa verba

intransitif

Contoh: Adik menangis

3)  Klausa refleksif  klausa yang predikatnya berupa refleksif

Contoh: Kakak sedang berdandan, Adik sudah mandi

4)  Klausa nominal  klausa yang predikatnya berupa nomina atau

frase nominal

Contoh: petani, satpam bank

Kakaknya petani di desa itu

Apabila contoh di atas disisipi “adalah/ialah” maka tidak

termasuk klausa, tetapi verba kapula. Verba kapula “adalah dan ialah”

dalam klausa atau kalimat yang unsur subjeknya/predikatnya cukup

panjang berlaku sebagai pembatas atau pemisah antara subjek dan

predikat, maka kata “adalah dan ialah” tersebut ada juga yang

menyebutnya sebagai kata pemisah.

 Klausa ajektifal  klausa yang predikatnya berkategori ajektifa baik

berupa kata maupun frase.

Contoh: Ibu dosen itu cantik sekali

 Klausa adverbial  klausa yang predikatnya berupa adverbia

Contoh: Bandelnya teramat sangat

 Klausa preposisional  klausa yang predikatnya berupa frase yang

berkategori preposisi

Contoh: gajinya lima juta sebulan, anaknya dua belas orang dan

taksinya delapan buah.

 Klausa berpusat  klausa yang subjeknya terikat di dalam predikatnya,

meskipun di tempat lain ada nomina/frase nominal yang juga berlaku

sebagai subjek.



Klausa berpusat terdapat dalam bahasa Arab dan bahasa Latin.

6.5.  KALIMAT

6.5.1.  Pengertian Kalimat

Kalimat yaitu satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang

biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta

disertai dengan intonasi final.

Konstituen dasar bisa juga tidak berupa klausa, melainkan kata/frase.

Kalimat yang konstituen dasar berupa klausa menjadi kalimat bebas.

Kalimat yang konstituen dasar berupa kata/frase menjadi kalimat terikat.

 Intonasi final yang memberi ciri kalimat ada 3:

1) Intonasi deklaratif  dalam bahasa tulis dilambangkan dengan

tanda titik

2)  Intonasi inteogatif  dalam bahasa tulis ditandai dengan tanda

tanya

3)  Intonasi seru  dalam bahasa tulis ditandai dengan tanda seru

6.5.2.  Jenis Kalimat

Berdasarkan beberapa dikotomi pembagian, kalimat dibedakan:

 Kalimat inti dan kalimat non inti

- Kalimat inti (kalimat dasar)  kalimat yang dibentuk dari klausa inti

yang lengkap bersifat deklaratif, aktif/netral, dan afirmatif.

- Kalimat non inti = kalimat inti + proses tranformasi

Proses transformasi seperti transformasi pemasifan, pengingkaran,

penanyaan, pemerintahan, pengivestasian, pelepasan dan

penambahan.

Contoh :

Nenek datang  Nenekku yang cantik itu baru datang dari Perancis

Kal. Inti                                            Kal. Non inti

 Kalimat tunggal dan kalimat majemuk

Perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk berdasarkan

banyaknya klausa.



Kalimat tunggal  klausanya hanya satu

Kalimat majemuk  klausanya lebih dari satu

Kalimat majemuk dibedakan 3, yaitu:

1)  Kalimat majemuk koordinatif (kalimat majemuk setara)

 Kalimat majemuk yang klausa-klausanya memiliki status yang

sama, setara.

- Konjungsi koodinatif = dan, atau, tetapi, lalu dan secara implisit

(tanpa konjungsi)

Contoh: Nenek melirik, kakek tersenyum, dan adik tertawa-tawa

- Apabila ada unsur klausa yang sama, maka unsur tersebut

dirapatkan sehingga disebut kalimat majemuk rapatan.

2)   Kalimat majemuk subordinatif (kalimat majemuk bertingkat)

 Kalimat majemuk yang hubungan antar klausa-klausanya tidak

setara.

Konjungsi subordinatif = kalau, ketika, meskipun, karena, dan

secara implisit.

Contoh: Kalau nenek pergi, kakek pun akan pergi

Klausa bawahan Klausa atasan
(anak kalimat)                       (induk kalimat)

Proses terbentuknya kalimat majemuk subordinatif dapat dilihat

dari 2 sudut:

(1) Hasil proses menggabungkan dua buah klausa atau lebih

dimana klausa yang satu dianggap sebagai klausa atasan dan

yang lain klausa bawahan.

(2) Hasil proses perluasan terhadap salah satu unsur klausanya

Ali Syahbana menyatakan bahwa semua unsur kalimat dapat

diperluas untuk dijadikan anak kalimat. malah bagian anak

kalimat juga dapat diperluas lagi menjadi cucu kalimat.

Contoh: - Dia menjumpai si Ali

- Dia menjumpai orang yang pernah menolong

Ahmad

Objek

Anak kalimat



- Dia menjumpai orang yang pernah menolong

anaknya yang kedua

3)  Kalimat majemuk kompleks (kalimat majemuk campuran)

 Campuran dari kalimat majemuk koordinatif dan kalimat

majemuk subordinatif.

Contoh: kakek mengeluarkan dompetnya, lalu mengambil

selembar uang ribuan untuk membayar ongkos becak

1 : secara koordinatif 2 : secara subordinatif

*   Kalimat mayor dan kalimat minor

Kalimat mayor  klausanya lengkap, minimal memiliki S + P

Kalimat minor  klausanya tidak lengkap, entah subjek saja/

predikat saja.

Contoh: Nenek berlari pagi Sedang makan
Kalimat mayor Kalimat minor

*    Kalimat verbal dan kalimat non-verbal

Kalimat verbal  kalimat yang predikatnya berupa kata atau

frase yang berkategori verba.

Kalimat non verba  kalimat yang predikatnya bukan kata atau

frase verbal : bisa nominal, ajektifal,

adverbial/numeralia.

Berdasarkan banyaknya tipe verba, maka dibedakan:

* Kalimat transitif  kalimat   yang   predikatnya  berupa  verba

transitif (verba yang biasanya diikuti objek).

Monotransitif  diikuti oleh sebuah objek

Bitransitif  diikuti oleh dua buah objek kalau verbanya

bitransitif.

Contoh:  Dika menendang bola (monotransitif)

Dika membelikan Dita sebuah kamus bahasa Jepang

(bitransitif)

Ada sejumlah verba transitif yang tidak perlu diikuti objek

karena kebiasaan.

Cucu kalimat

1

2



Contoh: Nenek belum makan

*  Kalimat intransitif  kalimat yang predikatnya berupa verba

intransitif (verba yang tidak memiliki objek)

Contoh: Adik berlari ke kamar mandi

*   Kalimat Aktif  kalimat yang predikatnya kata kerja aktif

Biasanya ditandai dengan prefik me- atau memper-

Contoh: Ibu menjahit pakaian

*   Kalimat Pasif  kalimat yang predikatnya kata kerja pasif

Biasanya ditandai dengan prefik di- atau diper-

Contoh: pakaian dijahit ibu

*  Kalimat dinamis  kalimat yang predikatnya berupa verba yang

secara semantis menyatakan tindakan atau gerakan.

Contoh: - Mahasiswa itu pulang

- Kami bercakap-cakap disana

*  Kalimat statis  kalimat yang predikatnya berupa verba yang

secara semantis tidak menyatakan tindakan atau gerakan.

Contoh: - Anaknya sakit keras

- Dia tidur di kursi

Contoh kalimat non verbal  - Mereka bukan penduduk desa sini

- Mereka ke pengadilan

6.5.2.5.  Kalimat Bebas dan Kalimat Terikat

Kalimat Bebas  kalimat yang menjadi ujaran lengkap, tanpa bantuan

kalimat atau konteks lain yang menjelaskannya.

Kalimat terikat  kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai ujaran

lengkap.

Contoh: Saya baru dua hari di Yogyakarta Belum kemana-mana
KB                                        KT

Belum punya kenalan

Biasanya bukti keterikatan sebuah kalimat yaitu adanya penanda anaforis

berupa –nya (dia, mereka, dan beliau) dan konjungsi antar kalimat

(makanya, oleh karena itu, jadi)



6.5.3.  Intonasi Kalimat

Dalam bahasa Indonesia tampaknya intonasi (yang berupa tekanan, nada,

atau tempo) tidak berlaku pada tataran fonologi dan morfologi. Melainkan

hanya berlaku pada tataran sintaksis. Karena pada pembicaraan fonologi;

tekanan, tempo dan nada dapat bersifat fonemis pada bahasa-bahasa

tertentu karena berlaku sebagai fonem. Pada pembicaraan morfologi;

tekanan, nada, dan tempo bersifat morfemis karena berlaku sebagai

morfem.

Sebuah klausa yang dapat menjadi kalimat deklaratif atau kalimat

interogatif hanya dengan mengubah intonasinya.

Ciri-ciri intonasi berupa:

- Tekanan  ciri-ciri suprasegmental yang menyertai bunyi ujaran.

- Tempo  waktu yang dibutuhkan untuk melafalkan suatu arus ujaran

- Nada  unsur suprasegmental yang diukur berdasarkan kenyaringan

suatu segmen dalam suatu arus ujaran.

Kenyaringan ini terjadi karena getaran selaput suara.

6.5.4.  Modus, Aspek, Kala, Modalitas, Fokus, dan Diateis

6.5.4.1.   Modus

Modus yaitu pengungkapan atau penggambaran suasana psikologis

perbuatan menurut tafsiran si pembicara/sikap si pembicara tentang apa

yang diucapkannya.

Ada beberapa macam modus:

1)  Modus indikatif (modus deklaratif)  modus yang menunjukkan

sikap objektif atau netral.

2) Modus optatif  modus yang menunjukkan harapan/keinginan,

seperti : moga-moga, semoga, atau hendaknya.

3)  Modus imperatif  modus yang menyatakan perintah, larangan/

cegahan. Misalnya: Baca !, Bacalah, Bangun !

4)  Modus inteogratif  modus yang menyatakan pertanyaan

5)  Modus obligatif  modus yang menyatakan keharusan



Contoh: harus, seharusnya, semestinya.

6) Modus desideratif  modus yang menyatakan keinginan atau

kemauan.

Contoh: seandainya.

7)   Modus kondisional  modus yang menyatakan persyaratan

Contoh: asalkan

6.5.4.2.  Aspek

Aspek adalah cara untuk memandang pembentukan waktu secara

internal di dalam suatu situasi, keadaan, kejadian/proses.

Ada beberapa macam aspek:

1)  Aspek kontinuatif  yang menyatakan perbuatan terus berlangsung

2)  Aspek inseptif  menyatakan peristiwa / kejadian baru mulai

digunakan partikel ‘pun dan lah’

Contoh: Dia pun berjalanlah

3)  Aspek progresif  aspek yang menyatakan perbuatan sedang ber-

langsung

Contoh : Dia sedang memotong rumput.

4)  Aspek repetetatif  yang menyatakan perbuatan itu terjadi berulang-

ulang.

- Bisa dilakukan dengan menambah sufik –i

Contoh : Dia memukuli pencuri itu

5)  Aspek perfektif  yang menyatakan perbuatan sudah selesai

- Bisa digunakan unsur leksikal sudah, telah

Contoh : Adik sudah selesai mengerjakan PR

6)  Aspek imperfektif  yang menyatakan perbuatan berlangsung

sebentar

Contoh : Ibu mengiris bawang itu

Adik memukul temannya.

7)  Aspek sesatif  yang menyatakan perbuatan berakhir.



6.5.4.3.  Kala

Kala (tenses) adalah informasi dalam kalimat yang menyatakan waktu

terjadinya perbuatan, kerjadian, tindakan/pengalaman yang disebutkan di

dalam predikat.

- Beberapa bahasa menandai kala itu secara morfemis, yaitu pernyataan

kala ditandai dengan bentuk kata tertentu pada verbanya.

- Bahasa Indonesia tidak menandai kala secara morfemis, melainkan

secara leksikal, kala sudah untuk kala lampauy, sedang untuk kala kini,

dan akan untuk kala nanti.

Contoh:   Nina sudah mengerjakan tugas

Nina sedang mengerjakan tugas

Nina akan mengerjakan tugas

Perbedaan kala dengan keterangan waktu yaitu:

Keterangan waktu Kala

- Memberi keterangan terhadap seluruh kalimat – Terikat pada verb/predikatnya

- Posisinya dapat dipindahkan ke awal / tempat - Posisinya tidak dapat dipindahkan ke awal/

lain. Tempat lain.

6.5.4.4.  Modalitas

Modalitas yaitu keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap

pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yaitu mengenai perbuatan,

keadaan, dan peristiwa atau juga sikap terhadap lawan bicaranya.

Misalnya: mungkin, barangkali, sebaiknya, seharusnya, tentu, pasti,

boleh, mau, ingin, dan seyogyanya.

Ada beberapa jenis modalitas:

1) Modalitas intensional  modalitas yang menyatakan keinginan,

harapan, permintaan, atau juga ajakan.

Contoh:  Kakek ingin menunaikan ibadah umroh

2)  Modalitas epistemik  modalitas yang menyatakan kemungkinan,

kepastian, dan keharusan.

Contoh: Kalau hari tidak hujan, tamu-tamu pasti banyak yang datang

3)  Modalitas deontik  modalitas   yang   menyatakan   keizinan/

keperkenanan.



Contoh: Akhirnya adik diperbolehkan mengikuti karya wisata.

4)  Modalitas dinamik  modalitas yang menyatakan kemampuan

Contoh: Akhirnya Dina bisa datang tepat waktu.

6.5.4.5. Fokus

Fokus adalah unsur yang menonjolkan bagian kalimat sehingga

perhatian pendengar/pembaca tertuju pada bagian itu.

Fokus kalimat dapat dilakukan dengan cara:

1) Dengan memberi tekanan pada kalimat yang difokuskan.

Contoh: Adik mencuci piring

* Jika diberi tekanan pada kata adik, berarti yang

melakukan adalah adik, bukan yang lain.

2)  Dengan mengedepankan bagian kalimat yang difokuskan

Contoh:  Adik dibelikan baju baru oleh ibu

* Jika ingin difokuskan pada pelaku, maka : oleh ibu adik

dibelikan baju baru.

3) Dengan cara memakai partikel pun, yang, tentang, adalah pada bagian

kalimat yang difokuskan.

Contoh:  mengeja pun adik belum bisa

4)  Dengan mengontraskan dua bagian kalimat

Contoh:  Bukan dia yang menghabiskan roti itu, melainkan aku.

5)  Dengan menggunakan konstruksi posesif anaforis beranteseden

Contoh: Roti adikku habis dimakan kakak sehingga ia menangis

6.5.4.6.  Diatesis

Diatesis adalah gambaran hubungan antara pelaku atau peserta dalam

kalimat dengan perbuatan yang dikemukakan dalam kalimat itu.

Ada beberapa macam diatesis:

1) Diatesis aktif  jika subjek yang berbuat atau melakukan suatu

perbuatan

Contoh: Mereka merampas uang kami.

2) Diatesis pasif  jika subjek menjadi sasaran perbuatan

Contoh: Uang kami dirampasnya.



3) Diatesis refleksif  jika subjek berbuat atau melakukan sesuatu

terhadap dirinya sendiri.

Contoh: Kakak sedang bersolek di kamar

4) Diatesis resiprokal  jika subjek yang terdiri dari dua pihak berbuat

tindakan beralasan

Contoh: Mereka masih saling memukuli di belakang sekolah

5) Diatesis kausatif  jika subjek menjadi penyebab atas terjadinya

sesuatu

Contoh: Kakak mengkriting rambutnya di salon kemarin.

6.6.  WACANA

Kalimat dianggap menjadi satuan terbesar di dalam pembicaraan

ketatabahasaan, karena secara filosofis kalimatlah sebagai satuan bahasa,

yang dianggap memiliki pikiran yang lengkap. Padahal pembentuk satuan

bahasa yang lebih besar yaitu wacana. Buktinya banyak kita jumpai kalimat

yang jika dipisahkan dari kalimat-kalimat yang ada di sekitarnya, kalimat itu

menjadi satuan yang tidak mandiri.

6.6.1.  Pengertian Wacana

Wacana  satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki

gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi/terbesar.

- Persyaratan gramatikal dalam wacana dapat dipenuhi kalau dalam

wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian, yaitu adanya

keserasian hubungan antara unsur-unsur wacana tersebut sehingga

terciptalah isi wacana yang apik dan benar.

- Pengaitan antar kalimat dalam suatu wacana dapat dilakukan dengan

menggunakan kata ganti, konjungsi, kata kunci.

6.6.2.  Alat Wacana

Alat wacana gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat wacana

kohesif:

1)  Konjungsi  hubungan antar kalimat akan menjadi lebih eksplisit dan

jelas.



2)  Menggunakan kata ganti dia, nya, mereka, ini dan itu sebagai rujukan

anaforis.

3)  Menggunakan elipsis  penghilangan bagian kalimat yang sama yang

terdapat kalimat lain.

Selain dengan upaya gramatikal, sebuah wacana yang kohesif dan

koherens dapat dilakukan dengan cara:

1)  Menggunakan hubungan pertentangan pada kedua bagian kalimat yang

terdapat dalam wacana itu.

Contoh: Kemarin hujan deras sekali. Hari ini cerahnya bukan main.

2)  Menggunakan hubungan generik-spesifik, atau sebaliknya

Contoh:  Kuda itu jangan kau pacu terus menerus, binatang juga perlu

istirahat.

3)  Menggunakan hubungan perbandingan antara isi kedua bagian kalimat

Contoh:  lahap benar makannya seperti orang yang sudah 1 minggu

tidak makan.

4)  Menggunakan hubungan sebab-akibat diantara isi kedua bagian kalimat

atau isi antara dua buah kalimat dalam satu wacana

Contoh: Dia malas, dan seringkali bolos sekolah. Wajarlah kalau tidak

naik kelas.

5)  Menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sebuah wacana

Contoh:  Semua anaknya disekolahkan agar kelak tidak seperti dirinya.

6)  Menggunakan rujukan yang sama pada dua kalimat dalam satu wacana

Contoh: Kebakjaran sering melanda Jakarta. Kalau dia datang si jago

merah itu tidak kenal waktu, siang atau pun malam.

6.6.3.  Jenis Wacana

Berdasarkan sasarannya dibedakan:

- Wacana lisan (bahasa lisan)

- Wacana tertulis (bahasa tulis)

Dilihat dari penggunaan bahasa dibedakan:

- Wacana prosa (bentuk uraian)

- Wacana puisi (bentuk puitik)



Dilihat dari penyampaian isi, wacana prosa :

- Wacana narasi  bersifat menceritakan suatu topik/hal.

- Wacana eksposisi  bersifat memaparkan topik atau fakta.

- Wacana argumentasi  bersifat memberi argumen.alasan terhadap suatu

hal.

- Wacana persuasi  bersifat mengajar, menganjurkan/melarang.

6.6.4.  Subsatuan Wacana

Subsatuan wacana meliputi :

1.  Bab

2.  Sub bab

3.  Paragraf

4.  Sub paragraf

6.7.   Catatan Mengenai Hierarki Satuan

Urutan hierarki adalah urutan normal teoritis

Faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan urutan:

1.  Pelompatan tingkat

2.  Pelapisan tingkat

3.  Penurunan tingkat

Bagan urutan hierarki satuan

Wacana

Kalimat

Klausa

Frase

Kata

Morfem



BAB  7. TATARAN LINGUISTIK

Semantik adalah subsistem bahasa yang bersifat periferal, karena makna

yang menjadi objek semantik tidak dapat diamati secara empiris.

Hakikat makna

Menurut pandangan Ferdinand de Saussure dengan teori tanda linguistik, makna

berarti pengertian atau konsep yang terdapat dalam tanda linguistik.

Jenis makna

a.  Makna leksikal adalah makna yang ada pada leksem meski tanpa konteks

apapun.

b. Makna gramatikal adalah makna yang terjadi apabila ada proses gramatikal,

seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi atau kalimatisasi.

c.  Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di

dalam satu konteks.

d.  Makna referensial disebut bermakna referensial kalau ada referensinya atau

acuan.

e.  Makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya.

f.  Makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif

yang berhubungan dengan nilai rasa seseorang.

g.  Makna konseptual menurut Leech (1976) makna konseptual adalah makna

yang dimiliki sebuah leksem yang terlepas dari asosiasi apapun.

h.  Makna asosiatif adalah makna sebuah leksem atau kata berkenaan dengan

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

Misal : melati – suci

i.  Makna kata

Makna kata ini baru menjadi jelas apabila sudah berada dalam konteks

kalimat.

j.   Makna istilah

Makna ini jelas walaupun tidak berada dalam konteks kalimat.

k.  Makna idiom adalah satu ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dan

makna-makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal.



l.  Makna peribahasa adalah makna yang bisa diramalkan secara leksikal atau

gramatikal.

Relasi Makna

Adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan

satuan bahasa yang lain.

a.   Sinonim

Adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna kata

satu dengan kata lainnya. Contoh melihat sinonimnya menonton.

b.  Antonim

Adalah hubungan semantik antara dua buah satuan yang maknanya

berkebalikan. Contoh : menjual antonimnya membeli.

c.  Polisemi

Adalah sebuah kata yang mempunyai makna lebih dari satu.

Contoh: kepala, mempunyai banyak arti, antara lain : bagian tubuh manusia,

pemimpin, dan bagian yang penting.

d.  Homonim

Adalah dua kata yang sama tulisannya, sama bunyinya, tapi memiliki makna

berbeda.

Contoh: kata bisa berarti racun, bisa juga berarti dapat/mampu.

e. Homograf

Adalah dua buah kata yang tulisannya sama, bunyi dan maknanya berbeda.

Contoh: kata teras berarti teras rumah, dan pejabat teras.

f. Homofon

Adalah dua kata yang ujarannya sama, tetapi tulisan dan maknanya berbeda.

Misal: masa dan massa

g.   Hiponim

Adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya

tercakup dalam makna bentuk ujaran yang lain.

Misal: merpati berhiponim dengan burung.



Ambiquiti atau Ketaksaan

Adalah gejala dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang

berbeda.

Ambiquiti biasa terjadi dalam bahasa tulis, dan dapat terjadi karena homonim.

Contoh kata : paus berarti ikan besar dan pemimpin agama khatolik di Roma.

Contoh kalimat berikut “mereka bertemu paus”

Redudansi

Adalah penggunaan unsur segmental dalam bentuk ujaran secara berlebihan.

Contoh: bola itu ditendang oleh Dika

Seharusnya: bola itu ditendang Dika

Perubahan Makna

Faktor penyebab:

a.   Perkembangan IPTEK

Contoh: dulu kata sastra bermakna tulisan huruf, sekarang sastra bermakna

karya bahasa yang bersifat imajinatif dan kreatif.

b.  Perkembangan sosial budaya

Contoh: dulu Sarjana bermakna orang cerdik, sekarang sarjana bermakna

orang yang telah lulus dari perguruan tinggi (gelar strata, dll)

c.  Perkembangan pemakaian kata

Contoh:  dulu kata menggarap dipakai hanya menggarap sawah, sekarang bisa

menggarap skripsi.

d. Pertukaran tanggapan India (sinestesia)

Contoh: wajahnya manis

e.  Asosiasi

Contoh:  amplop berarti uang sogok

“Beri dia amplop”

f.  Meluas

g.  Menyempit

h.  Eufemia (menghaluskan)



Medan Makna dan Komponen Makna

a.  Medan Makna

Yang dimaksud medan makna (semantik domain, semantik field) atau medan

leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang saling berhubungan karena

menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan adau realitas dalam alam

semesta tertentu.

Contoh: nama-nama warna, perabot rumah tangga.

b.  Komponen Makna

Jumlah makna yang dimiliki oleh suatu kata

Contoh kata : ayah memiliki komponen makna

a.  Manusia            c.  Jantan         dan e. punya anak

b.  Dewasa             d.  Kawin



BAB 8.  SEJARAH DAN ALIRAN LINGUISTIK

8.1. LINGUISTIK TRADISIONAL

Dalam pendidikan formal ada istilah tata bahasa tradisional dan tata

bahasa struktural. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan

filsafat dan semantik. Tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-

ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Tata bahasa tradisional

menyatakan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan atau kejadian,

sedangkan tata bahasa struktural menyatakan kata kerja adalah kata yang

dapat berdistrilasi dengan frase “dengan. . .”

8.1.1.  Linguistik Zaman Yunani

Masalah pokok kebahasaan yang menjadi pertentangan para linguis

pada waktu itu (1) pertentangan antara fisis dan nomos, (2) pertentangan

antara analogi dan anomali. Bersifat alami (fisis) maksudnya bahasa itu

mempunyai hubungan asal-usul, sumber dalam prinsip-prinsip abadi dan

tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri. bahasa bersifat konvensi

(nomos) artinya makna-makna kata itu diperoleh dari hasil-hasil tradisi

atau kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai kemungkinan bisa berubah.

8.1.1.1.  Kaum Sophis (abad ke-5 SM), dikenal dalam studi bahasa karena:

- Melakukan kerja secara empiris

- Mengerjakan secara pasti dengan menggunakan ukuran tertentu

- Sangat mementingkan bidang retorika dalam studi bahasa

- Mereka membedakan tipe-tipe kalimat berdasarkan isi dan makna

8.1.1.2.  Plato (429 – 347 SM) dalam studi bahasa terkenal antara lain:

- Memperdebatkan analogi dan anomali dalam bukunya dialog juga

mengemukakan masalah bahasa alamiah dan bahasa konvensional.

- Bahasa adalah pernyataan pikiran manusia dengan perantara anomata

dan rhemata.

- Plato adalah orang pertama yang membedakan kata dalam anoma dan

rhema.



Anoma (bentuk tunggalnya anomata) dapat berarti (1) nama, dalam

bahasa sehari-hari, (2) nomina, nominal dalam istilah tata bahasa, (3)

subjek, dalam hubungan subjek logis. Rhema adalah bentuk tunggalnya

rhemata dapat berarti (1) ucapan, dalam bahasa sehari-hari, (2) verba,

dalam istilah tata bahasa, (3) predikat, dalam hubungan predikat logis.

8.1.1.3.  Aristoteles (384 – 322 SM) terkenal dalam studi bahasa karena:

- Dia menambahkan satu kelas kata lagi atas pembagian yang

dibuatnya, Plato yaitu dengan Syndemoir yaitu kata yang lebih

banyak bertugas dalam semantik.

- Dia membedakan jenis kelamin kata menjadi tiga yaitu maskulin,

feminin dan neutrin.

8.1.1.4.  Kaum Stoik (permulaan abad ke 4 SM)

- Mereka membedakan studi bahasa secara logika dan studi secara tata

bahasa.

- Mereka menciptakan istilah khusus untuk studi bahasa.

- Membedakan 3 komponen utama dalam studi bahasa (1) tanda,

simbol, sign, semainon, (2) makna, apa yang disebut, semainomen

atau lekton (3) hal-hal di luar bahasa, yakni benda atau situasi.

- Mereka membedakan legein yaitu bunyi merupakan bagian dari

fonologi tetapi tidak bermakna dan propheretal yaitu ucapoan bunyi

bahasa yang mengandung makna.

- Membagi kata menjadi 4 yaitu kata benda, kata kerja, syndesmoi, dan

arthoron (jenis kelamin)

- Membedakan kata kerja komplit dan tak komplit serta kata kerja aktif

dan pasif.

8.1.1.5.  Kaum Alexandrian

Kaum Alexandrian menganut paham analogi dalam studi bahasa.

Mereka mewarisi buku tata bahasa diagnosis thrax sebagai hasil

menyelidiki keragaman bahasa Yunani. Buku ini lahir  100 SM.

Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Ralaeman permulaan

masehi dengan judul Ars Grammatika. Di India tahun 400 SM Panini



seorang sarjana hindu, telah menyusun  4000 pemerian tentant struktur

bahasa Sanskerta dengan prinsip dan gagasan linguistik modern.

Leonard Bloomfield (1887 – 1949) tokoh linguis struktural Amerika,

menyebut Panini sebagai One of the greatest momments of the human

intelligence, karena buku ini Panini yaitu Astdhyasi merupakan deskripsi

lengkap dari bahasa Sanskerta yang pertama kali ada.

8.1.2. Zaman Romawi

Tokoh yang terkenal pada masa ini antara lain Varro (116 – 27 SM)

dengan karya Delingue Latina dan Priscia dengan karyanya Institutiones

Grammaticae.

8.1.2.1.  Varro dan “De Lingua Latina”

Dalam buku ini dibagi dalam bidang-bidang etimologi, morfologi dan

sintaksis

- Etimologi, adalah cabang linguistik yang menyelidiki asal-usul kata

beserta artinya.

- Morfologi, adalah cabang linguistik yang mempelajari kata dan

pembentukannya.

8.1.2.2.   Institutiones Grammaticae atau tata bahasa Priscia

Buku ini terbagi dalam 18 jilid (16 jilid mengenai morfologi dan 2 jilid

mengenai sintaksis)

Dianggap penting karena:

- Merupakan buku tata bahasa Latin paling lengkap yang dituturkan

oleh pembicara aslinya.

- Teori-teori tata bahasanya merupakan tonggak-tonggak utama

pembicaraan bahasa secara tradisional.

8.1.3.  Zaman Pertengahan

Dalam zaman ini ada peranan dari kaum modistae, tata bahasa spekulativa,

Petrus Hispans.

- Kaum Modistae, masih mempertentangkan antara fisis dan nomos.

Mereka menerima konsep analogi karena menurut mereka bahasa itu

bersifat reguler dan universal.



- Tata bahasa spekulativa, merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal

bahasa Latin (seperti Priscia) ke dalam filsafat skolastik.

Petrus Hispans dalam bukunya Simmulae Logicales yang intinya antara

lain :

- Dia telah memasukkan psikologis dalam analisis makna bahasa

- Membedakan nomen atas dua macam yaitu nomen substantinum dan

nomen adjectivum.

- Membedakan partes orationes atas categorematik dan syntakgorematik

8.1.4.  Zaman Renaisans

Dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern, yang

di masa ini terdapat berbagai bahasa seperti :

- Bahasa ibrani adalah bahasa Arab pada akhir abad pertengahan

- Linguistik Arab dibadi menjadi 2  Basra dan Kifah

- Bahasa-bahasa Eropa terdapat bahasa Latin dan Yunani

- Bahasa-bahasa di luar Eropa.

8.1.5.  Menjelang Lahirnya Linguistik Modern

Simpulan dari linguistik tradisional secara singkat adalah:

- Bahasa tradisional tidak dikenal adanya perbedaan antara bahasa ujaran

dengan tulisan.

- Dideskripsikan dengan patikan bahasa lain.

- Kaidah bahasa dibuat secara prespektif.

- Seringkali dideskripsikan melibatkan logika.

- Penemuan kaidah terdahulu selalu dipertahankan.

8.2.  LINGUISTIK STRUKTURALIS

8.2.1.  Ferdinand de Saussure

Dia membedakan telaah bahasa secara sinkronik dan diakronik. Sinkronik

mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu. Sedangkan diakronik adalah

telaah bahasa sepanjang masa. Dia juga membedakan la langue dan la

paroke. La langue adalah sistem tanda sebagai alat komunikasi. La parole

adalah realisasi langue oleh masing-masing anggota masyarakat bahasa.

Signifiant adalah citra bunyi yang timbul dalam pikiran kira. Sedangkan



signifie adalah kesan makna dalam pikiran kita. Hubungan sitafmatik dan

paradigmatik, sintagmatik adalah hubungan antar unsur dalam suatu

tuturan. Paradigmatik adalah hubungan unsur dalam tuturan dengan unsur

sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan.

8.2.2.  Aliran Praha

Prakarsanya oleh Vilem Mathesius (1882 – 1945) Nikolai S. Trubetskoy,

Roman Jakobson, Morris Halle. Aliran Praha adalah yang pertama

membedakan dengan tegas akan fonetik dan fonologi. Dalam bidang

fonologi mereka memperkenalkan suatu istilah yang disebut morfologi

yaitu bidang yang meneliti struktur fonologis morfem. Dalam bidang

sintaksis Villem mencoba menelaah kalimat melalui pendekatan

fungsional.

8.2.3.  Aliran Glosematik

Tokohnya antara lain Louis Hjemslev (1899 – 1965). Prosedur analisis dan

semi aljabar yang menghasilkan satuan dasar yang disebut glosem. Sama

seperti de Saussure, Hjemslev juga menganggap bahasa sebagai suatu

sistem hubungan.

8.2.4.  Aliran Firthian/Firth/London

John F. Firth (1890 – 1960) guru besar Universitas London sangat terkenal

dengan teorinya mengenai fonologi prosodi adalah satu cara menentukan

arti pada tataran fonetis. Satuannya terdiri dari konsonan dan vokal.

8.2.5.  Linguistik Sistemik

Tokohnya M.A.K Halliday salah satu murid Firth, ia mengembangkan

teorinya yaitu Neo-Firthian Linguistic/scale and category linguistics

kemudian berubah menjadi systemic linguistic (SL)

1.  SL memberikan perhatian penuh pada segi kemasyarakatan bahasa

2.  SL memandang bahasa sebagai “pelaksana”

3.  SL mengutamakan pemerian ciri-ciri tertentu berserta variasinya

4.  SL mengenal adanya gradasi dan kontinum

5.  SL menggambarkan tiga tataran utama bahasa yaitu substansi, forma,

situasi.



8.2.6.  Leonard Bloomfield (1877 – 1949) dengan bukunya Language (1933)

Faktor yang menyebabkan berkembangan aliran ini:

1. Banyak sekali bahasa Indian yang belum diberikan.

2. Bloomfield menolak mentalistik sejalan dengan iklim filsafat

behaviorisme.

3.  Adanya the linguistic society of America

Aliran Bloomfield/strukturalis disebut juga taksonomi, Bloomfieldian/post

Bloomfilediom.

8.2.7.  Aliran Tagmemik

Tokohnya adalah Kenneth L. Pike dari Summer Institute of Linguistics.

Menurut aliran ini satuan dasar dari sintaksis adalah tagmem (dari bahasa

Yunani berarti “susunan”). Menurut Pike satuan dasar sintaksis tidak dapat

dinyatakan dengan fungsi-fungsi saja seperti subjek+predikat+objek; tidak

dapat dinyatakan dengan deretan bentuk-bentuk saja, seperti frase benda +

frase kerja + frase benda, melainkan harus diungkapkan bersamaan dalam

rentetan rumus seperti:   S  =  FN +  P  =  FV  +  O  =  FN

8.3.  LINGUISTIK TRANSFORMAL DAN ALIRAN-ALIRAN SESUDAHNYA

8.3.1.  Tata Bahasa Transformasi

Ditandai lahir dengan terbitnya buku Noam Chomsky berjudul Syntatic

Structure tahun 1957. Dikembangkan karena adanya kritik dan saran,

dalam buku keduanya berjudul Aspect of the Theory of Syntax tahun 1965

menurut Chomsky salah satu tujuan dari penelitian bahasa adalah untuk

menyusun tata bahasa dari bahasa tersebut, dan harus memenuhi syarat:

1. Kalimat yang dihasilkan harus dapat diterima oleh pemakai bahasa

tersebut.

2.  Tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa.

8.3.2.  Semantik Generatif

Postal, Lakof, Mc Crawly dan Kipersky memisahkan diri dari kelompok

Chomsky dan membentuk aliran yang disebut kaum semantik generatif

karena merasa tidak pas tergadap gurunya Chomsky, bahwa semantik



mempunyai eksistensi yang lain dari sintaksis dan bahwa struktur batin

tidak sama dengan struktur semantis. Menurut teori generatif semantik,

struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen, untuk

menghubungkan keduanya cukup hanya dengan kaidah tranformatif saja

seperti yang diajarkan Chomsky. Menurut semantik generatif, sudah

seharusnya semantik dan sintaksis diselidiki bersama sekaligus karena

keduanya adalah satu.

8.3.3.  Tata Bahasa Kasus

Pertama kali diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore dalam karangannya

berjudul “The Case for Case” tahun 1968 dimuat dalam buku Bach E. dan

R. Harms Universal in Linguistic Theory terbitan Holt Rinehart and

Winston, direvisi tahun 1970 selain itu J. Anderson dalam bukunya The

Grammar of Case (Cambridge University Press, 1971) dan W.L. Chafe

dalam bukunya Meaning and The Structure of Language (the University of

Chicago Prestasi belajar, 1970) memperkenalkan pula teori kasus yang

agak berbeda. Fillmore dalam karangannya tahun 1968 membagi kalimat

atas (1) modalitas, berupa unsur negasi, kala, aspek, adverbia, (2)

proposisi, yang terdiri dari sebuah verba disertai dengan sejumlah kasus.

8.3.4.  Tata Bahasa Relasional (1970-an)

Tokohnya antara lain David M. Perl Mutter dan Paul M. Postal dalam

karangan mereka antara lain Lectures an Relational Grammar (1974),

“Relational Grammar” dalam syntax dan semantics vol. 13 (1980) dan

Studies in Relational Grammar I (1983). Menurut teori tata bahasa

relasional setiap struktur klausa terdiri dari jaringan relasional (relational

network) yang melibatkan tiga macam maujud (entity), yaitu:

- Seperangkat simpai (nodes) yang menampilkan elemen-elemen di dalam

suatu struktur.

- Seperangkat tanda relasional (relational sign) yang merupakan nama

relasi gramatikal.



- Seperangkat “Coordinates” yang dipakai untuk menunjukkan pada

tataran elemen yang menyandang relasi gramatikal terhadap elemen

yang lain.

8.4.  TENTANG LINGUISTIK DI INDONESIA

8.4.1. Indonesia wilayah sangat luas dan terdapat bermacam-macam bahasa.

Indonesia sudah lama menjadi medan penelitian linguistik. Penelitian

awalnya dilakukan ahli Belanda dan Eropa lainnya. Hal ini dimaksudkan

agar pemerintahan kolonial dan penyebaran agama nasrani berjalan lancar.

Van der Tuk, Brandsletter, Dempnolf, dan Kem telah melampui batas

tahap observasi dan klasifikasi, sampai merumuskan teori, ingat “hukun

Van der Tuuk” atau “hukum R-G-H dan hukum R-D-L”. Hasil penelitian

itu dapat dilihat dalam sejumlah buku bibliographical series terbitan

Kominklijk Institut voor Taahland en Volkenkunde (KITLV) Belanda,

antara yang disusun Tecuw (1961), Uhlenbeck (1964), Voor Hove (1955)

dan Cense (1958) Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa (disingkat

pusat bahasa)  biasanya mendelegasikan pekerjaan itu pada para peneliti

yang ada di perguruan tinggi di daerah masing-masing. Hasilnya tentu

lebih baik, karena peneliti menguasai penggunaan bahasa yang ditelitinya.

8.4.2.  Konsep linguistik modern baru tiba di Indonesia pada akhir tahun lima

puluhan. Pada masa itu, lembaga pendidikan formal masih terpaku pada

konsep bahasa tradisional yang sangat bersifat normatif. Para guru bahasa

Indonesia saat itu sukar menerima konsep linguistik modern. Awal tahun

tujuh puluhan dengan terbitnya buku tata bahasa Indonesia karangan

Gorys Keraf, perubahan sikap terhadap linguistik modern mulai banyak

terjadi. Buku tata bahasa baru Indonesia karangan Sutan Takdir

Alisjahbana, sejak tahun 1947 banyak digunakan dalam pendidikan

formal, mulai ditinggalkan. Kedudukannya diganti oleh buku Keraf, yang

isinya memang banyak menyodorkan kekurangan bahasa tradisional, dan

menyajikan kelebihan analisis bahasa secara struktural.



8.4.3.   Seiring berkembangnya studi linguistik, tentu saja dibarengi bermunculnya

linguis Indonesia baik dari tataran dalam maupun luar negeri. Pada tanggal

15 November 1975, atas prakarsa sejumlah linguis senior, berdirilah

organisasi kelinguistikan yang bernama Masyarakat Lingustik Indonesia

(MLI) dan mengadakan musyawarah nasional tiap tiga tahun sekali. Tahun

1983, MLI menerbitkan sebuah jurnal yang bernama Linguistik Indonesia

tujuannya adalah untuk melaporkan atau mempublikasikan hasil

penelitiannya. Sebelum muncul linguistik Indonesia, sebenarnya di

Indonesia sudah ada majalah linguistik berbahasa Inggris yang bernama

NUSA dirintis oleh Prof. Dr. J.W.M. Verhaar S) dan diedit oleh Amran

Halim, Soenjono Dardjowidjojo, Ignatius Soeharno, dan Soepomo

Soedarmo yang semuanya adalah linguis Indonesia. Selain majalah itu ada

yang lain lagi yakni bahasa dan sastra serta pengajaran bahasa dan sastra.

Majalan pembinaan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh organisasi

profesi Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) sejak tahun 1980.

8.4.4  Penyelidikan bahasa-bahasa daerah Indonesia dan bahasa Indonesia banyak

pula dilakukan oleh orang luar Indonesia. Universitas Leiden di Negeri

Belanda telah mempunyai sejarah panjang dalam penelitian bahasa-bahasa

Nusantara.

8.4.5.  Secara nasional bahasa Indonesia telah mempunyai sebuah buku tata

bahasa baku dan sebuah kamus besar yang disusun oleh para pakar handal.

Dalam kajian bahasa nasional Indonesia di Indonesia tercatat nama-nama

seperti Kridalaksana, Kaswanti Purno, Dardjowidjojo, dan Soedarjanto

yang telah banyak menghasilkan tulisan mengenai pelbagai segi dan aspek

bahasa Indonesia.
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