
BAB 3

OBJEK LINGUISTIK : BAHASA

1. Pengertian Bahasa

Bahasa adalah sistem lambang yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota

kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasi diri.

2. Hakikat Bahasa

 Bahasa sebagai sistem

Bahasa sebagai sistem yaitu bahasa terdiri dari unsur-unsur/komponen-

komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu

kesatuan.

Bahasa bersifat sistematis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak

tersusun secara acak, secara sembarangan.

Bahasa bersifat sistemik yaitu bahasa bukan merupakan sistem tunggal, tetapi

terdiri juga dari sub-subsistem atau sistem bawahan.

Sub-sub sistem tersebut adalah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik.

Tataran pragmatik yaitu kajian yang mempelajari penggunaan bahasa dengan

pelbagai aspeknya, sebagai sarana komunikasi verbal bagi manusia.

 Bahasa sebagai lambang

Ilmu semiatika/semiologi yaitu ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada

dalam kehidupan manusia termasuk bahasa.

Tanda → menandai sesuatu secara langsung dan alamiah.

Lambang → menandai sesuatu secara konvensional, tidak secara alamiah dan

langsung.

Tanda-tanda lain dalam objek semiotika adalah:

 Sinyal/Isyarat → tanda yang disengaja dibuat oleh pemberi sinyal agar si

penerima sinyal melakukan sesuatu.

 Gerak isyarat/geture → tanda yang dilakukan dengan gerakan anggota badan,

tidak bersifat imperatif seperti sinyal.

 Gejala/sympton → tanda yang tidak disengaja, yang dihasilkan tanpa maksud,

tapi alamiah menunjukkan/mengungkapkan sesuatu akan terjadi.

 Ikon → tanda/gambar dari wujud yang diwakilinya.



 Indeks → tanda yang menunjukkan adanya sesuatu yang lain, seperti asap yang

menunjukkan adanya api.

Ciri kode sebagai tanda → adanya sistem, baik yang berupa simbol, sinyal maupun

gerak isyarat yang dapat mewakili pikiran, perasaan, ide, benda dan tindakan yang

disepakati untuk maksud tertentu.

 Bahasa adalah bunyi

Bahasa merupakan lambang yang wujudnya bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi-

bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa yang primer adalah yang

diucapkan dari alat ucap manusia. Bahasa sekuder adalah bahasa tulisan.

 Bahasa itu bermakna

Bahasa dikatakan mempunyai makna sebab mempunyai fungsi yaitu

menyampaikan pesan, konsep, ide atau pikiran. Berdasarkan perbedaan

tingkatannya, makna bahasa dibedakan menjadi:

 Makna leksikal: makna yang berkenaan morfem/kata.

 Makna gramatikal: makna yang berkenaan dengan frase, klausa, dan kalimat.

 Makna pragmatik: makna yang berkenaan dengan wacana.

 Bahasa itu arbitrer

Adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan

konsep/pengertian yang dimaksud oleh lambagn tersebut.

 Bahasa itu konvensional

Artinya semua anggota masyarakat bahasa ini mematuhi konvensi bahwa

lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya.

 Bahasa itu produktif

Maksudnya meski unsur bahasa itu terbatas tetapi dengan jumlah unsur yang

terbatas dapat dibuat satuans bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara

relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa

 Bahasa itu unik

Artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain.

Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem

pembentukan kalimat atau sistem-sistem lainnya.



 Bahasa itu universal

Artinya, ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di

dunia ini. Ciri universal bahasa: bahasa mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari

vokal dan konsonan.

 Bahasa itu dinamis

Artinya bahasa ikut berubah sesuai dengan kehidupan dalam masyarakan yang

tidak tetap dan selalu berubah.

 Bahasa itu bervariasi

Bahasa menjadi bervariasi sebab latar belakang dan lingkungannya tidak sama.

Variasi bahasa meliputi:

a. Idialek : variasi bahasa yang bersifat perseorangan.

b. Dialek : variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat

pada waktu dan tempat tertentu.

c. Ragam: variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan atau untuk

keperluan tertentu.

 Bahasa itu manusia

Artinya alat komunikasi manusia yang namanya bahasa tersebut hanya milik

manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia.

3. Bahasa dan Faktor Luar Bahasa

 Masyarakat bahasa

Masyarakat bahasa artinya sekelompok orang yang merasa menggunakan

bahasa yang sama.

 Variasi dan status sosial bahasa

Bahasa itu bervariasi karena anggota masyarakat penutur bahasa sangat beragam

dan bahasa digunakan untuk keperluan yang beragam.

Diglosia: perbedaan variasi bahasa T dan bahasa R, masyarakat yang

mengadakan perbedaan disebut masyarakat diglosis.

 Penggunaan bahasa

Dalam penggunaan bahasa tidak hanya mematuhi kaidah gramatikal, karena

bahasa yang digunakan mungkin tidak diterima dalam masyarakat. Unsur yang

diperhatikan dalam suatu komunikasi menggunakan bahasa menurut Hymes:

a. Setting and Scene: berkenaan dengan tempat dan waktu terjadinya percakapan,

b. Paticipants: orang-orang yang terlibat dalam percakapan,



c. Ends: maksud dan hasil percakapan

d. Act Sequences: hal yang menunjuk pada bentuk dan isi percakapan,

e. Key: menunjuk pada cara atau semangat dalam melaksanakan percakapan,

f. Instrumentalities: menunjuk pada jalur percakapan apakah secara lisan atau

bukan,

g. Norms: menunjuk pada norma perilaku peserta percakapan,

h. Genres: menunjuk pada kategori atau ragam bahasa yang digunakan.

 Kontak bahasa

Adalah anggota dari masyarakat dapat menerima kedatangan anggota dari

masyarakat lain. Akibat adanya kontak bahasa:

a. Interferensi: terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang

digunakan sehingga tampak adanya penyimpangan kaidah bahasa yang sedang

digunakan.

b. Integrasi: unsur bahasa lain terbawa masuk, sudah dianggap, diperlukan dan

dipakai sebagai bagian bahasa yang menerimanya.

c. Alih kode: beralihnya penggunaan suatu kode dalam kode yang lain.

d. Campur kode: 2 kode/lebih digunakan tanpa alasan, terjadi dalam situasi santai.

 Bahasa dan budaya

Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf (dan oleh karena itu disebut hipotesis

Sapir – Whorf) menyatakan bahwa bahasa mempengaruhi kebudayaan/bahasa itu

mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat penuturnya.

4. Klasifikasi Bahasa

Menurut Greenberg klasifikasi mempunyai syarat yaitu non-arbitrer (tidak bolah

semaunya, harus ada kriteria), ekshautik (tidak ada lagi sisanya) dan unik.

Jenis klasifikasi:

 Klasifikasi genetis/geneologis

Dilakukan berdasarkan garis keturunan bahasa bahasa itu yaitu diturunkan dari

bahasa yang lebih tua. Bahasa-bahasa yang ada di dunia ini terbagi dalam sebelas

rumpun besar, yaitu:

1. Rumpun Indo-Eropa

2. Rumpun Hamito-Semit

3. Rumpun Chari-Nil

4. Rumpun Dravida

5. Rumpun Austronesia (Melayu Polinesia)



6. Rumpun Kaukasus

7. Rumpun Finno-Ugris

8. Rumpun Paleo Asiatis (Hiperbolis)

9. Rumpun Ural-Altai

10. Rumpun Sino-Tibet

11. Rumpun Bahasa-Bahasa Indian.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa-bahasa di dunia ini

bersifat divergensif yakni memecah dan menyebar menjadi banyak. Pada masa

mendatang kemungkinan besar akan ada bahasa-bahasa yang mati ditinggal

penuturnya dan beralih menggunakan bahasa lain yang lebih menguntungkan.

 Klasifikasi tipologis

Dilakukan berdasarkan kesamaan tipe/tipe-tipe yang terdapat dalam sejumlah

bahasa. Hasil klasifikasi ini menjadi bersifat arbitrer karena tidak terikat oleh tipe

tertentu, namun masih tetap ekshautik dan unik. Klasifikasi pada tataran morfologi

pada abad XIX dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Klasifikasi pertama → menggunakan bentuk bahasa sebagai dasar klasifikasi.

2. Kelompok kedua → menggunakan akar kata sebagai dasar klasifikasi.

3. Kelompok ketiga → menggunakan bentuk sintaksis sebagai dasar klasifikasi.

Pada abad XX, Sapir (1921) dan J. Greenberg (1954) mengklasifikasikan bahasa

dengan menggunakan tiga parameter yaitu:

1. Konsep-konsep gramatikal.

2. Proses-proses gramatikal.

3. Tingkat penggabungan morfem dalam kata.

 Klasifikasi areal

Dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu

dengan bahasa yang lain di dalam suatu areal tanpa memperhatikan apakah bahasa

itu berkerabat secara genetik atau tidak.

 Klasifikasi sosiolinguistik

Dilakukan berdasarkan 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

empat ciri atau kriteria yaitu:



1. Historisitas → berkenaan dengan sejarah perkembangan bahasa/sejarah

pemakaian bahasa itu.

2. Standardisasi → berkenaan dengan statusnya sebagai bahasa baku/tidak baku.

3. Vitalitas → berkenaan dengan apakah bahasa itu mempunyai penutur yang

menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari secara aktiv atau tidak.

4. Homogenesitas → berkenaan dengan apakan leksikon dan tata bahasa dari

bahasa itu diturunkan.

5. Bahasa Tulis dan Sistem Aksara

Bahasa tulis sebenarnya merupakan rekaman bahasa lisan sebagai usaha manusia

untuk menyimpan bahasanya untuk disampaikan kepada orang lain yang berada dalam

ruang dan waktu berbeda. Bahasa tulis dibuat dengan pertimbangan dan pemikiran agar

tidak terjadi kesalahan karena dalam bahasa tulis tidak ada intonasi, tekanan dan mimik.

 Piktograf → gambar-gambar dengan bentuknya yang sederhana secara langsung

menyatakan maksud/konsep yang ingin disampaikan dan sebagai sistem tulisan.

 Ideograf → piktograf yang menggambarkan gagasan, ide, atau konsep.

 Aksara silabis → sistem yang menggambarkan suku kata.

Aksara Latin tiba di Indonesia sekitar abad XVI bersamaan dengan penyebaran agama

Kristen oleh orang Eropa. Sebelum tulisan Romawi atau Latin tiba di Indonesia, berbagai

bahasa di Indonesia telah mengenal aksara, seperti yang dikenal dalam bahasa Jawa,

bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Makasar, bahasa Lampung, bahasa Batak, dan

bahasa Sasak.
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4. TATARAN LINGUISTIK (1) : FONOLOGI

Runtutan bunyi bahasa yang terus-menerus, kadang-kadang terdengar suara menaik dan

menurun, kadang-kadang terdengar hentian sejenak atau hentian agak lama, kadang-kadang

terdengar tekanan keras atau lembut, dan kadang-kadang terdengar pula suara pemanjangan

dan suara biasa.

Kesatuan-kesatuan runtutan bunyi disebut silabel atau suku kata. Merupakan satuan

runtutan bunyi yang ditandai dengan satu satuan bunyi yang paling nyaring, yang dapat

disertai atau tidak oleh sebuah bunyi lain di depannya.

Bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-

bunyi bahasa itu disebut fonologi, secara etimologi dari kata fon yaitu bunyi, dan logi yaitu

ilmu, dibedakan menjadi fonetik dan fonemik.

4. 1. FONETIK

Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa

memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau

tidak. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis,

mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam

menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan.

4. 1. 1. Alat Ucap

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

sesuai dengan nama alat ucap itu, disebut bunyi dental dan bunyi labial.

Apikodental yaitu gabungan antara ujung lidah dengan gigi atas, labiodental

yaitu gabungan antara bibir bawah dengan gigi atas, dan laminopalatal yaitu

gabungan antara daun lidah dengan langit-langit keras

4. 1. 2. Proses Fonasi

Terjadinya bunyi bahasa pada umumnya dimulai dengan pemompaan

udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorok ke pangkal tenggorok,

yang di dalamnya terdapat pita suara. Tempat bunyi bahasa terjadi atau

dihasilkan disebut tempat artikulasi, proses terjadinya disebut proses artikulasi,

dan alat-alat yang digunakan juga disebut alat artikulasi, atau lebih lazim

disebut altikolator.



4. 1. 3. Tulisan Fonetik

Dalam tulisan fonetik setiap huruf atau lambang hanya digunakan untuk

melambangkan satu bunyi bahasa.

4. 1. 4. Klasifikasi Bunyi

4. 1. 4. 1. Klasifikasi Vokal

Secara vertikal dibedakan adanya vokal tinggi, vokal tengah,

dan vokal rendah. Sedangkan secara horizontal dibedakan adanya

vokal pusat dan vokal belakang.

4. 1. 4. 2. Diftong atau Vokal Rangkap

Disebut diftong atau vokal rangkap karena posisi lidah ketika

memproduksi bunyi ini pada awalnya dan bagian akhirnya tidak

sama.

4. 1. 4. 3. Klasifikasi Konsonan

Berdasarkan tempat artikulasinya dibedakan atas bilabial,

labiodental, laminoalvealar, dan dorsovelar. Sedangkan

berdasarkan cara artikulasinya debedakan atas hambat (letupan,

plotif, stop), geseran atau frikatif, paduan atau frikatif, sengauan

atau nasal, getaran atau trill, sampingan atau lateral, dan hampiran

atau aproksiman.

4. 1. 5. Unsur Suprasegmental

Dalam arus ujaran itu ada bunyi yang dapat disegmentasikan, sehingga

disebut bunyi segmental, tetapi yang berkenaan dengan keras lembut, panjang

pendek, dan jeda bunyi tidak dapat disegmentasikan. Bagian dari bunyi disebut

bunyi suprasegmental atau prosodi.

4. 1. 5. 1. Tekanan atau Stress

Menyangkut masalah keras lunaknya bunyi.

4. 1. 5. 2. Nada atau Pitch

Berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi.

4. 1. 5. 3. Jeda atau Persendian

Berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujar.

4. 1. 6. Silabel

Adalah suatu ritmis terkecil dalam suatu ujaran atau runtutan bunyi ujaran.

Satu silabel biasanya meliputi satu vokal, atau satu vokal dan konsonan atau

lebih.



4. 2. FONEMIK

Objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau

berfungsi membedakan makna kata.

4. 2. 1. Identitas Fonem

Identitas sebuah fonem hanya berlaku dalam satu bahasa tertentu.

4. 2. 2. Alofon

Yaitu bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem. Yang

dimaksud dengan distribusi komplementer, atau biasa juga disebut distribusi

saling melengkapi, adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa dipertukarkan,

meskipun dipertukarkan juga tidak akan menimbulkan perbedaan makna.

Yang dimaksud dengan distribusi bebas adalah bahwa alofon-alofon itu boleh

digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu.

4. 2. 3. Klasifikasi Fonem

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. Jadi,

pada tingkat fonemik, ciri-ciri prosodi itu, seperti tekanan, durasi, dan nada

bersifat fungsional, alias dapat membedakan makna.

4. 2. 4. Khazanah Fonem

Adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam satu bahasa.

4. 2. 5. Perubahan Fonem

4. 2. 5. 1. Asimilasi dan Disimilasi

Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi

bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di

lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai

ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya.

Sebaliknya, proses disimilasi adalah perubahan yang menyebabkan

dua buah fonem yang sama menjadi berbeda atau berlainan.

4. 2. 5. 2. Netralisasi dan Arkifonem

Adanya bunyi /t/ pada posisi akhir kata yang dieja hard adalah

hasil netralisasi. Fonem /d/ pada kata hard yang bisa berwujud /t/

atau /d/ dalam peristilahan linguistik disebut arkifonem.

4. 2. 5. 3. Umlaut, Ablaut, dan Harmoni Vokal



Umlaut berasal dari bahasa Jerman, mempunyai pengertian:

perubahan vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu diubah

menjadi vokal yang lebih tinggi sebagai akibat dari vokal yang

berikutnya yang tinggi. Ablaut adalah perubahan vokal yang kita

temukan dalam bahasa-bahasa Indo Jerman untuk menandai

pelbagai fungsi gramatikal. Ablaut berbeda dengan umlaut. Kalau

umlaut terbatas pada peninggian vokal akibat pengaruh bunyi

berikutnya, maka ablaut bukan pengeruh bunyi berikutnya, dan

bukan pula terbatas pada peninggian bunyi, bisa juga pada

pemanjangan, pemendekan, atau penghilangan vokal. Perubahan

bunyi yang disebut harmoni vokal atau keselarasan vokal terdapat

dalam bahasa Turki.

4. 2. 5. 4. Kontraksi

Dalam percakapan yang cepat atau dalam situasi yang

informal seringkali penutur menyingkat atau memperpendek

ujarannya. Umpamanya, tidak tahu diucapkan ndak tahu.

4. 2. 5. 5. Metatesis dan Epentesis

Proses metatesis mengubah urutan fonem yang terdapat dalam

suatu kata. Lazimnya, bentuk asli dan bentuk metatesisnya sama-

sama terdapat dalam bahasa tersebut sebagai variasi. Dalam proses

epentesis sebuah fonem tertentu, biasanya yang homorgan dengan

lingkungannya, disisipkan ke dalam sebuah kata.

4. 2. 5. 6. Fonem dan grafem

Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional

atau dapat membedakan makna kata. Yang paling tidak akurat

adalah transkripsi ortografis, yakni penulisan fonem-fonem suatu

bahasa menurut sistem ejaan yang berlaku pada suatu bahasa.

Silvia Dyah Puspita Sari
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4. TATARAN LINGUISTIK (1) : FONOLOGI

Silabel/suku kata merupakan runtutan bunyi yang ditandai dengan satu satuan bunyi

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

belakangnya, atau sekaligus di depan dan belakangnya.

Bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-

bunyi bahasa itu disebut fonologi, fon: bunyi, dan logi: ilmu. Objek studi fonologi dibedakan

menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan

apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonemik

mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna.

Fonetik akan berusaha mendeskripsikan perbedaan bunyi-bunyi itu serta menjelaskan

sebab-sebabnya.

ex → paru dan baru → contoh sasaran studi fonemik

4. 1. FONETIK

Menurut urutan proses terjadinya bunyi bahasa itu, dibedakan adanya 3 jenis

fonetik yaitu fonetik artikulatonis, fonetik akustik, dan fonetik auditonis.

 Fonetik artikulatonis disebut juga fonetik organis/fonetik fisiologis mempelajari

bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi

bahasa serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan.

 Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis/fenomena alam.

 Fonetik auditonis mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu

oleh telinga kita.

4. 1. 1. Alat Ucap

Dalam fonetik artikutalatoris hal pertama yang harus dibicarakan adalah

alat ucap manusia untuk menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi-bunyi yang terjadi

pada alat-alat ucap itu biasanya diberi nama sesuai dengan nama alat ucap itu.

Namun, tidak biasa disebut "bunyi gigi" atau "bunyi bibir" melainkan bunyi

dental dan bunyi labial yakni istilah berupa bentuk ajektif dari bahasa

Latinnya.

Bunyi apikodental yaitu gabungan antara ujung lidah dengan gigi atas

Bunyi labiodental yaitu gabungan antara bibir bawah dengan gigi atas



Bunyi laminopalatal yaitu gabungan antara daun lidah dengan langit-langit

keras.

4. 1. 2. Proses Fonasi

Terjadinya bunyi bahasa pada umumnya dimulai dengan pemompaan

udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorok ke pangkal tenggorok,

yang di dalamnya terdapat pita suara. Supaya udara bisa terus keluar, pita

suara itu harus berada dalam posisi terbuka.

Berkenaan dengan hambatan pada pita suara ini, perlu dijelaskan adanya 4

macam posisi pita suara:

1. Pita suara terbuka lebar → tidak ada bunyi bahasa (posisi bernafas secara

normal).

2. Pita suara terbuka agak lebar → bunyi tak bersuara (voiceless).

3. Pita suara terbuka sedikit → terjadi bahasa suara (voice).

4. Pita suara tertutup rapat → akan terjadi bunyi hamzah/glotal stop.

Sesudah melewati pita suara, tempat awal terjadinya bunyi bahasa, arus

udara diteruskan ke alat-alat ucap tertentu yang terdapat di rongga

mulut/rongga hidung, dimana bunyi bahasa tertentu akan dihasilkan. Tempat

bunyi bahasa ini terjadi/dihasilkan disebut tempat artikulasi. Proses terjadinya

disebut proses artikulasi, dalam proses ini biasanya terlihat 2 macam

artikulator.

 Artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak/digerakkan. Contoh: bibir

bawah, ujung lidah dan daun lidah.

 Artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak/yang didekati

oleh artikulator aktif. Contoh: bibir atas, gigi atas dan langit-langit keras.

Contoh: kalau arus udara dihambat kedua bibir, dengan cara bibir bawah

sebagai artikulator aktif, merapat pada bibir atas yang menjadi artikulator pasif

maka akan terjadi bunyi bahasa yang disebut bunyi bilabial, seperti /b/, /p/, /w/

Tetapi kalau bibir bawah sebagai artikulator aktif, merapat pada gigi atas, yang

menjadi artikulator pasifnya, maka akan terjadilah bunyi labiodental yakni

bunyi /f/ dan /v/. Kalau ujung lidah, sebagai artikulator altif, merapat pada gigi

atas, yang menjadi artikulator pasifnya, akan terjadi bunyi apikolental, yaitu

bunyi /t/ dan /d/.

Keadaan , cara atau posisi bertemunya artikulator pasif disebut struktur.



Bunyi ganda lahir dalam proses artikulasi yang berangkaian, artikulasi

pertama yang menghasilkan bunyi pertama, segera disusul oleh artikulasi

kedua yang menghasilkan bunyi kedua. Artikulasi kedua ini sering disebut

artikulasi sertaan dan bunyi yang dihasilkan juga disebut bunyi sertaan.

4. 1. 3. Tulisan Fonetik

Tulisan fonetik yang dibuat untuk keperluan studi fonetik dibuat

berdasarkan huruf-huruf dari aksara Latin yang ditambah dengan sejumlah

tanda diakritik dan sejumlah modifikasi terhadap huruf Latin itu. Dalam

tulisan fonetik setiap huruf/lambang hanya digunakan untuk melambangkan

satu bunyi bahasa.

Dalam studi linguistik dikenal adanya beberapa macam sistem tulisan dan

ejaan, diantaranya tulisan fonetik untuk ejaan fonetik, tulisan fonemis untuk

ejaan fonemis dan sistem aksara tertentu (seperti aksara Latin dan sebagainya)

untuk ejaan ortografis.

Dalam tulisan fonemik hanya perbedaan bunyi yang saja yakni yang

membedakan makna yang diperbedakan lambangnya.

Sistem tulisan ortografi dibuat untuk digunakan secara umum di dalam

masyarakat suatu bahasa.

4. 1. 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 agak lebar, diteruskan ke rongga

mulut/rongga hidung dengan mendapat hambatan-hambatan di tempat

artikulasi tertentu.

4. 1. 4. 1. Klasifikasi Vokal

Bunyi vokal diklasifikasikan dan diberi naam berdasarkan

posisi lidah dan bentuk mulut.

Posisi lidah:

a. Secara vertikal

Vokal tinggi → misalnya bunyi /i/ dan /u/

Vokal tengah → misalnya bunyi /e/

Vokal rendah → misalnya bunyi /a/



b. Secara horisontal

Vokal depan misalnya /i/ dan /e/, vokal pusat misalnya bunyi

/a/ dan vokal belakang misalnya bunyi /u/ dan /o/.

Menurut bentuk mulut:

a. Vokal bundar

Karena bentuk mulut membundar ketika mengucapkan vokal

itu, misalnya vokal /o/ dan vokal /u/.

b. Vokal tak bundar

Karena bentuk mulut tidak membundar melainkan melebar

misalnya vokal /i/ dan vokal /e/.

4. 1. 4. 2. Diftong atau Vokal Rangkap

Disebut diftong atau vokal rangkap karena posisi lidah ketika

memproduksi bunyi ini pada awalnya dan bagian akhirnya tidak

sama. Bunyi yang dihasilkan hanya sebuah bunyi. Contoh: kerbau

dan harimau.

Apabila ada dua buah vokal berurutan, namun yang pertama

terletak pada suku kata yang berlainan dari yang kedua, maka

disitu tidak ada diftong, misalnya kata bau (ba–u) dan lain (la–in).

Diftong dibedakan atas diftong naik dan turun. Disebut diftong

naik karena bunyi pertama posisinya lebih rendah dari posisi bunyi

kedua, sebaliknya diftong turun karena posisi bunyi pertama lebih

tinggi dari posisi bunyi kedua.

4. 1. 4. 3. Klasifikasi Konsonan

Bunyi-bunyi konsonan dibedakan berdasarkan 3

patokan/kriteria yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara

artikulasi.

Berdasarkan pita suara:

 Bunyi bersuara apabila pita suara hanya terbuka sedikit.

Contoh: /b/, /d/, /g/, dan /c/.

 Bunyi tidak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak

lebar, sehingga tidak ada getaran pada pita suara itu. Contoh:

/s/, /k/, /p/, /t/.

Berdasarkan artikulasinya konsonan dibagi atas:



1) Bilabial yaitu konsonan yang terjadi pada kedua belah bibir,

bibir bawah merapat pada bibir atas. Contoh: /b/, /p/, /m/, /b/,

dan /p/ adalah bunyi oral yang dikeluarkan melalui rongga

mulut, sedangkan /m/ adalah bunyi nasal yakni bunyi yang

dikeluarkan  melalui rongga hidung.

2) Labiodental, yakni konsonan yang terjadi pada gigi bawah dan

bibir atas, gigi bawah merapat pada bibir atas. Yang termasuk

konsonan labiodental: /f/ dan /v/.

3) Laminoalveolar yaitu konsonan yang terjadi pada daun lidah

dan gusi, dalam hal ini daun lidah menempel pada gusi, yang

termasuk konsonan laminoalvelar adalah bunyi /t/ dan /d/.

4) Dorsovelar yakni konsonan yang terjadi pada pangkal lidah dan

velum/langit-langit lunak yang termasuk konsonan dorsovelar

adalah bunyi /k/ dan /g/.

Berdasarkan cara artikulasinya, artinya bagaimana

gangguan/hambatan yang dilakukan terhadap arus udara itu,

konsonan dapat dibedakan:

1. Hambat (letupan, plosif, stop). Artikulator menutup

sepenuhnya aliran udara, sehingga udara mampat dibelakang

tempat penutup itu. Kemudian penutupan itu dibuka secara

tiba-tiba, sehingga menyebabkan terjadinya letupan. Yang

termasuk konsonan letupan antara lain bunyi /p/, /b/, /t/, /d/,

/k/, /g/.

2. Geseran/frikatif, artikulator aktif mendekati artikulator pasif,

membentuk celah sempit sehingga udara yang lewat mendapat

gangguan di celah itu. Contoh: /f/, /s/, dan /z/.

3. Paduan/frikatif. Artikulator aktif menghambat sepenuhnya

aliran udara, lalu membentuk celah sempit, dengan artikulator

pasif. Cara ini merupakan gabungan antara hambatan dan

frikatif. Yang termasuk konsonan paduan antara lain /c/ dan

/j/.

4. Sengauan atau nasal. Artikulator menghambat sepenuhnya

aliran udara melalui mulut, tetapi membiarkannya keluar



melalui rongga hidung dengan bebas. Contoh konsonan nasal

adalah bunyi /m/, /n/

5. Getaran atau trill. Artikulator aktif melakukan kontak beruntun

dengan artikulator pasif sehingga getaran itu terjadi berulang-

ulang. Contoh: /r/.

6. Sampingan atau lateral. Artikulator aktif menghambat aliran

udara pada bagian tengah mulur lalu membiarkan udara keluar

melalui samping lidah. Contoh: /l/.

7. Hampiran atau aproksiman. Artikulator aktif dan pasif

membentuk ruang yang mendekati posisi terbuka seperti

dalam pembentukan vokal, tetapi tidak cukup sempit untuk

menghasilkan konsonan geseran, bunyi yang dihasilkan sering

disebut semilokal, contoh: /w/ dan /y/.

4. 1. 5. Unsur Suprasegmental

4. 1. 5. 1. Tekanan atau Stress

Tekanan menyangkut masalah keras lunaknya bunyi. Suatu

bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat

sehingga menyebabkan amplitudonya melebar, pasti, dibarengi

dengan tekanan keras.

4. 1. 5. 2. Nada atau Pitch

Nada berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila

suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang

tinggi tentu akan disertai dengan nada yang tinggi nada itu dalam

bahasa-bahasa tertentu bisa bersifat fonemis maupun morfemis.

4. 1. 5. 3. Jeda atau Persendian

Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian

karena ditempat perhentian itulah terjadi persambungan antara

segmen yang  satu dengan segmen yang lain.

Sendi debedakan menjadi sendi dalam (inernal juncture), dan

sendi luar atau open juncture. Sendi dalam menunjukkan batas

antara satu silabel dengan silabel yang lain, biasanya diberi tanda

tambah (+). Misalnya = (am + bil). Sendi luar menunjukkan batas

yang lebih besar dari segmen silabel.



4. 1. 6. Silabel

Silabel/suku kata adalah susunan ritmis terkecil dalam suatu arus

ujaran/runtutan bunyi ujaran. Satu silabel biasanya satu vokal dan satu

konsonan/lebih. Silabel sebagai satuan ritmis mempunyai puncak kenyaringan

atau sononitas yang biasanya jatuh pada sebuah vokal. Bunyi yang paling

banyak menggunakan ruang resonansi adalah bunyi vokal. Karena itulah, yang

dapat disebut bunyi silabis/puncak silabis.

4. 2. FONEMIK

Objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa pada umumnya tampa

memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna

kata/tidak. Objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang

dapat/berfungsi membedakan makna kata.

4. 2. 1. Identitas Fonem

Untuk membuktikan sebuah bunyi fonem atau bukan haruslah dicari

pasangan minimalnya. Tetapi kadang-kadang pasangan minimal ini tidak

mempunyai jumlah bunyi yang sama persis. Misalnya kata muda dan mudah

→ h. fonem.

4. 2. 2. Alofon

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

dan /th/ untuk fonem /t/ bahasa Inggris di atas disebut alofon, identitas alofon

juga hanya berlaku pada satu bahasa tertentu. Alofon dari sebuah fonem

mempunyai kemiripan fonetis. Banyak mempunyai kesamaan dalam

pengucapannya. Tentang distribusinya, mungkin bersifat komplementer,

mungkin bersifat bebas.

Yang dimaksud dengan distribusi komplementer, atau biasa juga disebut

distribusi saling melengkapi, adalah distribusi yang tempatnya tidak bisa

dipertukarkan, meskipun dipertukarkan juga tidak akan menimbulkan

perbedaan makna. Yang dimaksud dengan distribusi bebas adalah bahwa

alofon-alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi

tertentu.



Alofon adalah realisasi dari fonem, fonem bersifat abstrak karena fonem

hanya abstraksi dari alofon/alofon-alofon itu. Dengan kata lain, yang konkret,

atau nyata dalam bahasa adalh alofon itu, sebab alofon-alofon yang diucapkan.

4. 2. 3. Klasifikasi Fonem

Fonem-fonem yang berupa bunyi, yang didapat sebagai hasil segmentasi

terhadap arus ujaran disebut fonem segmental. Fonem yang berupa unsur

suprasegmental disebut fonem suprasegmental. Jadi, pada tingkat fonemik,

ciri-ciri prosodi itu, seperti tekanan, durasi, dan nada bersifat fungsional

(makna). Dalam bahasa Indonesia unsur suprasegmental tampaknya tidak

bersifat fonemis maupun morfemis, namun mempunyai peranan pada tingkat

sintaksis.

4. 2. 4. Khazanah Fonem

Adalah banyaknya fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Berapa jumlah

fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki

bahasa lain. Menurut catatan para pakar, yang tersedikit jumlahnya adalah

bahasa penduduk asli di Hawaii yaitu hanya 13 buah dan yang jumlah

fonemnya terbanyak, yaitu 75 buah adalah bahasa di Kaukasus Utara.

4. 2. 5. Perubahan Fonem

Ucapan sebuah fonem dapat berbeda-beda sebab tergantung pada

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

4. 2. 5. 1. Asimilasi dan Disimilasi

Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi

bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di

lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai

ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya.

Misalnya kata sabtu lazim diucapkan saptu. Kalau perubahan itu

menyebabakan berubahnya identitas sebuah fonem, maka

perubahan itu disebut asimilasi fonemesi. Kalau perubahan itu

tidak menyebabkan berubahnya identitas sebuah fonem, maka

perubahahan itu mungkin asimilasi fonetis/asimilasi alomorfemis.

Pada asimilasi biasanya dibedakan asimilasi progresif,

asimilasi regresif dan asimilais reiprokal. Pada similasi progrsef

bunyi yang diubah itu terletak di belakang bunyi yang



mempengaruhinya, misalnya dalam bahasa Jerman bentuk mit der

frau diucapkan /mit ter frau/.

Pada asimilasi regresif, bunyi yang diubah terletak di muka

bunyi yang mempengaruhinya. Contoh berubahnya bunyi /p/

menjadi /b/ pada kata belanda op de wag. Sedangkan pada

asimilasi resiprokal perubahan itu terjadi pada kedua bunyi yang

saling mempengaruhi itu, sehingga menjadi fonem atau bunyi lain.

Kalau bunyi pada proses asimilasi menyebabkan dua bunyi

yang berbeda menjadi sama, baik seluruhnya mapun sebagian dari

cirinya, maka dalam proses disimilasi perubahan itu menyebabkan

dua buah fonem yang sama menjadi berbeda atau berlainan.

Contoh: kata cipta dan cinta berasal dari bahasa sansekerta citta.

4. 2. 5. 2. Netralisasi dan Arkifonem

Fonem mempunyai fungsi pembeda makna kata, misalnya

bunyi /p/ dan /b/ adalah dua buah fonem yang berbeda dalam

bahasa Indonesia karena terbukti dari pasangan minimal seperti

Paru Vs Baru. Oposisi antara bunyi /d/ dan /t/ adalah antara

bersuara dan tak bersuara. Jadi adanya bunyi /t/ pada posisi akhir

kata yang dieja hard adalah hasil netralisasi. Fonem /d/ pada kata

hard yang bisa berwujud /t/ atau /d/ dalam peristilahan linguistik

disebut arkifonem.

4. 2. 5. 3. Umlaut, Ablaut, dan Harmoni Vokal

Umlaut berasal dari bahasa Jerman, mempunyai pengertian:

perubahan vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu diubah

menjadi vokal yang lebih tinggi sebagai akibat dari vokal yang

berikutnya yang tinggi.

Ablaut adalah perubahan vokal yang kita temukan dalam

bahasa-bahasa Indo Jerman untuk menandai pelbagai fungsi

gramatikal. Perubahan bunyi yang disebut harmoni vokal atau

keselarasan vokal terdapat dalam bahasa Turki.

4. 2. 5. 4. Kontraksi

Pemendekan kata yang dapat berupa hilangnya sebuah

fonem/lebih. Ada yang berupa kontraksi. Dalam kontraksi,



pemendekan itu menjadi satu segmen dengan pelafalannya sendiri-

sendiri.

4. 2. 5. 5. Metatesis dan Epentesis

Proses metatesis mengubah urutan fonem yang terdapat dalam

suatu kata. Contoh: selain bentuk sapu, ada bentuk apus dan usap.

Proses epentesis sebuah fonem tertentu, biasanya yang

homorgan dengan lingkungannya, disisipkan ke dalam sebuah

kata. Dalam bahasa Indonesia ada sampi di samping sapi, ada

kampak di samping kapak.

4. 2. 5. 6. Fonem dan grafem

Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang fungsional

atau dapat membedakan makna kata. Fonem dianggap sebagai

konsep abstrak, yang di dalam pertuturan direalisasikan oleh

alofon dalam studi fonologi, alofon-alofon yang merealisasikan

sebuah fonem itu, dapat dilambangkan secara akurat dalam wujud

tulisan/transkrip fonetik. Yang dilambangkan adalah fonemnya,

bukan alofonnya.

Nur Zuafah
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BAB 6

TATARAN LINGUISTIK

SINTAKSIS

Morfosintaksis merupakan gabungan dari morfologi dan sintaksis. Morfologi

membicarakan struktur internal kata. Sedangkan sintaksis membicarakan kata hubungannya

dengan kata lain.

6. 1. Struktur Sintaksis

Secara umum struktur sintaksis itu terdiri dari susunan Subjek (S) Predikat (P)

Objek (O) dan Keterangan (K).  Fungsi sintaksis tidak harus selalu berurutan S, P, O,

K. Yang menentukan kegeneratifannya bukanlah bentuknya. Melainkan urutan

letaknya.

6. 2. Kata sebagai Satuan Sintaksis

Kata sebagai satuan sintaksis yaitu dalam hubungannya dengan unsur-unsur

pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar yaitu frase, klausa, dan kalimat. Ada dua

macam kata:

1. Kata penuh adalah kata-kata yang termasuk kategori nomina, verba, ajektifa,

adverbia, dan numerelia.

2. Kata tugas adalah kata-kata yang berkategori preposisi dan konjungsi.

Sedangkan kata itu sendiri adalah satuan gramatikal yang bebas dan terkecil.

6. 3. Frase

Istilah frase digunakan sebagai satuan sintaksis yang satu tingkat berada di bawah

satuan klausa, atau satu tingkat berada di atas satuan kata.

6. 3. 1. Pengertian Frase

Adalah gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam

kalimat.

6. 3. 2. Jenis Frase

1. Frase Eksosentrik

Komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan

keseluruhannya. Fraase ini dibedakan atas frase eksosentris yang direktif

dan non direktif.



2. Frase Endosentrik/frase modifikatif

Salah komponennya itu dapat menggantikan kedudukan keduanya.

Dilihat dari kategori intinya dapat dibedakan adanya frase nominal, frase

verbal, frase ajektival dan frase numeral.

3. Frase Koordinatif

Komponen pembentuknya terdiri dari dua komponen atau lebih yang

sama dan sederajat dan dihubungkan oleh konjungsi koordinatif.

4. Frase Apositif

Frase koordinatif yang kedua komponennya saling merujuk

sesamanya.

6. 3. 3. Perluasan Frase

Frase itu dapat diberi tambahan komponen baru sesuai dengan konsep

yang akan ditampilkan. Perluasan frase ini tampaknya sangat produktif antara

lain karena:

1. Untuk menyatakan konsep khusus. Perluasan ini dilakukan secara

bertahap.

2. Pengungkapan konsep kala, modalitas, aspek, jenis, jumlah, ingkar dan

pembatas. Dinyatakan dengan unsur leksikal.

Faktor lain yang menyebabkan produktifnya perluasan frase adalah keperluan

untuk memberi deskripsi secara terperinci terhadap suatu konsep.

6. 4. Klausa

6. 4. 1. Pengertian Klausa

Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata berkonstruksi

predikatif, artinya di dalam konstruksi itu komponen berupa kata atau frase

yang berfungsi sebagai predikat, subjek, objek dan keterangan. Klausa

berpotensi untuk menjadi kalimat tunggal. Tempat klausa terletak di dalam

kalimat.

6. 4. 2. Jenis Klausa

Berdasarkan predikatnya dapat dibedakan menjadi:

1. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap,

sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat.

2. Klausa terikat, memiliki struktur yang tidak lengkap.



Berdasarkan kategori unsur segmental yang menjadi predikatnya dapat

dibedakan menjadi:

a. Klausa normal yang predikatnya berupa frase numerial,

b. Klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berkategori verbal

c. Klausa ejektifal adalah klausa yang predikatnya berkategori ajektifa baik

berupa kata maupun frase.

d. Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya berupa nomina.

e. Klausa adverbal adalah klausa yang predikatnya berupa adverbia.

f. Klausa preposisional adalah klausa yang predikatnya berupa frase yang

preposisi.

6. 5. Kalimat

6. 5.  1. Pengertian Kalimat

Merupakan susunan kata-kata yang teratur yang berisis pikiran yang

lengkap. Dasar kalimat adalah konstituen dasar dan intonasi final. Intonasi

final yang memberi ciri kalimat:

a. Intonasi deklaratif

Dilambangkan dengan tanda titik.

b. Intonasi interogatif

Dilambangkan dengan tanda tanya

c. Intonasi seru

Dilambangkan dengan tanda seru.

6. 5.  2. Jenis Kalimat

Jenis kalimat berdasarkan beberapa dikotomi pembagian yang biasa

dilakukan orang:

6. 5. 2. 1. Kalimat inti dan kalimat non inti

6. 5. 2. 2. Kalimat tunggal dan majemuk

Klausanya hanya satu maka disebut kalimat tunggal sedangkan

kalimat majemuk terdapat lebih dari satu makna kalimat.

6. 5. 2. 3. Kalimat mayor dan minor

Kalimat mayor adalah kalimat yang klausanya lengkap. Sekurang-

kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat minor

adalah kalimat yang klausanya tidak lengkap, hanya terdiri dari

subjek saja, objek saja, atau predikat saja.



6. 5. 2. 4. Kalimat verbal dan non verbal

Kalimat verbal adalah kalimat yang dibentuk dari klausa verbal.

kalimat non verbal adalah kalimat yang predikatnya bukan

kata/frase verbal. Tipe verba:

1. Kalimat transitif

2. Kalimat intransitif

3. Kalimat dinamis

6. 5. 2. 5. Kalimat bebas dan terikat

Kalimat bebas adalah kalimat yang mempunyai potensi untuk

menjadi ujaran lengkap. Kalimat terikat adalah kalimat yang tidak

dapat berdiri sendiri sebagai ujaran lengkap.

6. 5.  3. Intonasi Kalimat

Intonasi dapat berwujud tekanan, nada, tempo. Ciri-ciri intonasi:

a. Tekanan menyertai bunyi ujaran

b. Tempo yaitu waktu melafalkan suatu arus ujaran

c. Nada yaitu kenyaringan suatu arus ujaran.

6. 5.  4. Modus dan Aspek

6. 5. 4. 1. Modus

Modus adalah pengungkapan suasana psikologis, perbuatan

menurut tafsiran si pembicara. Macam-macam modus:

1. Modus indikatif/deklaratif menunjukkan sikap objektif

2. Modus optatif menunjukkan harapan/keinginan

3. Modus impatif menyataka perintah, larangan, cegahan.

4. Modus interogatif menyatakan pertanyaan.

5. Modus obligatif menyatakan keinginan.

6. Modus desideratif menyatakan keinginan.

7. Modus kondisional menyatakan persyaratan.

6. 5. 4. 2. Aspek

Aspek adalah cara memandang pembentukan waktu secara internal

dalam suatu situasi. Macam aspek:

1. Aspek kontinuatif menyatakan perbuatan yang terus

berlangsung.

2. Aspek inseptif menyatakan peristiwa yang baru mulai.



3. Aspek progresif menyatakan perbuatan sedang berlangsung.

4. Aspek repetitif menyatakan perbuatan berulang-ulang.

5. Aspek perfektif menyatakan perbuatan-perbuatan sudah selesai.

6. Aspek imperfektif menyatakan perbuatan berlangsung sebentar.

7. Aspek sesatif menyatakan berbuatan berakhir.

6. 5. 4. 3. Kala

Kala atau tenses adalah informasi dalam kalimat yang menyatakan

waktu terjadinya perbuatan.

6. 5. 4. 4. Modalitas

Modalitas adalah keterangan yang menyatakan sikap pembicara

terhadap hal yang dibicarakan. Jenis modalitas:

a. Modalitas internasional menyatakan keinginan, harapan,

permintaan.

b. Modalitas epistemik menyatakan kemungkinan, kepastian dan

keharusan.

c. Modalitas deontik menyatakan keizinan atau keperkenaan.

d. Modalitas dinamik menyatakan kemampuan.

6. 5. 4. 5. Fokus

Fokus adalah unsur yang menonjolkan bagian kalimat.

6. 5. 4. 6. Diatesis

Diatisis adalah gambaran hubungan antara pelaku dalam kalimat

dengan perbuatan yang dikemukakan.

6. 6. Wacana

6. 6. 1. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap. Dalam wacana terdapat konsep,

gagasan, pikiran atau ide yang utuh, yang bisa dipahami oleh pembaca atau

pendengar, tanpa keraguan.

6. 6. 2. Alat Wacana

Alat wacaan yang digunakan agar menjadi kohesif:

a. Konjungsi/penghubung

b. Kata ganti

c. Elipsis yaitu penghilangan bagian kalimat yang sama, yang terdapat dalam

kalimat.

Aspek yang membuat sebuah wacana kohesif:



1. Menggunakan hubungan pertentangan.

2. Menggunakan hubungan generik-spesifik atau sebaliknya.

3. Menggunakan hubungan perbandingan.

4. Menggunakan hubungan sebab akibat.

6. 6. 3. Jenis Wacana

Jenis wacana sesuai dengan sudut pandang:

a. Wacana lisan.

b. Wacana prosa dan wacana puisi.

c. Wacana narasi dan wacana eksposisi, persuasi, argumentasi.

6. 6. 4. Subsatuan Wacana

Satuan "ide" atau "pesan" yang disampaikan, dapat dipahami pendengar atau

pembaca tanpa keraguan.

6. 7. Catatan Mengenai Hierarki Satuan

Satuan linguistik ditentukan dari satuan yang satu tingkat lebih kecil akan

membentuk satuan yang lebih besar.

Afrilia Fitriani
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BAB 7

TATARAN LINGUISTIK (4) : SEMANTIK

 HAKIKAT MAKNA

Menurut Ferdinand de Saussure bahwa makna adalah "pengertian" atau konsep yang

dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Disamping itu ada juga yang

menyatakan bahwa makna itu tidak lain daripada sesuatu/referen yang diacu oleh

kata/leksem itu.

 JENIS MAKNA

 Makna Leksikal, gramatikal, kontekstual

 Makna leksikal adalah makna yang dimiliki/ada pada leksem tanpa konteks

apapun.

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

atau kalimatisasi.

 Makna kontekstual adalah makna sebuah leksem/kata yang berada dalam 1

konteks.

 Makna referensial dan nonreferensial

Sebuah kata/leksem disebut bermakna referensial kalau ada referensnya/acuannya,

sebaliknya disebut nonreferensial jika kata-kata itu tidak mempunyai referens.

 Makna denotatif dan makna konotatif

 Makna denotatif adalah makna asli/sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah

leksem.

 Makna konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif

tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang/kelompok orang yang

menggunakan kata tersebut.

 Makna konseptual dan makna asosiatif

 Makna konseptual adalah makna yang mempunyai sebuah leksem terlepas dari

konteks/asosiasi apapun.

 Makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem/kata yang

berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar

bahasa.



 Makna kata dan makna istilah

Dalam penggunaanya makna kata itu baru menjadi jelas kalau kata itu sudah berada

di dalam konteks kalimatnya/situasinya. Sedangkan makna yang disebut istilah

mempunyai makna yang pasti dan tidak meragukan meskipun tanpa konteks

kalimatnya.

 Makna idiom dan peribahasa

 Makna idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari

makna unsur-unsurnya baik secara leksikal/gramatikal.

 Peribahasa memiliki makna yang masih dapat ditelusuri/dilacak dari makna

unsur-unsurnya karena ada "asosiasi" antara makna dengan maknanya sebagai

peribahasa.

 RELASI MAKNA

Adalah hubungan secara semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu

dengan satuan bahasa lainnya.

 Sinonim

Adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu

satuan ujaran dengan satu satuan ujaran lainnya.

 Antonim

Adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya

menyatakan kebalikan/pertentangan.

 Polisemi

Sebuah kata/satuan ujaran disebut polisemi kalau kata itu mempunyai makna lebih

dari satu.

 Homonimi

Adalah dua buah kata/satuan ujaran yang bentuknya "kebetulan" sama, maknanya

berbeda karena masing-masing merupakan kata/bentuk ujaran yang berlainan.

 Hiponimi

Adalah hubungan sematik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup

dalam makna bentuk ujaran yang lain.

 Ambiguiti/Ketaksaan

Adalah gejala dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang

berbeda.



 Redundansi

Diartikan sebagai berlebih-lebihannya penggunaan unsur segmental dalam suatu

bentuk ujaran.

 PERUBAHAN MAKNA

 Makna meluas artinya perubahan makna dari yang tadinya bermakna A maka

kemudian bermakna B.

 Makna menyempit artinya kalau tadinya sebuah kata/satuan ujaran itu memiliki

makna yang umum kini maknanya menjadi khusus.

 Perubahan makna secara total artinya makna yang sekarang dimiliki sekarang sudah

jauh berbeda dengan makna aslinya.

 MEDAN MAKNA DAN KOMPONEN MAKNA

 Medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan

karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan/realitas dalam alam semesta

tertentu.

 Komponen makna adalah makna yang dimiliki oleh setiap kata terdiri dari sejumlah

komponen yang membentuk keseluruhan makna kata itu.

 Kesesuaian Semantik dan Sintaktik

Berterima tidaknya sebuah kalimat bukan hanya masalah gramatikal, tetapi juga

masalah semantik.

Melan Ayu Ninda Karista
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BAB 8

SEJARAH DAN ALIRAN LINGUISTIK

Studi linguistik telah mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu:

1. Tahap pertama → tahap spekulasi.

2. Tahap kedua → tahap observasi dan klasifikasi.

3. Tahap ketiga → perumusan teori.

 Tahap spekulasi

Pernyataan-pernyataan tentang bahasa tidak didasarkan pada data empiris melainkan

pada dongeng/rekaan belaka. Contoh: pernyataan Andreas Kemke, ahli fisiologi dari

Swedia abad ke 17, menyatakan bahwa Nabi Adam dulu di Surga berbicara dalam

bahasa Denmark, sedangkan Ular berbicara dalam bahasa Perancis. Hal itu tidak dapat

dibuktikan katena tidak ada bukti empiris.

 Tahap klasifikasi dan observasi

Para ahli bahasa mengadakan pengamatan terhadap bahasa-bahasa yang diselidiki tetapi

belum pada tahap merumuskan teori, maka dari itu tahap tersebut belum dikatakan

bersifat ilmiah..

 Tahap perumusan teori

Dimana bahasa yang diteliti itu bukan hanya diamati dan diklasifikasi, tetapi juga telah

dibuatkan teori-teorinya.

LINGUISTIK TRADISIONAL

Pendidikan formal ada istilah tata bahasa tradisional dan tata bahasa struktural. Tata

bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan tata

bahasa struktural berdasarkan ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Tata

bahasa tradisional mengatakan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan, sedangkan

tata bahasa struktural menyatakan kata kerja adalah kata yang dapat berdistribusi dengan

frase "dengan", "bagaimana", dll.



LINGUISTIK ZAMAN YUNANI

Masalah pokok kebahasaan yang menjadi pertentangan para linguistik pada waktu zaman

Yunani yaitu:

1. Pertentangan antara fisis dan nomos

Para filsuf Yunani mempertanyakan, apakah bahasa itu bersifat alami (fisis) atau

konvensi (nomos), bersifat alami/fisis maksudnya bahasa itu mempunyai hubungan asal-

usu, sumber dalam prinsip-prinsip abadi dan tidak dapat diganti di luar manusia itu

sendiri. Yang menganut paham ini adalah kaum naturalis. Kaum konvensional

berpendapat bahwa bahasa bersifat konvensi (nomos) artinya makna-makna kata itu

diperoleh dari hasil-hasil tradisi/kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai kemungkinan

bisa berubah.

2. Pertentangan antara analogi dan anomali

Kaum analogi antara lain Plato dan Aristoteles, berpendapat bahwa bahasa itu

bersifat teratur sehingga dapat menyusun tata bahasa. Misal: Bos → Boys, Girl → Girls,

Book → Books dan lain-lain.

Kelompok anomali berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur. Misal: Child →

Children, bukan Childs. Dari keterangan di atas tampak bahwa kaum anomali sejalan

dengan kaum naturalis dan kaum analogi sejalan dengan kaum konvensional.

KAUM SOPHIS

Mereka dikenal karena: Mereka melakukan kerja secara empiris, Melakukan kerja secara

pasti, Mementingkan bidang retorika, Membedakan tipe-tipe kalimat berdasarkan isi dan

makna. Tokoh Sophis yaitu Protogoras membagi kalimat menjadi kalimat narasi, kalimat

tanya, kalimat jawab, kalimat perintah, kalimat laporan, doa dan undangan. Tokoh lain

Georgias.

PLATO

 Memperdebatkan analogi dan anomali dalam bukunya Dialoag.

 Dialah orang yang pertamakali membedakan kata anoma dan rhema.

ARISTOTELES

Dia adalah murid Plato. Menurut Aristoteles ada 3 macam kelas kata, yaitu anoma, rhema,

dan syndesmoi. Aristoteles juga membedakan jenis kelamin kata (gender) menjadi 3 yaitu

maskulin, feminin, dan neutrum.



KAUM STOIK

 Membedakan studi bahasa secara logika dan studi bahasa secara tata bahasa.

 Menciptakan istilah khusus dalam studi bahasa.

 Mereka membedakan legein dan propheretal.

KAUM ALEXANDRIAN

Mereka ini mewarisi kita dengan sebuah buku tata bahasa yang disebut "Tata Bahasa

Dionysius Thrax" sebagai hasil mereka dalam menyelidik kereguleran bahasa Yunani.

VARRO DAN "DE LINGUA LATINA"

 Etimologi: cabang linguistik yang menyelidiki asal usul kata beserta artinya. Varro

mencatat adanya perubahan bunyi yang terjadi dari zaman dan perubahan makna kata.

Perubahan bunyi misalnya dari akta dvellum menjadi belum yang artinya perang.

Perubahan makna misalnya kata hostis yang semula berarti orang asing, kemudian

menjadi musuh.

 Morfologi: cabang linguistik yang mempelajari kata dan pembentukannya

Varro membagi kelas kata latin dalam 4 bagian, yaitu:

 Kata benda, kata kerja, partisipel, adverum.

Dalam bahasa Latin menurut Varro ada 6 buah yaitu:

1. Nominativus

2. Genetivus

3. Dativus

4. Akusativus

5. Vokativus

6. Ablativus

Varro juga membedakan adanya 2 macam deklinasi yaitu:

 Deklinasi naturalis: perubahan yang bersifat alamiah.

 Deklinasi voluntaris: perubahan yang bersifat selektif dan mana suka.



INSTITUTIONES GRAMMATICAE (TATA BAHASA PRISCIA)

Beberapa segi yang patut dibicarakan mengenai buku itu yaitu:

 Fonologi → dibicarakan huruf/tulisan yang disebut literae. Literae yaitu bagian terkecil

dari bunyi yang dapat dituliskan. Nama huruf itu disebut Figurae.

Nilai bunyi disebut potestas. Bunyi dibedakan menjadi 4 macam:

1. vozartikulata, 2. Vox martikulata, 3. Vox litterata, 4. Vox illiterata.

 Morfologi → dibicarakan mengenai dictio/kata.

Dictio yaitu bagian yang minimum dari sebuah ujaran dan harus diartikan terpisah dalam

makna sebagai 1 keseluruhan. Kata dibedakan 8 jenis: 1. Nomen, 2. Verbum, 3.

Participum, 4. Pronomen, 5. Adverbum, 6. Praepositio, 7. Interjectio, 8. Conjunctio.

 Sintaksis → dibicarakan mengenai oratio yaitu tata susunan kata yang berselaras dan

menunjukkan kalimat itu selesai.

ZAMAN PERTENGAHAN

Membicarakan studi bahasa antara lain:

 Kaum Modistae

Membicarakan pertentangan antara fisis dan nomos, dan pertentangan antara analogi dan

anomali.

 Tata Bahasa Spekulativa

Merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal bahasa latin (seperti yang dirumuskan

oleh Priscia).

 Petrus Hispanus

Pernah menjadi Paus dengan gelar Paus Johannes XXI, bukunya berjudul Summulae

Logicales.

ZAMAN RENAISANS

a. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab → banyak dipelajari orang pada akhir abad pertengahan.

b. Linguistik Arab → berkembang pesat karena kedudukan bahasa Arab sebagai bahasa

kitab suci agama Islam (Alquran).

c. Bahasa-bahasa Eropa

d. Bahasa-bahasa diluar Eropa



LUNGUISTIK STRUKTURALIS

1) Ferdinand de Saussure → merupakan Bapak Linguistik modern. Bukunya berjudul

"Course de Linguistique Generale", buku tersebut membahas mengenai konsep: 1) telaah

sinkronik dan diakronik, 2) perbedaan language dan parae, 3) perbedaan signifiant dan

signifie, 4) hubungan sintagmatik dan paradigmatik.

2) Aliran Praha

Tokoh aliran Praha yaitu Vilem Mathesius, Aliran Praha membedakan dengan tegas akan

fonetik dan fonologi. Fonetik → mempelajari bunyi-bunyi itu sendiri, fonologi →

mempelajari fungsi bunyi tersebut dalam suatu sistem.

3) Aliran Glosematik

Tokohnya Louis Hjemslev. Analisis bahasa dimulai dengan wacana kemudian ujaran itu

dianalisis atas konstituen-konstituen yang mempunyai hubungan paradigmatis dalam

rangka forma, ungkapan dan isi.

4) Aliran Firthian

Terkenal dengan teorinya mengenai Fonologi prosodi yaitu suatu cara untuk menentukan

arti pada tataran fonetis. Ada 3 macam pokok prosodi yaitu:

a) Prosodi yang menyangkut gabungan fonem → struktur kata, struktur suku kata,

gabungan konsonan dan gabungan vokal.

b) Prosodi yang terbentuk oleh sendi/jeda.

c) Prosodi yang realisasi fonetisnya melampaui satuan yang lebih besar dari pada fonem-

fonem suprasegmental.

5) Linguistik Sistematik

 Pokok-pokok pandangan linguistik sistematik yaitu:

 Pertama, SL memberikan perhatian penuh pada segi kemasyarkatan bahasa,

 Kedua, SL memandang bahasa sebagai pelaksana

 Ketiga, SL lebih menguatamakan pemerian ciri-ciri bahasa tertentu beserta

variasi-variasinya.

 Keempat, SL mengenal adanya gradasi/kontinum.

 Kelima, SL menggambarkan 3 tataran utama bahasa.

6) Leonard Bloomfield dan Strukturalis Amerika

Faktor yang menyebabkan berkembangnya aliran linguistik:

1. Pertama: Pada masa itu para linguis di Amerika menghadapi masalah yang sama yaitu

banyak sekali bahasa Indian di Amerika yang belum diberikan.



2. Kedua: Sikap Bloomfield yang menolak mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang

berkembang pada masa itu di Amerika.

3. Ketiga: Adanya The Linguistic Society of America, yang menerbitkan majalah

Language.

7) Aliran Tagtemik

Menurut aliran ini satuan dasar dari sintaksis adalah tagmem yaitu korelasi antara

fungsi gramatikal/slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling

dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut.

LINGUISTIK TRANSFORMASIONAL DAN ALIRAN-ALIRAN SESUDAHNYA

1) Tata Bahasa Transformasi

Tata bahasa itu harus memenuhi 2 syarat:

 Pertama: Kalimat yang dihasilkan dari tata bahasa itu harus dapat diterima oleh

pemakai bahasa tersebut, sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat.

 Kedua: Tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa.

Tata bahasa dari setiap bahasa terdiri dari 3 komponen:

a) komponen sintaksis, b) komponen semantik, c) komponen fonologis.

2) Semantik Generatif

Menurut teori generatif semantik, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat

homogen, dan untuk menghubungkan kedua struktur itu cukup hanya dengan kaidah

transformasi saja.

3) Tata Bahasa Kasus

Yang dimaksud dengan kasus dalam teori ini adalah hubungan antara verba dengan

nomina. Verba disini sama dengan predikat, sedangkan nomina sama dengan argumen.

4) Tata Bahasa Relasional

Tata bahasa relasional berusaha mencari kaidah kesemestaan bahasa. Teori tata bahasa

relasional, setiap struktur klausa terdiri dari jaringan relasional yang melibatkan 3 macam

maujud yaitu:

a. Seperangkat simpai (nodes)

b. Seperangkat tanda relasional

c. Tanda coordinates



TENTANG LINGUISTIK DI INDONESIA

Indonesia sudah lama menjadi medan penelitian linguistik. Awalnya penelitian bahasa di

Indonesia dilakukan oleh para ahli Belanda dan Eropa. Tujuannya untuk kepentingan

pemerintah kolonial. Sesuai dengan masanya, penelitian bahasa-bahasa daerah itu baru

sampai pada tahap deskripsi sederhana mengenai fonologi, morfologi, sintaksis serta

pencatatan butir-butir leksikal.

Gema konsep linguistik modern itu baru tiba di Indonesia akhir sekali tahun lima

puluhan. Linguistik modern juga menyatakan bahwa bentuk silakan (tanpa h) dan bentuk

silahkan (dengan h) adalah 2 bentuk yang sama-sama digunakan dalam bahasa Indonesia,

tetapi mereka tetap berkeras bahwa silahkan adalah bentuk yang salah dan silakan yang

benar.

Atas prakarsa sejumlah linguis senior, berdirilah organisasi kelinguistikan yang diberi

nama Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI).

Sesuai dengan fungsinya sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan dan bahasa negara,

maka bahasa Indonesia tampaknya menduduki tempat sentral dalam kajian linguistik dewasa

ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pudyastuti Kusuma Wardhani
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