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JELAJAH LINGUISTIK

Rubrik ini membuka peluang untuk saling berbagi di antara kita tentang beberapa
kemungkinan topik ini:

a. pencanangan metode penelitian linguistik yang belum lazim digunakan
b. daur-ulang metodologi penelitian linguistik
c. persoalan data yang – meskipun barangkali belum ditemukan pemecahannya –

penelusurannya berpeluang membuka sesuatu yang baru yang belum pernah
menjadi perhatian peneliti terdahulu

d. penerapan teori linguistik tertentu untuk menjelaskan data bahasa seperti
bahasa Indonesia yang membuat peneliti mempersoalkan teori yang
bersangkutan
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Ada perbedaan yang besar antara Transformational Grammar (TG), yang dikembangkan
Chomsky dan pengikutnya pada tahun 1960-an dan 1970-an, dengan Government and Binding
(GB), yang diluncurkan pada tahun 1980-an, dan Minimalist Program (MP), yang
diperkenalkan pada mulai tahun 1990-an. TG menempatkan sintaksis sebagai “pintu masuk
utama” dalam menjelaskan proses pembentukan frasa dan kalimat. Di dalam model bahasa ini,
pembentukan frasa dan kalimat dimulai dengan pembentukan struktur sintaksis. Setelah itu,
struktur sintaksis diisi dengan kata-kata melalui Kaidah Penyisipan Kata (Lexical Insertion
Rule). Sementara itu, GB dan MP menempatkan leksikon sebagai “pintu masuk utama,” bukan
sintaksis. Di dalam kedua model bahasa ini, kata-kata diambil dari leksikon mental dan dibentuk
menjadi frasa dan kalimat melalui mekanisme Teori X-Bar pada GB dan serangkaian operasi
penggabungan (merger operation) pada MP (Chomsky, 1995; Radford, 1997, 2009). Untuk
memerikan dan menjelaskan pembentukan frasa dan kalimat dalam  bahasa alami seperti bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris, sulit bagi kita menentukan mana yang lebih baik: versi TG atau
versi GB dan MP. Akan tetapi, pembentukan frasa dan kalimat versi TG yang menempatkan
sintaksis sebagai “pintu masuk utama” tampaknya berkinerja lebih baik bila kita kaitkan dengan
kasus Jabberwocky dan bahasa Alay.

Jabberwocky adalah  sebuah  puisi  yang  diciptakan  Lewis  Carroll.  Di  dalam  puisi  ini
terdapat sejumlah kata-kata “baru” yang diciptakan Lewis Carroll. Perhatikan salah satu petikan
puisi tersebut di bawah ini.

Twas brilig and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;

All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe

Petikan pusi Jabberwocky di atas boleh dikatakan tidak bermakna bagi penutur bahasa
Inggris karena penutur tidak mengerti makna kata-kata seperti brilig, slithy, toves, gyre, gimble,
mimsy, borogoves, mome, raths, dan outgrabe. Akan tetapi, struktur sintaksis petikan puisi
tersebut masih dapat dikenali dengan mudah oleh para penutur bahasa Inggris.

Gejala serupa Jabberwocky dapat ditemui dalam bahasa Alay, yaitu variasi bahasa
dalam bentuk tulis yang digunakan dalam komunikasi via SMS atau komunikasi internet melalui
Facebook atau Twitter. Bahasa Alay ini pertama-tama hanya digunakan oleh para remaja di
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Indonesia, akan tetapi kemudian para pengguna SMS, Facebook, dan Twitter mengadopsi variasi
bahasa ini di dalam cara berkomunikasi mereka. Karakteristik yang menonjol dari Bahasa Alay
adalah cara penulisan kata-kata yang menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil, singkatan,
tanda baca, angka, dan ikon seperti terlihat dalam contoh berikut.

qMo mANk cLiD wAd cYanK m qHo „„„„„„„„„
“Kamu memang sulit buat sayang sama aku (tertawa).”

Contoh bahasa Alay di atas tidak bermakna bagi penutur bahasa Indonesia yang tidak
memiliki qMo, mANk, cLiD, wAd, cYanK, m, dan qHo di dalam kosakata mental mereka. Akan
tetapi, struktur sintaksis contoh kalimat bahasa Alay tersebut masih dapat dikenali oleh para
penutur bahasa Indonesia.

TG tampaknya dapat dengan mudah menangani pembentukan frasa dan kalimat dalam
bahasa alami maupun kasus-kasus seperti Jabberwocky dan bahasa Alay. Seperti dijelaskan di
atas, di dalam model bahasa ini, sintaksis ditempatkan sebagai “pintu masuk utama.”
Pembentukan frasa dan kalimat dimulai dengan pembentukan struktur sintaksis. Setelah itu,
struktur sintaksis diisi dengan kata-kata melalui Kaidah Penyisipan Kata (Lexical Insertion
Rule). Untuk bahasa-bahasa alami seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, struktur
sintaksis yang telah terbentuk diisi dengan kata-kata yang diambil dari leksikon mental.
Sementara itu, untuk Jabberwocky dan bahasa Alay, struktur sintaksis yang telah terbentuk diisi
bukan dengan kata-kata yang diambil dari leksikon mental, tetapi dengan kata-kata baru yang
diciptakan seperti brilig, slithy, toves, gyre, gimble, mimsy, borogoves, mome, raths, outgrabe
dalam Jabberwocky dan qMo, mANk, cLiD, wAd, cYanK, m, qHo dalam bahasa Alay.

Sebaliknya, meskipun GB dan MP tidak mengalami masalah dalam menjelaskan
pembentukan frasa dan kalimat dalam bahasa alami seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris,
keduanya sulit menjelaskan hal serupa dalam Jabberwocky dan bahasa Alay. Di dalam kedua
model bahasa ini, pembentukan frasa dan kalimat tidak dimulai dengan membangun struktur
sintaksis, melainkan dimulai dari leksikon. Kata-kata seperti brilig, slithy, toves, gyre, gimble,
mimsy, borogoves, mome, raths, outgrabe dalam Jabberwocky dan kata-kata seperti qMo,
mANk, cLiD, wAd, cYanK, m, qHo dalam bahasa Alay tidak ada dalam leksikon mental para
penutur sehingga menjadi pertanyaan besar bagaimana proses pembentukan frasa dan kalimat
dapat dimulai dari leksikon.
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