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BINCANG ANTARA KITA DARI DUNIA MAYA

DIPERINGAN: BAGAIMANA MEMAKNAINYA?

From: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com On Behalf Of mido_ardian
Sent: Tuesday, November 08, 2011 8:54 PM
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Subject: [mlindo] Diperingan

Di Salah satu laman berita saya temukan bentuk "diperingan". Lengkapnya adalah "Hukuman
Irfan Bachdim Diperingan" yang saya kutip dari judul berita di laman tersebut. Apakah bentuk
diperingan ini berterima dalam bahasa Indonesia? Setahu saya, yang lazim digunakan adalah
"diringankan". Mohon penjelasan. Terima kasih.

Salam,
Ardian

From: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com On Behalf Of Yassir Nasanius
Sent: Wednesday, November 09, 2011 7:46 PM
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Subject: RE: [mlindo] Diperingan

Dua-duanya ada dalam lema KBI 2008 dan ada sedikit perbedaan makna.

meringankan v 1 menjadi ringan: bantuan
Anda benar-benar ~ pekerjaan saya;

2 menganggap ringan (mudah dsb):
kerjakanlah dulu jangan ~ begitu saja;

memperingan v membuat jadi lebih
ringan: adanya pegawai baru belum ~
tugas saya

Salam,
Yassir Nasanius

From: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com On Behalf Of Bambang Kaswanti Purwo
Sent: Wednesday, November 09, 2011 7:54 PM
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Subject: FW: [mlindo] Diperingan

diperingan ‘dibuat lebih ringan’; diperkecil ‘dibuat lebih kecil’

diringankan ‘dibuat ringan’; dikecilkan ‘dibuat kecil’

bk
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From: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com On Behalf Of jokokusmanto@ymail.com
Sent: Thursday, November 10, 2011 10:11 AM
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Subject: Re: [mlindo] Diperingan

Saya tidak mengetahui persis bagaimana kamus bahasa Indonesia disusun. Saya tidak apatis
dengan KBBI, hanya saja permasalahan-permasalahan seperti ini harusnya tidaklah cukup
bersandar pada keterangan dalam KBBI. Mind set kita harus diubah, yaitu bagaimana diskusi
kita di sini justru dapat memberi masukan untuk perbaikan KBBI. Mungkin saja menguatkan
apa yang sudah ada di KBBI, menambah atau bahkan mengganti.

Saya melihat bahwa baik 'diperingan' maupun 'diringankan' keduanya terdapat dalam
penggunaan bahasa Indonesia. Kedua dapat ditemukan dalam data penggunaan bahasa
Indonesia sebagai sebuah tuturan yang alami, wajar.

Namun, kita lihat apa yang dijelaskan dalam KKBI sebagaimana dikutip Pak Yassir kurang
membantu atau bahkan sedikit sekali membantu. Saya sependapat dengan keterangan Pak
Bambang. Penjelasan Pak Bambang mengindikasikan bahwa 'diperingan' memiliki nosi
perbandingan, sementara 'diringankan' tidak. Hanya saja penjelasan tersebut bersifat umum.
Oleh karena itu, kita memerlukan data konkretnya agar paradigma penggunaan keduanya
tampak jelas.

Saya belum mengetahui persis apakah nosi perbandingan pada `diperingan' berarti `keadaan
sudah ringan dibuat menjadi semakin ringan' atau `keadaan keberatan dibuat menjadi ringan'
atau yang lainnya.

Saya belum pernah meneliti permasalahan ini. Jadi, berikut ini bersifat eksploratif. Mungkin Pak
Bambang atau teman-teman lainnya memiliki arsip penelitian tentang hal ini dan dapat
memberikan tambahan yang lebih pasti lagi.

Saya akan mulai dengan membuat sebuah analogi dengan kata yang lain yang dapat digunakan
untuk melihat perbedaannya secara jelas. Kaidahnya sama, yaitu diper/memper+Adj dan
di/meN+Adj+kan. Kata tersebut adalah `dikeruhkan/menegeruhkan' dan
`diperkeruh/memperkeruh'

Dengan contoh data berikut, kita akan dapat melihat perbedaan keduanya.

(1)  Dia memperkeruh suasana yang memang sudah keruh.
-> keruh menjadi semakin keruh

(2)  ? Dia mengeruhkan suasana yang memang sudah keruh.
-> rasanya tidak enak, karena secara semantik makna kalimat tidak dibentuk oleh
'mengeruhkan'. Lain halnya jika (3)

(3)  Dia mengeruhkan suasana yang selama ini sudah nyaman.
-> keadaan nyaman dibuat menjadi keruh. Begitu juga, ini tidak bisa dengan (4)

(4)  Dia memperkeruh suasana yang selama ini sudah nyaman.
-> tidak terasa enak sebagaimana (2).

Perbedaan keduanya dapat dilihat dengan jelas karena kata `keruh' secara semantik dapat kita
beri unsur semantik (-) `minus'. `Memperkeruh' berarti menbuat keadaan (-) menjadi semakin (-
), sedangkan `megeruhkan' berarti membuat keadaan (+) `tidak keruh' menjadi (-) `keruh'.
Akan tetapi, penjelasan tersebut tidak dirasakan secara langsung pada kata-kata yang nosi (+)
atau (-)-nya bersifat subjektif, berbeda dari satu orang dengan orang lainnya. Kata-kata seperti
`ringan', `berat', `kecil', `lebar', dan lainnya termasuk di dalamnya.
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(5)  Komputer meringankan pekerjaannya.
Komputer memperingan pekerjaannya.
Kita merasakan sulit membedakan perbedaan keduanya. Untuk itu kita memerlukan teknik
analisis perluasan agar tampak perbedaannya seperti pada (6) dan (7).

(6) a. *Pekerjaannya sudah ringan dan komputer sekarang meringankannya.
-> tidak bisa dari keadaan ringan ke ringan
b. Pekerjaannya berat dan komputer sekarang meringankannya.
-> dari keadaan berat ke ringan.

(7) a. Pekerjaannya sudah ringan dan komputer sekarang memperingannya.
-> sudah ringan dibuat menjadi semakin ringan.
b. *Pekerjannya berat dan komputer sekarang memperingannya.
-> tidak enak bukan untuk berat dibuat menjadi semakin ringan.

Saya yakin masih banyak hal lain yang belum tersentuh, tetapi setidaknya yang sederhana ini
dapat menjadi pemicu eksplorasi-eksplorasi berikutnya.

Salam,
Joko Kusmanto

From: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com On Behalf Of Bambang Kaswanti Purwo
Sent: Thursday, November 10, 2011 11:01 AM
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Subject: RE: [mlindo] Diperingan

Hampir semua adjektiva di dalam bahasa Indonesia dapat dilekati dengan afiks kausatif <meN-
/-kan> atau di-/-kan>, tetapi lebih terbatas yang dapat dilekati dengan afiks kausatif (‘lebih’)
<memper-> atau <diper->. Mengapa? Hanya ADJ yang ada unsur “gradasi” (seperti <kecil>,
<ringan>) yang dapat dilekati kedua afiks itu. Yang tidak dapat “digradasikan”, seperti
<sembuh>, tidak dapat dikenai afiks kausatif (‘lebih’): <*mempersembuh>, <*dipersembuh>.
ADJ jenis ini agaknya sedikit mengandung “ciri verba” [saya belum memeriksa KBBI].

Bagaimana kategori <sembuh> menurut KBBI? Barusan saya cek di KBBI ed. ke-4 <sembuh>
tercatat bukan berkategori ADJ melainkan V. Kalau begitu, saya ganti contoh ADJ yang “tidak
bergradasi” di atas itu; <sembuh> saya ganti <marah>. Tidak ada <*mempermarah>; yang ada
<memarahkan> [tercatat di KBBI ed. ke-4].

bk

PS
Kalau dicermati, sebetulnya KBBI yang dikutip oleh Pak Yassir itu isinya sama dengan yang
saya coba tuliskan tentang <diperingan> dan <diringankan>. Pada kutipan KBBI itu juga
disebutkan ada tambahan makna ‘lebih’ pada afiks <memper->.
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From: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com On Behalf Of jokokusmanto@ymail.com
Sent: Thursday, November 10, 2011 12:34 PM
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Subject: Re: [mlindo] Diperingan

Apa yang disampaikan Pak Bambang menarik dan "memperdalam" diskusi masalah ini. Ada
beberapa hal yang perlu dikomentari.

"Gradasi" merupakan salah satu cara yang selama ini digunakan untuk menguji apakah sebuah
satuan lingual itu adjektiva atau lainnya di dalam bahasa Indonesia (dan juga bahasa-bahasa
lainnya). Hanya saja saya tidak tahu persis apakah gradasi merupakan ciri untuk setiap adjektiva
atau hanya untuk sebagian saja. Jika sebagian, lantas, ciri apa yang digunakan untuk menguji
sebagian yang lain sebagai adjektiva.

Perlu juga kita didefinisikan lebih baik lagi apa yang dimaksud dengan "gradasi". Istilah gradasi
pada hakikatnya mengindikasi adanya tingkatan, misalnya gradasi warna. Kita mengenal warna
dengan tingkat gradasi misalnya dari 0% sampai 100%. Ini adalah ukuran gradasi secara eksak.
Istilah gradasi dalam bahasa, kelihatannya, mengacu pada apa yang kita kenal dengan
"comparison degree" dan pada umumnya dikenal tiga tingkatan "normal", "lebih -", dan "paling
-".

Pertanyaannya adalah:
- Apakah sebuah satuan lingual disebut memiliki gradasi hanya bila memenuhi ketiganya saja?
Selanjutnya, berkaitan dengan kata "marah" yang dikatakan Pak Bambang sebagai adjektiva
"tidak bergradasi". Saya kira kita dapat mengatakan seperti pada (1).

(1)  Dia pasti marah mengetahui adanya kekerasan di sekolahnya. Akan tetapi, dia akan lebih
marah lagi jika mengetahui ternyata pelakunya adalah anaknya sendiri.
Berdasarkan itu, saya kira tidaklah tepat apa yang disampaikan Pak Bambang bahwa kata
"marah" tidak bergradasi. Apakah konteks seperti itu tetap membuat kita dapat mengatakan
"mempermarah" seperti dalam (2)?

(2) ?Kenyataan yang ia ketahui mempermarah dirinya.
Jika (2) tidak berteriman, kita jelas memerlukan penjelasan lain; bukan penjelasan karena
kata marah tidak bergradasi.
Kata-kata yang memiliki permasalahan serupa adalah kata "senang" seperti pada (3).

(3)  Dia senang jika berada di kelas ini, tetapi akan lebih senang jika berada di kelas itu, dan
paling senang jika bisa berada di keduanya.
Jelas kata "senang" adalah adjektiva bergradasi. Namun, apakah kita dapat mengatakan (4)?

(4)  ?Berada di kelas itu mempersenang dirinya.

Jika posting sebelumnya dapat dibuat simpulan sementara:
1.  "memper/diper-" memiliki nosi semantis "membuat lebih adj.A dari ajd. A"
2.  "meN/di-/-kan" memiliki nosi semantis "membuat menjadi adj.A dari ajd.B".

simpulan tersebut tertolak dengan data "marah" sebagaimana disajikan Pak Bambang dan
kata "senang". Hanya saja, penjelasan sebagai ajd. Tak bergradasi tidak dapat diterima
sebagaimana penjelasan di atas. Kelihatannya, ada kemungkinan adj. yang berkaitan dengan
keadaan emosional/psikologis seseorang tidak dapat dilekati dengan "memper/diper".

Jika ini benar, kita selanjutnya bertanya "mengapa demikian"? Sejauh ini saya belum memiliki
penjelasan yang muncul di kepala.

Salam,
Joko Kusmanto
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From: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com On Behalf Of Yassir Nasanius
Sent: Thursday, November 10, 2011 1:38 PM
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Subject: RE: [mlindo] Diperingan

Menurut saya, yang dimaksud 'gradasi' oleh Pak Bambang bukan konsep 'comparison degree',
tetapi konsep 'gradable/ungradable adjectives'. Adjektiva seperti 'besar, kecil, ringan, berat,
cepat, lambat, dsb' adalah contoh 'gradable adjectives' dan adjektiva seperti 'tenang, senang,
sedih, dsb' adalah tipe 'ungradable adjectives'. Tipe 'gradable adjectives' umumnya bisa
dilekatkan dengan afiks meN-/di-kan atau memper-/diper-
(meringankan/diringankan/memperingan/diperingan). Sementara itu,  tipe 'ungradable
adjectives' bisa dilekatkan dengan afiks meN-/di-kan (menenangkan/ditenangkan), tetapi tidak
bisa dilekatkan dengan afiks memper-/diper- (*mempertenang/*dipertenang) karena
adanya makna 'gradable' pada afiks 'per-'.

Semoga membantu.

Salam,
Yassir Nasanius

From: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com On Behalf Of jokokusmanto@ymail.com
Sent: Thursday, November 10, 2011 3:54 PM
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Subject: Re: [mlindo] Diperingan

Tambahan dari Pak Yassir menunjukkan betapa masalah sesungguhnya tidak sesederhana
sebagaimana tampaknya dan semakin menambah pemahaman kita tentang permasalahan ini.
Akan tetapi, apa yang disampaikan Pak Yassir perlu mendapat perhatian mendalam.

Setahu saya, pembedaan adjektiva menjadi adjektiva 'gradable' dan adjektiva 'ungradable'
berkaitan dengan permasalahan skala gradasi, termasuk comparison degree, dan berkaitan
dengan pemarkah-pemarkah seperti agak, kurang, sangat, paling, dsb. Adjektiva ungradable
(tidak bergradasi) adalah jenis adjektiva lain. Tampaknya ada perbedaan yang perlu didalami
antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris.

He is an Indonesian -> Dia orang Indonesia.
Indonesian (kebangsaan) adalah salah satu bentuk adjektiva tidak bergradasi. Kita tidak dapat
mengatakan
He is more (the most) Indonesian. (kecuali bermaksud metaforis)

Dalam bahasa Indonesia, adjektiva tersebut bentuknya sama dengan bentuk nomina-nya. Kata
`Indonesia' dikatakan sebagai adjektiva dalam `orang Indonesia' karena fungsi sintaktisnya yang
menjadi modifier.

Political speech -> Pidato politis.
Kata political dan politis juga merupakan bentuk adjektiva tidak bergradasi. Kita jelas tidak
dapat menambahkan pemarkah-pemarkan gradasi/skala. Namun, tampaknya hal tersebut masih
memerlukan penelitian mendalam untuk bahasa Indonesia, karena kita bisa mengatakan:
Pidatonya agak politis. *His speech is rather political.
Penjelasannya medis sekali. *His explanation is very medical.

Apabila yang dimaksud dengan konsep "gradable/ungradable adjective" adalah seperti yang
disampaikan Pak Yassir, saya kira kita akan mendapatkan permasalahan serius.
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Pertama, konsep tersebut tidak umum dipegang oleh para linguis yang membuat pembedaan
"gradable/ungradable adjective". Pada umumnya, pembedaan tersebut berkaitan dengan skala
gradasi yang secara semantis, disebutkan dalam (Pander Maat, Henk. 2006. Subjectification in
gradable adjectives. In Angeliki Athanasiadou, Costas Canakis & Bert Cornillie (eds.),
Subjectification: Various paths to subjectivity, 279&#8722;322. Berlin & New York: Mouton
de Gruyter.), ada 10 jenis gradasi.

Kedua, bagaimana kita dapat membelah begitu saja mana yang termasuk `gradable adjective'
dan mana yang termasuk `ungradable adjective', jika konsep pembedaan yang disampaikan Pak
Yassir tersebut memang ingin diterapkan.

Kata sedih, misalnya. Saya masih meragukan apakah kata tersebut tidak dapat dibuat menjadi
`mempersedih/dipersedih' seperti pada (1).

(1)  Kehilangan saudara kandungnya mempersedih Fulan yang baru saja kehilangan orang
tuanya dalam tragedi tersebut.

Jadi, saya belum sependapat dengan konsep `gradable/ungradable adjectives' yang diajukan oleh
Pak Yassir. Konsep tersebut memerlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi.

Sebenarnya, yang menarik adalah "mengapa ada adjektiva bergradasi yang dapat diberi imbuhan
`memper/diper-` (saya tidak menyebut imbuhan gradasi karena mengandung unsure lebih
supaya tidak membingungkan) dan ada yang tidak dapat dilekati". Ini yang menarik untuk
diperdalam lebih jauh lagi. Akan tetapi, saya kira permasalahannya adalah permasalahan
semantis.

Salam,
Joko Kusmanto

From: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com On Behalf Of Yassir Nasanius
Sent: Thursday, November 10, 2011 7:51 PM
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Subject: RE: [mlindo] Diperingan

Terima kasih, Pak Joko, atas penjelasan yang sangat mencerahkan. Konsep 'gradable/ungradable
adjectives' saya sarikan dari buku Introducing English Grammar David J.Young. Berikut
petikannya:
Gradability
If something is ‘hot’, it may be ‘not very hot’ or ‘intensely hot’ or somewhere in between; there
is an open-ended, continuous scale of ‘hotness’. Adjectives that express this kind of meaning are
called gradable adjectives. Not all adjectives are gradable; or perhaps it would be more accurate
to say that adjectives are not always intended to be interpreted in a gradable sense. The ordinary
interpretation of the word tubular in the expression tubular bells, or of poetic in poetic licence is
not that it denotes a gradable quality, but that it denotes a type or category of bells or licence.

Dari konsep 'gradability' ini, saya menarik kesimpulan bahwa adjektiva yang masuk kelompok
ini dapat dilekatkan dengan afiks per- karena afiks ini mengandung makna 'gradability'.
Adjektiva yang tidak termasuk kelompok 'gradable' tidak dapat dilekatkan dengan afiks per-
karena adanya makna 'gradability' dalam afiks tersebut. Mungkin saja kesimpulan ini ditarik
terlalu dini, sehingga perlu penelitian lebih lanjut.
Thanks again, Pak Joko, for your enlightening comments and feedback.

All the best,
Yassir
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From: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com On Behalf Of jokokusmanto@ymail.com
Sent: Thursday, November 10, 2011 10:32 PM
To: Masyarakat_Linguistik_Indonesia@yahoogroups.com
Subject: Re: [mlindo] Diperingan

Pak Yassir, sebenarnya saya ini juga termasuk salah satu orang yang sedang bingung dalam
belantara ini dan belum tahu arah jalan keluarnya. Saya merasa diskusi kita semua tentang
masalah ini telah memberikan masukan yang berharga kepada saya. Tampaknya ini adalah
sebuah topik yang menarik dan patut untuk diteliti lebih lanjut dan lebih mendalam.

Saya melihat petikan yang Pak Yassir sajikan memiliki kemiripan dengan apa yang saya
maksudkan. Kelihatannya Young menempatkan adjektiva `tubular' dan `poetic' secara khusus
dalam kata `tubular bells' dan `poetic licence'. Dalam pengertian itu, tentu saja adjektiva tersebut
digunakan untuk mengacu pada jenis lonceng dan lisensi yang dimaksud. Hal tersebut
dikarenakan adjektiva dalam posisi modifier seperti itu, saya kira, bersifat definisional secara
semantis. Namun, kedua adjektiva tersebut secara umum dapat diperbandingkan seperti `least
tubular, more tubular, most tubular' dan `least poetic, more poetic, dan most poetic'. Saya kira
permasalahan tersebut muncul karena adanya campur baur dua tipe analisis yang berbeda, yaitu
analisis fungsi sintaktis dan analisis peran semantis.

Apa yang disebut dengan adjektiva ungradable pun ternyata juga dapat digradasi, meskipun
tidak dimaksudkan sebagai tuturan literal.

He is very Indonesian. -> Dia Indonesia sekali.
A is more Indonesian than B. -. A lebih Indonesia dari pada B.

Terima kasih juga untk Pak Yassir dan Pak Bambang atas umpan baliknya. Semuanya sangat
bermanfaat dan permasalahan ini menjadi PR yang penting untuk didalami.

Sampai ketemu dengan topik-topik lainnya.

Cheers,
Joko


