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Abstract
The present paper attempts to uncover syntactic aspects of
wh-questions in Sundanese which was at first suspected to
contradict the principles of Minimalism. Preliminary data
appear to show optionality in the formation of wh-
questions. Optionality is believed (in the context of
Universal Grammar) to make it harder for children to
acquire language since this means children have to acquire
a  lot  more  rules  that  it  should  be.  However,  after  a  careful
analysis by applying Minimalism as a research program, I
demonstrate that apparent optionality in Sundanese wh-
questions  does not contradict the principles of Universal
Grammar. In fact, optionality can be easily accounted for
by relating it to the concept of parameters.
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PENDAHULUAN
Tulisan ini membahas bahasa Sunda, terutama aspek sintaksis kalimat
pertanyaan (KP). Dua tujuan yang ingin dicapai adalah (1) melestarikan bahasa
Sunda dan (2) memberikan dukungan terhadap Minimalism melalui data
bahasa Sunda. Masalah yang muncul dari bahasa Sunda adalah adanya
kata tanya (wh-question) yang ditempatkan di sisi kanan (wh-in-situ) dan juga
di sisi kiri (wh-movement) KP. Jadi ada dua pilihan (opsionalitas) yang
sebenarnya dilarang oleh prinsip-prinsip yang dicakup Minimalism.
Berdasarkan hasil analisis, Minimalism mampu menerangkan bahwa perbedaan
pembentukan KP bahasa Sunda ditentukan oleh perbedaan hakikat kata tanya
(wh-question) bahasa Sunda di dalam leksikon, tanpa melanggar prinsip-
prinsip yang dikandung oleh Minimalism.

1 KALIMAT PERTANYAAN BAHASA SUNDA
Walaupun bagian ini membahas selayang pandang tentang KP, pembaca dapat
menyimpulkan bahwa kata tanya (selanjutnya wh-questions) di dalam bahasa
Sunda dapat di bagi menjadi wh-phrases dan wh-adverb. Kelompok wh
phrases adalah wh-questions yang mewakili frasa nomina, preposisi dan ajektif,
misalnya naon `apa', saha `siapa', ka mana 'ke mana', make naon 'memakai apa
(instrumen)`, kumaha 'bagaimana'. Kelompok wh-adverb mewakili frasa atau
klausa keterangan, misalnya naha 'mengapa/kenapa'.
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1.1 Wh-in-Situ di dalam KP Bahasa Sunda
Silahkan perhatikan wh-phrases naon 'apa', saha 'siapa', ka mana 'ke mana',
make naon 'memakai apa', kumaha 'bagaimana'. Berdasarkan data, semua wh-
phrases selalu berada di sisi kanan KP atau wh-in-situ. Posisi yang diduduki oleh
wh-phrases semuanya adalah posisi-posisi frasa yang ditanyakan.
(1) Amir meuli naon?
  Amir membeli apa?
(2) Amir nepungan saha?
  Amir menemui siapa?
(3) Amir indit ka  mana?
  Amir pergi ke mana?
(4) Amir indit ka Bandung make naon?
  Amir pergi ke Bandung memakai apa?
(5) Manuk disadana kumaha?
  Burung bunyinya bagaimana?
Jadi, KP (1-5) dapat dijawab dengan frase buku, Susan, ka Bandung ‘ke
Bandung’, make mobil ‘memakai mobil’, dan halimpu ‘merdu’ yang jelas-
jelas berposisi sama dengan wh phrases di dalam kalimat yang relevan.
1.1.1 Wh-in-situ di dalam KP Tak Langsung
Wh-in-situ juga terjadi pada KP tak langsung pada (6) di bawah.
(6)  Susan hayangeun nyaho Amir meuli naon?
  Susan ingin mengetahui Amir membeli apa?
Kata tanya naon 'apa' tetap menempati posisi di sisi kanan KP (wh-in-situ).
Perlu dicatat disini bahwa kata kerja hayangeun nyaho `ingin mengetahui'
selalu memilih anak KP (interrogative embedded clause). Seluruh wh-phrase
pada (1-5) dapat juga menjadi anak KP.
1.1.2 Wh-phrases Tidak Pernah Pindah
Kata tanya pada (1-6) tidak boleh dipindahkan ke posisi kiri kalimat (wh-
movement) karena hasilnya adalah kalimat salah. Tanda bintang (*) adalah
tanda salah. Lambang ti adalah jejak asal kata tanya naon `apa'.
(7)  *Naon i Amir meuli ti?
  Apa Amir membeli
Karena KP pada (7) salah, maka secara langsung KP pada (8) pun menjadi salah
akibat wh-movement.
(8)  *Susan hayangeun nyaho naon; Amir meuli ti?

 Susan ingin mengetahui apa Amir membeli?
Jadi jelas sekali, KP di dalam bahasa Sunda (1-8) berbeda dengan KP di dalam
bahasa Inggris pada KP (9-10). Di dalam KP dengan single wh-question bahasa
Inggris, kata tanya what 'apa' tidak boleh berada pada posisi in situ melainkan
wh-movement pada (9). Hal ini dapat dilihat pada KP pada (10) yang berterima di
dalam bahasa Inggris.
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(9) *He bought what?
Dia membeli apa?

(10) What did he buy ti?
Dia membeli apa?

KP pada (10) sangat meyakinkan kita bahwa bahasa bahasa Sunda dan
Inggris berbeda jauh. Artinya, bahasa Sunda mengenal wh-in-situ pada KP
yang berisikan single  wh-question. Sebaliknya, KP pada (10) sangat berterima
bila ada wh-movement.

1.2 KP Bahasa Sunda Jenis wh-Movement

Wh-adverb naha 'mengapa/kenapa' pada KP (11) termasuk kalimat yang
melakukan wh-movement, sama dengan bahasa Inggris pada (10) karena bila
ditempatkan pada posisi in-situ maka KP menjadi salah.

1.2.1 Wh-Movement di dalam KP Langsung

Silahkan perhatikan data (11-12). Seluruh KP berterima di dalam bahasa
Sunda. Kata tanya naha `mengapa/kenapa' berada pada posisi di kiri KP.

(11) Nahai Amir meuli buku ti?
  Mengapa Amir membeli buku?

(12) Nahai Amir mangmeulikeun buku keur Susan ti?
  Mengapa Amir membelikan buku untuk Susan

Wh-movement pada data (11-12) terbukti secara faktual. Semua KP berterima.
Tanda jejak ti adalah posisi awal kata tanya naha `mengapa/kenapa'.

1.2.2 Wh-Movement di dalam KP Tidak Langsung

Di dalam KP tidak langsung pun, wh-movement terjadi. Posisi yang
diduduki oleh kata kata naha `mengapa/kenapa' selalu pada posisi terdepan anak
KP (interrogative embedded clause).

(13) Susan hayangeun nyaho naha Amir meuli buku ti
Susan ingin tahu mengapa Amir membeli buku

(14) Susan hayangeun nyaho naha Amir mangmeulikeun buku keur Susan ti
Susan ingin tahu  mengapa Amir membelikan buku untuk Susan

Posisi wh-adverb naha ‘mengapa/kenapa’ sudah tidak bisa di tawar lagi untuk
alsan di bawah ini.

1.2.3 Kata Tanya Naha Tidak Pernah Menjadi Kata Tanya In-Situ

KP pada (11- 14) mengandung kata tanya naha `mengapa/kenapa'. Berdasarkan
data pada  (15), kata tanya naha 'mengapa/kenapa' adalah wh-adverb. Silahkan
lihat data (15) dengan teliti.

(15) Amir meuli buku lantaran Susan hayangeun buku eta
Amir membeli buku karena Susan menginginkannya
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Kata tanya naha `mengapa/kenapa' muncul bila informasi yang dipertanyakan
mewakili sebuah kalimat keterangan (adverbial sentence), yaitu lantaran
Susan hayangeun buku eta 'karena Susan menginginkannya' yang jelas-jelas
berada pada posisi sebelah kanan kalimat. Namun, pada KP, wh-adverb-nya
tidak mungkin ditempatkan pada posisi kanan, misalnya pada (16-17),
karena KP menjadi salah.

(16) *Amir meuli buku naha?
Amir membeli buku mengapa?

(17) *Susan hayangeun nyaho Amir meuli buku naha
Susan ingin tahu Amir membeli buku mengapa

Data (11-14) biasanya disebut wh-movement karena wh-adverb tersebut pindah
ke posisi kiri dari posisi asalnya.

Berdasarkan data pada (1-17), bahasa Sunda mengenal wh-in-situ dan
wh-movement. Selain itu, ada 2 kelompok wh-question yaitu (1) wh-phrase dan
(2) wh-adverb. Masalah yang muncul sekarang adalah adanya dua strategi atau
opsionalitas pembentukan KP di dalam bahasa Sunda. Opsionalitas ini
bertentangan dengan Minimalism. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah
bagaimana Minimalism dapat digunakan untuk menerangkan data bahasa Sunda.

2 LANDASAN TEORI
Keseluruhan landasan teori yang ringkas ini membahas Minimalism yang
diajukan oleh Chomsky (1995, 1998, 1999, 2001) dan terutama Cole dan
Hermon (1994, 1998) and Aoun and Li (1994). Karena halaman yang tersedia
sangat terbatas maka penulis hanya memberikan beberapa butir penting dan
relevan dengan topik yang dibahas di dalam tulisan ini.

Pertama, Universal Grammar (UG) dianut oleh penulis. UG memiliki
beberapa prinsip dan parameter. Prinsip-prinsip seperti Theta Theory,
Checking Theory, Abstract CASE Theory dan prinsip Full Interpretation (FI)
serta prinsip lainnya tidak dipelajari anak melainkan bersifat innate. Dengan
demikian, anak yang belajar bahasa berkurang bebannya karena mereka hanya
belajar beberapa nilai parameter yang berbeda dari satu bahasa ke bahasa
lainnya. Salah satu prinsip yang didopsi dari gagasan Cole dan Hermon (1998)
yaitu prinsip FI dari UG yang berbunyi:

(18) FI requires that all elements necessary for semantic interpretation
must be present at Logical Form and that all elements present at
Logical Form must participate in assigning an interpretation.

Sejalan dengan prinsip FI di atas, Cole dan Hermon mengajukan
Variable Binding Condition pada (19) di bawah. Artinya, Operator (OP)
mengikat variable (x). Oleh sebab itu, Cole dan Hermon mengajukan gagasan
seperti pada (l9) di bawah ini.

(19) OP x [ . . . x . . . ]

http://penulis.ug/
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Variable Binding Condition di atas memiliki beberapa parameter atau opsion
yang salah satunya  diringkas dan diadaptasi dari Cole dan Hermon pada
tabel (1).

Tabel 1: Ringkasan opsion bagi wh phrases

No Konstruksi
KP

Features yang
dimiliki Matrix Q

Jenis
wh-phrase

Akibat  di dalam
pembentukan KP

 I Wh-
movement STRONG Q [OP+VAR] Overt

movement

 2 In Situ STRONG Q [OP.. ..VAR] Unselective
Binding

 3 In Situ STRONG Q [OP. .. VAR] OP
movement

Konstruksi KP (1) pada Tabel 1 di atas menyebutkan bahwa jika jenis wh-phrase
yaitu [OP+VAR] maka di leksikon [OP+VAR]  ada di dalam satu entri dan akan
melakukan wh-movement (Operator dan VARiable-nya berpindah) di dalam
pembentukkan KP. Sebaliknya, bila jenis wh-phrase pada konstruksi (2)
adalah [OP.. ...VAR] maka baik  OP maupun VAR berada di dalam entri
tersendiri dan terpisah. Wh phrase pada konstruksi (2) tidak berpindah (wh-in-
situ) saat pembentukkan KP. Pada konstruksi (3), jenis wh phrase-nya Operator
dan Variable berada di dalam satu entri di dalam leksikon. Tatkala
pembentukkan KP terjadi, ada perpindahan tetapi hanya OP yang berpindah
sedangkan Variablenya tetap in-situ. Berkaitan dengan bahasa Sunda, (2)
dapat dianggap konstruksi yang sesuai dengan data pada KP (1-6). Sedangkan
wh-adverb di dalam bahasa Sunda sama dengan konstruksi (1) pada tabel 2 di
bawah.

Tabe1 2: Ringkasan opsion bagi wh-adverb
No Konstruksi KP Features yang

dimiliki Matrix Q
Jenis wh-phrase Akibat di

dalam
pembentukan
KP

1 Wh-movement STRONG Q [OP+VAR] Overt
movement

2 In Situ STRONG Q [OP.. . .VAR] Unselective
Binding

3 In Situ STRONG Q [OP... VAR] LF OP
Movement

4 In situ STRONG Q [OP.. _VAR] OP
Movement

Dari Tabel 2, terlihat bahwa bahasa Sunda mengadopsi butir konstruksi
(1) karena fakta dan data pada (11-14) menunjukkan gejala wh-movement.
Artinya, wh-adverb bahasa Sunda yaitu naha 'mengapa/kenapa' adalah kata
tanya atau wh-question yang terdaftar di dalam leksikon sebagai sebuah
entri.
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Kedua, perbedaan di dalam bahasa ataupun antar bahasa hanya
disebabkan oleh perbedaan morfem atau kosa kata. Dengan demikian,
Minimalism tidak menginjinkan adanya opsional di dalam prinsip. Oleh
sebab itu pula, parameter menangani perbedaan atau adanya opsionalitas
tersebut. Di dalam bahasa Sunda jelas sekali bahwa ada perbedaan tajam
antara wh-phrase dengan wh-adverb.

Ketiga, bahasa adalah generative procedure yang terkandung di dalam
language faculty. Bahasa atau generative procedure terdiri atas leksikon
(lexicon) dan sistem komputasi (computational system). Leksikon
mengandung berbagai elemen misalnya kata atau morfem berikut feature
feature-nya. Misalnya, fungsional kategori Complementizer pasti memiliki
feature STRONG Q(uestion). Sedangkan, feature Q(uestion) wh-phrase tidak
STRONG. Kategori fungsional Complemetizer juga memiliki feature yang
tidak dapat dipahami secara semantik di dalam Logical Form. Sistem
komputasi memproduksi deskripsi structural yang berterima pada Phonetic
Form (PF) dan Logical Form (LF).

Keempat, derivasi kalimat bersifat bawah atas (bottom up). Kata
atau morfem untuk membuat sebuah kalimat diambil oleh sebuah operasi
yang diberi nama Select yang mengambil kata atau morfem dari leksikon
untuk membentuk sebuah Numerasi. Setelah Numerasi terbentuk, operasi
Merge menggabungkan kata atau morfem yang diambil dari Numerasi
sampai semua elemen yang dikandung di dalam Numerasi habis. Tatkala
pembentukan sebuah kalimat sedang berlangsung, operasi Move dapat
berperan atau tidak. Di dalam bahasa lnggris misalnya operasi Move sering
memindahkan kata tanya agar kalimat menjadi berterima. Operasi lainnya
adalah Spell Out yang memisahkan materi fonologi yang relevan ke PF dan
materi semantik yang relevan lainnya ke LF. Operasi yang terjadi sebelum
operasi Spell Out disebut overt movement, sebaliknya operasi yang
terlaksana setelah operasi Spell Out disebut covert movement. Perpindahan
kata tanya di dalam bahasa Inggris terjadi pada overt movement , tetapi wh-in-
situ dianggap berlangsung pada (1) covert movement, yaitu berpindahnya
Operator ke dalam matrix dari Complemetizer atau (2) benar-benar in situ
dan tidak ada perpindahan. Sebuah derivasi yang berterima pada PF dan LF
dikatakan convergence.

Kelima, wh-movement diperlukan supaya derivasi convergence. Alasan
untuk melakukan movement yang dijinkan oleh oleh Minimalism adalah untuk
checking strong feature. Kata fungsional seperti (C)omplemetizer (misalnya that
'bahwa') sering dianggap memiliki strong feature (D)eterminer yang tidak bisa
dimaknai secara semantik (uninterpretable)  pada  LF. Strong feature D inilah
yang memicu perpindahan atau movement sebuah kategori, misalnya, frase
benda pindah untuk mencocokkan feature. Operasi perpindahan ini terjadi pada
overt movement. Kategori fungsional Complementizer juga memiliki strong
feature (Q)uestion yang harus dihapuskan dengan cara memindahkan kata tanya
yang juga memiliki wh-feature. Perpindahan ini beralasan karena jika tidak
pindah maka kalimat menjadi salah. Perpindahan yang dimaksud adalah
perpindahan yang bukan hanya melibatkan feature melainkan juga fonologinya,
yang biasa disebut pied-piping. Bila perpindahan tidak terjadi maka yang pindah
hanya wh-feature. Bentuk fonologinya sendiri tidak berpindah.



Linguistik Indonesia, Tahun ke 27, No. 1, Februari 2009

59

Keenam, derivasi dibatasi oleh prinsip derivasi yang ekonomis.
Artinya, operasi Merge tidak memerlukan operasi Move maka derivasi berbasis
Merge jauh dianggap murah. Perpindahan berbasis operasi Move dianggap mahal
atau tidak perlu.

Di atas telah disebutkan beberapa butir asumsi dari Minimalism yang
dipakai untuk menganalisis data bahasa Sunda seperti yang tercantum di dalam
data (1-15) tentang wh-in-situ dan wh-movement.

3 WH-IN-SITU DAN WH-MOVEMENT DI DALAM BAHASA SUNDA
Di dalam bagian ini, diterangkan hakikat wh-question bahasa Sunda.
Perbandingan data antar bahasa pun disajikan. Sesuai dengan asumsi yang
disajikan pada bagian 3 di atas, maka langkah pertama yang harus dilakukan
adalah menelaah hakikat kata tanya bahasa Sunda di dalam leksikon. Disusul
kemudian oleh derivasi kalimat pertanyaan (KP) bahasa Sunda yang sesuai
dengan prinsip-prinsip dan parameter Universal Grammar (UG). Seluruh
analisis wh-in-situ dengan memperhatikan Islandhood telah dilakukan tetapi
tidak dilaporkan di dalam makalah ini. Namun, hasilnya jelas bahwa wh-in-
situ di dalam bahasa Sunda tidak berpotensi untuk melakukan wh-movement.

4 HAKIKAT KATA TANYA
Hasil analisis kata tanya bahasa Sunda menunjukkan adanya perbedaan kontras
antara wh-phrase dengan kata tanya wh-adverb.
4.1 Kata Tanya In Situ dan wh-operator
Wh-question seperti naon `apa', saha 'siapa' keur saha untuk siapa', dan iraha
'kapan' serta make naon `memakai apa' sebenarnya kata tanya yang dapat
memiliki berbagai makna.

Tabe1 3: Ringkasan Kata Tanya Bahasa Sunda dan Maknanya
Bentuk wh- Kata tanya Eksistensial Universal
1. Naon Naon Naon-naon Naon wae
2. Saha Saha Saha-saha Saha wae
3. Iraha Iraha Iraha-iraha lraha wae
4. Di mana Di mana Di mana-mana Di mana wae
5. Kumaha Kumaha Kukumaha Kumaha wae
6. Naha Naha *Naha-naha/

*nanaha
*Naha wae

Berdasarkan Tabel 3 di atas, terlihat bahwa kecuali kata tanya naha `why'
butir (6), setiap kata tanya ternyata memiliki makna yang berbeda. Perbedaan
ini adalah sebagai akibat dari hadirnya morfem lain yang berfungsi sebagai
operator (baik ada unsur fonologinya maupuan tidak (abstrak) yang kemudian
menentukan makna wh-phrase. Kita mengambil kata tanya naon 'apa' sebagai
contoh utama.

KP pada (20) di bawah mengandung kata tanya naon 'apa'. Setiap
penutur asti bahasa Sunda pasti merasakan bahwa KP (20) adalah benar-
benar kalimat tanya. Dengan demikian, kata tanya naon 'apa' adalah kata
tanya yang memiliki makna tanya.
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(20) Amir meuli naon?
  Amir membeli apa?
Namun, kata tanya naon 'apa' pada kalimat (21) di bawah kemudian
berubah dan memiliki makna existensial karena berada di dalam scope
operator negative henteu 'tidak'. Kata naon-naon 'apa-apa' jelas sekali tidak
memiliki makna tanya.
(21) Amir henteu meuli naon-naon?

Amir tidak membeli apa- apa?
Terlebih lagi, kata tanya naon `apa' dapat berubah menjadi dan memiliki makna
universal. Misalnya, pada kalimat (22), kata tanya naon `apa' sama sekali
tidak memiliki makna tanya karena berada di dalam scope operator modalitas
meunang `boleh' dan kata wae.
(22) Amir meunang meuli naon wae
  Amir boleh membeli apa saja
Data pada kalimat (20-22) dapat menjelaskan mengapa kata tanya naon `apa'
dan juga wh- phrase lainnya dapat menjadi variable yang memiliki berbagai
makna tergantung pada operator yang mendampinginya di dalam kalimat.
Oleh sebab itu, ada bukti yang kuat bahwa wh-phrase bahasa Sunda yang
umumnya termasuk wh-in-situ adalah juga wh-variable. Penulis merasa tidak
perlu menganalisis wh-phrases lainnya secara rinci karena hasilnya pasti sama
dengan data pada Tabel 3.

Selanjutnya, kata tanya naha `mengapa/kenapa' dianalisis dengan
teknik yang sama yaitu diikuti oleh operator negative henteu dan operator
modalitas meunang `boleh' seperti pada kalimat (23-25) di bawah.
(23) Naha Amir meuli buku?
  Mengapa Amir membeli buku?
(24) Naha Amir henteu meuli buku?
  Mengapa Amir tidak membeli buku?
(25) Naha Amir meunang meuli buku?
  Mengapa Amir boleh membeli buku?
Berdasarkan data di atas, ternyata seluruh kalimat tetap saja kalimat
tanya. Di samping itu, penutur asli bahasa Sunda menyatakan bahwa
kalimat (23-25) berterima. Operator negative henteu 'tidak' pada kalimat (23)
dan modalitas meunang `boleh' tidak mampu mengubah makna tanya dari wh-
adverb kata naha `mengapa/kenapa' menjadi dan memiliki makna eksistensial
dan universal seperti data pada Tabel 3.

Tabel 3 jelas sekali membuktikan adanya perbedaan pada
level atau tingkat kata/morfem. Analisis hakikat kata tanya bahasa
Sunda menghasilkan pula dua jenis wh-question yaitu wh-variable atau wh-
phrase dan wh-adverb. Kelak perbedaan ini akan rnengakibatkan perbedaan
pada derivasi, yaitu derivasi kalimat yang melibatkan wh-in-situ dan wh-
movement tanpa melanggar prinsip-prinsip Universal Grammar.
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4.2 Operator Question
KP pada (20) dan (23) pada dasarnya adalah KP yang berterima. Yang menjadi
pertanyaan sekarang adalah mengapa kalimat (23-25) memiliki makna tanya.
Ditinjau dari segi kosa kata maka jawaban yang telah disajikan di dalam
Table 2, yang diulangi di bawah ini.

(26)  [OP+VAR] : wh-adverb seperti naha 'mengapa/kenapa' adalah wh-adverb
yang memiliki Operator Question (OP) dan Variable sebagai sebuah entry
di dalam leksikon. Demikian juga wh-adverb bahasa Inggris seperti why
'mengapa'. Konsekuensinya jelas sekali, wh-adverb adalah tidak mungkin
memiliki makna lainnya seperti makna eksistensial dan universal. Selain
wh-adverb, semua wh-phrase bahasa Inggris seperti who 'siapa', what
'apa', when `kapan' juga termasuk jenis [OP+VAR].

(27) [OP.. ..VAR]: sebaliknya wh phrase bahasa Sunda termasuk ke dalam
kelas [OP.. ..OP]. Artinya, ada wh-Operator sebagai sebuah entry di dalam
leksikon dan berbentuk abstrak (null) karena tidak ada unsur fonologinya.
Variable juga ada sebagai sebuah entry di dalam leksikon. Karena wh
phrase adalah variable maka tidak mengherankan bila wh-phrase dapat
memiliki makna eksistensial dan universal.

Asumsi yang mendasari (26-27) di atas adalah bahwa Minimalism
hanya mengijinkan adanya perbedaan pada tingkat kata atau morfem yang
kemudian ditangani oleh parameter dari Universal Grammar (UG). Sekali
lagi, perbedaan di atas tidak menyinggung dan bertentangan dengan
prinsip-prinsip UG.

4.3 Sistem Complementizer dan Struktur Kalimat

Penulis mengajukan struktur kalimat bahasa Sunda sebagai berikut.

(28)               CP
        Spec                  C’
                         C             IP
                               Spec           I’
                                        I                 XP
                                               Spec              X’
                                                          X’               Adjunct
                                                X                 Complement

Kalimat sederhana bahasa Sunda berstruktur Inflectional Phrase (Frase
Infleksi). Operasi Merge sangat dominan di dalam pembentukan struktur
kalimat. Pertama, bila X adalah kata kerja transitif dan ada di dalam
Numerasi maka operasi Merge mengambil kata kerja trasitif dari Numerasi
dan rnemproyeksikannya ke atas. Kata kerja transitif tersebut digabungkan
(oleh operasi Merge) dengan sebuah komplemen (Complement) misalnya
kata benda yang juga diambil dari Numerasi yang sama. Penggabungan
ini akan membentuk Frasa Verba (Verb Phrase). Verb Phrase (yaitu XP di
atas) digabungkan dengan unsur utama Infleksi kemudian membentuk I'
(misalnya konstituen enggeus meuli buku 'sudah membeli buku'). I'
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memproyeksikan ke atas untuk membuat posisi Spec(ifier) yang biasanya
ditempati oleh frasa nomina subjek (misalnya Amir). Setelah Specifier diisi oleh
frasa nomina (Amir) maka terbentuklah IP (misalnya Amir enggeus meuli buku
`Amir  sudah  membeli  buku').  Bila  1P  memproyeksikan  ke  atas  maka  IP  akan
bergabung dengan C(omplementizer) dan membentuk C' (misalnya konstituen
yen Amir enggeus meuli buku 'bahwa Amir sudah membeli buku'). Kemudian C'
memproyeksikan diri ke atas untuk menciptakan posisi Spec(ifer) yang dapat
diisi oleh unsur kalimat yang berpindah (movement) atau menerima unsur
kalimat melalui operasi Merge. Penggabungan antara Spec dengan C'
membentuk CP yang membawahi IP (misalnya Susan ngabejaan yen Amir
enggeus meuli buku `Susan mengatakan bahwa Amir sudah membeli buku').

Lantas, apakah C(omplementizer) itu? C adalah kategori fungsional
(misalnya yen `bahwa' atau `that' di dalam bahasa Inggris). Setiap bahasa
memiliki C. Bila kalimatnya kalimat pertanyaan (KP) maka C bisa juga
direalisasikan oleh if atau whether di dalam bahasa lnggris yang pasti
memiliki makna tanya. Misalnya:

(29) I wonder  if John comes
(C)

Saya ingin mengetahui apakah John datang

Dengan demikian maka kata fungsional C menentukan jenis anak kalimat
yang mengikutinya (baik deklaratif atau pertanyaan). Bila C-nya
direalisasikan oleh if atau whether maka keduanya memiliki ciri (feature)
tanya yang biasa disebut wh-feature.  Di dalam LF, wh-feature sangat kuat
atau strong (mengundang movement) dan juga sulit diinterpretasikan
(uninterpretable). Complemetizer if atau whether tidak ada di dalam
bahasa Sunda. Satu-satunya ungkapan yang sepadan adalah misalnya,
bener henteuna `benar atau tidaknya' yang biasa ditemukan di dalam KP
berjenis ya/tidak.

Berkaitan dengan kalimat pertanyaan di dalam bahasa Sunda dan bahasa
Inggris maka penulis (sejalan dengan Cole dan Hermon) mengajukan struktur
kalimat pertanyaan wh in-situ sebagai berikut.

(30) [CP OP    [C] [IP....X...]
+wh-feature
+kuat (strong)
- uninterpretable (tidak bisa diinterpretasikan)

Struktur di atas dapat dibaca sebagai berikut. C memiliki wh-feature yang
kuat  (strong) dan tidak dapat diinterpretasikan (uninterpretable) di LF.
OP(erator) berada pada Spec-CP yang ditempat oleh operasi Merge pada Spec-
CP. OP ini kemudian dapat menentukan bahwa wh-phrase berada in situ (tetap
ditempat tanpa perlu pindah) karena ada di dalam ikatan (binding) dan
cakupan (scope) OP. Struktur ini sejalan dengan prinsip Full Interpretation
pada (18) dan Operator-Variable Binding Condition (19).

Sebaliknya, bila ada wh-movement di dalam bahasa Sunda maka
strukturnya adalah sebagai berikut.
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(31) [CP     OP    Xi  [C]    {IP....ti …]
+wh-feature
+kuat (strong)
- uninterpretable (tidak bisa diinterpretasikan)

Struktur di atas dapat dibaca sebagai berikut. C mengandung wh-feature
yang kuat (strong) dan tidak dapat diinterpretasikan(uninterpretable) di
dalam LF. Kekuatan ini dapat memicu pindahnya wh-adverb untuk
berpindah tempat dari asalnya (meninggalkan jejak t i) ke posisi Spec-CP.
Dengan demikian, ada wh-movement. Pada LF, wh-adverb yang berpindah ke
Spec-CP mengikat (bind) dan mencakup jejak awalnya t(race). Dengan
demikian Operator-Binding Condition (19) terpenuhi dan KP berterima (18).

4.4 Kalimat Pertanyaan Wh-in-situ di dalam Bahasa Sunda

Pada bagian ini diterangkan derivasi KP jenis wh-in-situ. Tidak  semua
kalimat pertanyaan yang disajikan pada (1-7) disajikan di sini karena seluruh
derivasinya melibatkan berbagai operasi yang sama. Oleh sebab itu,
beberapa contoh saja yang dibahas. Berdasarkan asumsi bahwa struktur
kalimat pertanyaan (32 - 37) dibangun berdasarkan derivasi seperti pada
(29) maka operasi Merge sangat dominan dan tidak memerlukan operasi move
supaya kalimat pertanyaan berterima. Hal ini dapat ditanyakan langsung pada
penutur asli bahasa Sunda bahwa KP (32) – (37) adalah benar dan dapat
diterima.

Berdasarkan fakta juga bahwa kata tanya naon `apa' berada pada
posisi objek karena menggantikan frase benda yang ditanyakan (yaitu buku),

(32) [CP[Spec OP[C'[C][IP[SpecAmir][ I'[ VP meuli      naon?]]]
 Amir                membeli apa?

(33) [CP[Spec OP[C'[C][IP[Spec Amir] ][ I'[ VP mangmeulikeun naon
    Amir   membelikan       apa

keur Susan?]]]
untuk Susan?

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa kalimat pertanyaan di
atas tidak memerlukan perpindahan atau movement? Berdasarkan hasil
analisis pada sub-bagian 4.1, kata tanya naon `apa' termasuk kata tanya yang
dapat memiliki banyak makna di LF dan berfungsi sebagai variable yang makna
ditentukan oleh operator yang mendampinginya di dalam kalimat. Pertama, bila
kata tanya naon `apa' berada di dalam cakupan (scope) operator negatif, maka
maknanya menjadi eksistensial. Kedua, bila di dalam cakupan operator
modalitas maka maknanya berubah men jadi universal. Dengan demikian, bila
kata tanya naon `apa' di dalam cakupan Operator tanya atau wh-operator atau
null wh-operator (lihat (27)) di atas maka kata tanya naon `apa' memang
memiliki makna tanya. Derivasi kalimat pertanyaan pada (32) – (33) hanya
mengandalkan operasi Merge saja yang tidak memerlukan operasi Move.
Mengapa demikian? Karena, pertama, kata tanya naon 'apa' adalah variable
yang langsung digabungkan dengan verba meuli `membeli' atau dengan verba
mangmeulikeun 'membelikan' melalui operasi Merge sehingga menjadi frasa
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verba atau VP. Kedua. Operator tanya pun dapat langsung digabungkan pada
Spec-CP oleh operasi Merge dan sekaligus menghapus features C yang terdiri
atas wh-feature yang kuat (strong) dan tidak terinterpretasikan di dalam
LF. Karena kata tanya naon `apa' adalah variable dan telah berada pada
cakupan Operator tanya, dengan sendirinya menjadi KP Karena hanya operasi
Merge yang terlibat di dalam pembentukan (32) – (33) maka derivasi tersebut
dapat diterima dan tidak melibatkan movement yang dianggap mahal (dan belum
pasti berterima seperti terlihat pada   ( 34)) di bawah ini.

Derivasi kalimat pertanyaan (34) tidak berterima karena karena selain
mahal juga bertentangan dengan intutive judgment para penutur asli bahasa
Sunda.

(34) *[CP[Spec Naoni [C'[C:] (1P[SpecAmir] [I'[VP meuli ti?]])
                            Apa  Amir   membeli

Pada kalimat (34), kata tanya naon 'apa' mengacu pada konfigurasi
(Butir 3 tabel 1), kata tanya telah mengandung operator tanya. Jenis kata tanya
yang termasuk kedalam konfigurasi (36) adalah kata tanya yang memiliki wh-
feature yang lemah (weak) dan dapat diinterpretasikan di dalam LF. Sebaliknya,
C memiliki wh-feature yang kuat (strong) dan tidak bisa diinterpretasikan di
dalam LF yang, oleh sebab itu, dapat memicu perpindahan kata tanya naon 'apa'
untuk melakukan perpindahan ke posisi Spec-CP untuk melakukan feature
checking. Sayang perpindahan ini tidak absah karena dua alasan, yaitu Operator-
Variable tidak terpenuhi karena Operator hanya dapat memberikan interpretasi
pada variable yang memiliki unsur f'onologi, bukan pada jejak (ti). Kedua,
perpindahan ini juga mahal sehingga menyebabkan kalimat menjadi
takgramatikal.

Sebaliknya di dalam bahasa Inggris, kata tanya what `apa' bersepadan
dengan kata tanya naon `apa' di dalam bahasa Sunda. Namun, ini bukan berarti
sama berdasarkan perbandingan konfigurasi kata tanya pada (35) – (36). Kata
tanya what `apa' di sini merupakan gabungan antara unsur Operator dan
Variable. Jadi bila ditempatkan pada posisi in situ maka kalimat menjadi salah.

(35) *[CP[Spec OP[C'(C][IP[Spec He)][I'[VP bought   what?]]]
        Dia            membeli apa?

Dapat dipastikan semua penutur asli bahasa Inggris akan mengatakan bahwa
kalimat (35) di atas salah. Operasi Merge untuk menggabungkan kata kerja
past tense bought `membeli' dengan kata tanya what 'apa' tidak akan mampu
membentuk frasa verba yang berterima. Oleh karena  itu, kata tanya what 'apa'
harus pindah dengan menggunakan operasi Move dan terjadilah wh-movement.
Perpindahan ini memenuhi tuntutan feature checking yaitu kata tanya what `apa'
pindah ke Spec-CP untuk menghapuskan feature C yang terdiri atas wh-feature
yang kuat (strong) dan tidak terinterpretasikan di dalam LF seperti yang
terjadi pada kalimat (36) di bawah.

36. [CP[Spec Whati [C'[C did][IP[Spec he] [t'[VP  buy ti? ]]]]
                       apa                                   dia            membeli?
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Pada (36) terlihat jelas bahwa kata tanya what 'apa' berpindah tempat ke
posisi  Spec-CP  dari  tempat  semula  yang  bertanda  jejak  ti. Di LF, Operator-
Variable Binding Condition memberikan makna tanya pada kalimat karena kata
tanya what berlaku sebagai operator yang dapat memberikan interpretasi tanya
pada jejak ti.

Berdasarkan contoh data, bahasa Sunda mengenal dan memiliki wh-in-
situ. Kata tanya yang terlibat di dalam derivasi berbentuk variable yang dapat
memiliki banyak makna tergantung pada operator yang mencakup kata tanya.
Oleh sebab itu, derivasi kalimat tanya wh-in-situ tidak memerlukan wh-
movement. Derivasi diterima karena memenuhi tuntutan ekonomi derivasi.
Dengan demikian butir (3) dari Table 1 tidak bisa dipakai untuk menerangkan
bahasa Sunda. Konfigurasi wh-phrase [OP.... VAR] akan menyebabkan
berpindahnya OP ke posisi Spec-CP untuk menentukan makna tanya bagi
Variable. Perpindahan ini bersifat feature movement atau LF movement tanpa
melibatkan perpindahaan Variable (yaitu bentuk fonologinya). Namun, perlu
dicatat di sini bahwa penolakan terhadap LF movement lebih banyak
berdasarkan prinsip ekonomi derivasi, yaitu tetap melibatkan usaha untuk
memindahkan. Artinya, derivasinya lebih mahal dari derivasi pada (32) – (33).

4.5 KP Bahasa Sunda Jenis wh-movement

Di dalam bagian ini, beberapa contoh derivasi bahasa Sunda yang menggunakan
strategi wh-movement disajikan. Perlu pula diingat bahwa jenis kata tanya-ya,
misalnya naha `mengapa' adalah jenis kata tanya yang termasuk konfigurasi
(26). Artinya, kata tanya naha `mengapa' tidak akan pernah memiliki makna
lainnya seperti eksistensial dan universal. Jadi, tidak mengherankan wh-movement
pasti terjadi pada derivasi (32). Bila strategi wh-in-situ digunakan maka kalimat
tanya akan salah seperti pada (38).

(37) [CP [Spec Nahai [C' [C] [IP  [Spec Amir] [I’[VP meuli     buku ti]]]]?
                           Mengapa     Amir      membeli buku?

Dapat dipastikan semua penutur asli bahasa Sunda akan mengatakan bahwa
kalimat  (37)  di  alas  benar.  Operasi Merge untuk menggabungkan kata kerja
frase kerja meuli buku `membeli buku' dengan kata tanya naha `mengapa' sangat
tidak mungkin. Oleh sebab itu, wh-movement menjadi alternatif terakhir untuk
menjadikan kalimat berterima. Sama dengan derivasi pada (36), kata tanya naha
'mengapa' harus pindah untuk memenuhi tuntutan feature checking. Tempat
barunya adalah di Spec-CP untuk menghapuskan feature C yang terdiri atas wh-
feature yang kuat (strong) dan tidak terinterpretasikan di dalam LP. Perpindahan
tersebut meninggalkan jejak t. Jejak adalah unsur yang dapat berada di dalam
scope kata tanya naha 'mengapa'. Oleh karena itu, kalimat memiliki makna tanya
pada LF.

Konsep yang dipaparkan untuk kalimat (37) tentu saja dapat
mcnerangkan mengapa kalimat (38) tidak gramatikal.

(38) *[CP[Spec [C'[C][IP[Spec Amir] [I'[VP meuli      buku  naha;]]]]?
                                                      Amir membeli buku mengapa?
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Kesalahan terjadi pada kata tanya naha `mengapa' yang ditempatkan pada posisi
in situ. Posisi in situ telah menyebabkan semua feature milik C yang terdiri
atas wh-feature yang kuat (strong) dan tidak terinterpretasikan di dalam LF yang
bclum terhapus oleh operasi feature checking. Berbeda dengan (37), kata tanya
naha ‘mengapa’ tidak berada pada posisi Spec-CP, yaitu tempat seharusnya kata
tanya naha ‘mengapa’ berada sebagai akibat dari wh-movement.

Bahasa Inggris juga menunjukkan gejala yang sama. Perhatikan (39).

(39) [CP[Spec Whyi [C'[C did ][IP[Spec he] [i'[VP buy          a cari])]]?
                          Mengapa                dia        membeli mobil

Mirip dengan derivasi (37), kata tanya why ‘mengapa’ berada pada posisi
Spec-CP. Perpindahan itu dapat memenuhi tuntutan feature checking, yaitu
menghapus feature C yang terdiri atas wh-feature yang kuat (strong) dan
tidak terinterpretasikan di dalam LF’. Akibatnya, perpindahan tersebut
meninggalkan jejak ti di dalam scope kata tanya naha ‘mengapa’ yang berada
pada posisi Spec-CP. Oleh karena itu, kalimat memiliki makna tanya pada LF.

5 SIMPULAN
Berdasarkan semua analisis terhadap bahasa Sunda, Minimalism ternyata dapat
menerangkan mengapa bahasa Sunda memiliki kalimat pertanyaan wh-in-situ dan
wh-movement. Hasil analisis data menegaskan bahwa perbedaan antara wh-in-situ
dan wh-movement. Hasil analisis data menegaskan bahwa perbedaan antara wh-in-
situ dan wh-movement terletak pada perbedaan hakikat kata tanya. Ada kata tanya
yang berperan sebagai variabel yang maknanya ditentukan oleh operator. Artinya,
Operator mempunyai kemampuan untuk menentukan makna variable yang
dicakup atau di dalam scope-nya. Hasil analisis data juga menegaskan bahwa
semua prinsip yang dicakup oleh Minimalism tidak dilanggar tatkala digunakan
untuk menerangkan data. Dengan demikian, opsionalitas di dalam derivasi kalimat
pertanyaan tidak ada.
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