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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

METODE: DARI SINTAKSIS KE PRAGMATIK

Bambang Kaswanti Purwo
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

bkaswanti@atmajaya.ac.id

Pernahkah Anda menemukan kesulitan ketika mencoba menjelaskan tentang bahasa Indonesia?
Saya alami itu ketika berhadapan dengan kata sudah dan jadi. Kalau kita buka KUBI, makna
sudah adalah ‘telah’. Kalau kita buka telah, maknanya ‘sudah’. Ini tentunya bukan urusan
kamus, melainkan tata bahasa. Namun, kalau kita buka buku tata bahasa Indonesia, tidak juga
tertera penjelasan yang memadai.

Kata jadi, di dalam kamus Inggris-Indonesia John Echols, bermakna ‘end up doing
something”: <saya jadi lihat film>. Namun, bagaimana menerapkan makna jadi ini pada kalimat
<jadi rapat siang ini?>, yang jawabannya dapat berupa kalimat singkat  <jadi> atau  <tidak
jadi>? Kalimatnya tidak hanya tak bersubjek, melainkan juga mengandung sesuatu yang
tersiratkan sebab penutur dan petutur sama-ama tahu apa yang dimaksudkan. Samalah halnya
dengan sudah, yang juga dapat dituturkan dalam kalimat tak bersubjek <sudah tadi di jalan>,
misalnya, sebagai jawaban penolakan terhadap ajakan <ayo makan menemani saya>.

Bagaimana menjelaskan ini, termasuk yang tersirat itu? Dengan cara apa? Sintaksis –
persisnya “sintaksis mandiri” (autonomous syntax), yang tidak memperhitungkan konteks –
tidak dapat dipakai untuk menjelastuntaskan kalimat tak bersubjek itu, kalimat khas dalam
bahasa seperti bahasa Indonesia. Berbeda halnya dengan bahasa seperti bahasa Inggris yang
sintaksisnya secara lebih ketat mewajibkan adanya subjek secara eksplisit (kecuali pada
beberapa konstruksi tertentu). Bahkan, kalau tidak ada subjek pun, subjek diada-adakan, seperti
< It rained > vs. <Hujan>; <It’s hot today> vs. <Panas hari ini>.

Upaya menjelaskan tata bahasa dengan memperhitungkan konteks ini saya sebut
“membangun tata bahasa baru”. Ini terlahir ketika saya menyiapkan makalah untuk “State of
Indonesian Studies Conference”, memenuhi undangan Southeast Asian Program, Cornell
University, 28–30 April 2011. Kelahiran topik ini disulut oleh fokus konferensi itu, yang dibuat
sama  untuk  setiap  enam panel  (anthropology, art history, history, language, government, dan
ethno-musicology):  kajian Indonesia ditinjau dari masa lalu, ke masa sekarang, dan menuju
masa depan.

Di masa lalu hingga kini tata bahasa Indonesia sarat dengan hasil penjelasan
berdasarkan sintaksis (“mandiri”). Karena mengabaikan yang tersiratkan itu tadi, ada yang tak
terkuak. Ke masa depan, untuk membuka tabir misteri bahasa seperti bahasa Indonesia, perlu
dibangun tata bahasa baru, bukan dengan mengandalkan sintaksis saja, melainkan juga
pragmatik. Maksudnya, analisis kalimat dengan menelusuri konteks pemakaiannya: menguak
mengapa sampai dituturkan kalimat seperti (1a), dan bukan yang lain.
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  (1) a. Pertunjukan sudah mulai ketika kami sampai.
            b. The performance had already started when we arrived.

Bukannya tidak mungkin menganalisis sudah dengan “sintaksis mandiri”, tanpa
konteks. Mungkin saja itu dilakukan, tetapi hanya sebagian kecil saja mengenai seluk-beluknya
yang tersingkap dengan cara seperti itu (periksa uraian mengenai contoh (2)). Tanpa
mempertimbangkan konteks – hanya dengan mengamati yang kasat mata saja – makna perfektif
pada sudah dapat dijelaskan dengan rangka pikir “sistem kala” (tense system), sebagaimana
yang dipakai dalam menjelaskan kalimat Inggris (1b) itu. Apabila ada dua peristiwa atau
perbuatan yang berurutan (start dan arrive), apa yang berlangsung lebih dahulu (start), dalam
bahasa Inggris, diutarakan dengan perfektif dan dalam bahasa Indonesia dengan sudah.   Akan
tetapi, bagaimana dengan sudah pada (2)?

  (2) a. Saya sudah di parkiran sekarang. Ruang kerjamu di mana?
                 b. I’m in the parking lot now. Where is your room?

Apakah hanya itu saja makna sudah, yaitu makna yang disepadankan dengan perfektif,
berdasarkan penjelasan dengan rangka “sistem kala” itu?  Camkanlah makna sudah pada (2),
yang tidak tertampung dalam rangka itu. Berbeda dengan sudah (1), sudah (2) tidak berpadanan
dengan perfektif pada bahasa Inggris. Pada konteks itu kalimat dengan perfektif tidak berterima:
<*I have been in the parking lot now>.

Masih ada lagi pemakaian sudah yang tak terjelaskan dengan rangka pikir sistem kala
itu: baik yang temporal <dia sudah kawin> maupun yang tidak  <sudah kaya, cantik lagi>
(Kaswanti 2011b). Samalah halnya dengan makna jadi pada dua kalimat “bersinonim”
(<rapatnya tidak jadi> dan <kita tidak jadi rapat>) ini, yang mustahil terjelaskan dengan
pendekatan sintaksis “mandiri” tadi. Penjelasannya – tidak dapat tidak – menuntut
pemerhitungan konteks pemakaian di dalam komunikasi.

Yang mengasyikkan di sini ialah – sebagaimana yang dapat diikuti pada Kaswanti
(2011a–d) – rangka pragmatik yang dipakai untuk menjelaskan makna sudah pada pelbagai
konteks itu dapat juga diterapkan untuk menjelaskan pemakaian kata seperti jadi (dan juga
sampai (Kaswanti 2011c)).
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