
RESENSI BUKU

Lexical categories: verbs, nouns, and adjectives oleh Mark C. Baker.
Cambridge Studies in Linguistics No.102. Cambridge: Cambridge University

Press. 2003. Hlm. xvi, 353.

Diresensi oleh Harimurti Kridalaksana
Universitas Indonesia

Walaupun sudah digarap lebih dari 2 ribu tahun, namun minat kepada
kategorisasi kata tetap hidup, terbukti dari karya Mark C. Baker (selanjutnya
disebut MCB), seorang generativis, ini. Dalam tata bahasa tradisional Eropa
maupun Arab kategori kata merupakan tulang punggung tata bahasa; artinya
apa yang disebut tata bahasa atau gramatika itulah kelas kata. Dalam tata
bahasa modern pembagian kelas kata tetap dianggap penting, dan diperlakukan
di dalam bidang sintaksis. Dalam linguistik modern pernah dibahas ciri-ciri
kelas kata dalam pelbagai bahasa (lihat kumpulan karangan tentang kelas kata
dalam Lingua l966:17) atau sistem-sistem kelas kata dalam pelbagai bahasa
(lihat Schachter 1985) atau perbandingan tipologis pelbagai sistem kelas kata
(lihat Vogel & Comrie  2000) atau kelas skata sebagai salah satu komponen
sintaksis dengan ciri-cirinya (lihat juga Harimurti Kridalaksana 2005) atau
seperti dibahas MCB dalam buku ini tempat kelas kata dalam salah satu teori
linguistik

MCB dalam buku ini membahas tempat kelas kata dalam teori
minimalisme, yaitu teori mutakhir dari Chomsky dan murid-muridnya. Dalam
teori Chomsky ada beberapa perkembangan tentang kelas kata sebagaimana
perkembangan dalam teorinya itu secara keseluruhan, mulai dari teori klasik
1957 hingga teori minimalisme 1995. Dalam teori klasik hingga teori
generativisme 1970-an,  tata bahasa generatif  dianggap sebagai bagian dari
tata bahasa tradisonal dan semua perangkat tata bahasa tradisonal generatif
termasuk pembagian kelas kata diturunkan dari tradisi yang sudah ada, dan
tidak diperlukan teori baru. Para pengikutnya ternyata merasa perlu memberi
ciri kelas kata dalam Bahasa Inggris dan mereka mempergunakan metode
Bloomfieldian untuk menentukannya. Ini, misalnya, dilakukan Radford  dalam
memberi ciri pelbagai kelas kata dalam struktur Bahasa Inggris; pernyataannya
…

“…Given that different categories have different morphological
and syntactic propereties, it follows that we can use the
morphological and syntactic properties  of a word to determine its
categorization (i.e. what it belongs to). The  morphological
properties of a word provide an initial rough guide to its categorial
status: in order to determine the categorial status of an individual
word, we can ask whether it  has the  derivational properties of  a
particular category of a word. For example, we can tell that happy
is  an adjective by virtue of the fact that it has the derivational
properties of a typical adjective: it can take the negative prefix un-
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(giving rise to the negative adjective unhappy), the
comparative/superlative suffixes –er/-est (giving rise to the forms
happier/happiest), the adverbialising suffix –ly  (giving rise to the
adverb happily) and the nominalising suffix –ness (giving rise to
the form happiness)...dst” (Radford 2004:36 ).

MCB dalam buku ini tetap menempatkan kelas kata dalam sintaksis. Seperti
para ahli generatif lainnya, ia membedakan kategori leksikal dan kategori
fungsional. Nomina, verba, dan ajektiva disebut kategori leksikal, sedangkan
adverbia, preposisi, dan lain-lain disebut kategori fungsional. Dalam buku ini
ia lebih dahulu menggarap penentuan kelas kata atau kategori kata dalam
Bahasa Inggris, kemudian secara deduktif mencari ciri-ciri kelas kata dalam
pelbagai bahasa lain untuk menjawab seberapa semesta tiap kelas kata. Secara
sintaksis ia memberi ciri kategori leksikal dengan memperhatikan posisi
sintaksisnya, yakni dengan kata atau unsur apa yang menyertai atau tidak,
menyertai kategori yang ditelitinya. Ia membandingkan teorinya dengan teori
standar Chomsky (1970) sebagai berikut:

Chomskian MCB
Noun is +N, -V Noun is +N  =

‘has referential index’
Verb is -N, +V Verb  is +V = ‘ has a specifier’

Adjective is +N, +V
Adjective is –N, -V

Preposition is -N, -V Preposition is part of a different
system (functional)

 (Baker 2003: 21)

Setelah menyatakan bahwa verba adalah”…a lexical category that takes a
specifier, the only one that can assign agent and theme role…” (94), dan kalau
ditemukan ada ciri semacam ini dalam verba bahasa-bahasa lain seperti Bahasa
Jepang, Bahasa Ibrani, bahasa-bahasa Indian, atau bahasa aborjin Australia, ia
berkesimpulan bahwa verba adalah unsur semesta, begitu pula dengan nomina
dan ajektiva.

Walaupun menurut penulis timbangan buku masalah kategorisasi kata
dalam Bahasa Indonesia sudah diselesaikan melalui bukunya (2005), ia tidak
akan terkejut bila ada teori lain yang membahas bagian bahasa yang menarik
ini. Akhirnya, kita berharap akan muncul satu pendekatan terhadap kategorisasi
kelas kata dalam Bahasa Indonesia dengan teori minimalisme seperti yang
dilakukan MCB dalam buku ini.
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