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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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Dalam bahasa Indonesia terdapat dua kemungkinan predikat seperti di bawah ini.

(1) Ali mencintai Siti.
(2) a. Ali seorang guru.

b. Siti cantik.
c. Ali dan Siti di rumah.

Kalimat seperti pada (1) lazim disebut kalimat yang berpredikat verba, sedangkan kalimat
seperti pada (2) kalimat yang berpredikat bukan verba.

Kalimat seperti pada (2) sangat merepotkan bila dianalisis dengan Tata Bahasa
Generatif (TBG). Perhatikan, misalnya, versi awal TBG (Chomsky, 1965) yang menyatakan
bahwa kalimat dianalisis sebagai S → NP VP (atau versi mutahir TBG yang menyatakan bahwa
kalimat dianalisis sebagai TP → NP T’; T’ → T VP). Analisis ini menyebutkan bahwa predikat
harus diisi oleh VP. Dengan kata lain, tidak ada kaidah-kaidah seperti (3)-(5) untuk
menghasilkan kalimat-kalimat pada (2).

(3) S → NP NP
(4) S → NP adjP
(5) S → NP PP

Di dalam banyak bahasa kalimat-kalimat berpredikat bukan verba seperti pada (2) tidak dapat
digunakan sebagai kalimat yang berdiri sendiri. Di dalam bahasa Inggris, misalnya, kalimat-
kaliamat (6)-(8), sebagai padanan dari (2), berikut ini tidak gramatikal.

(6) *Ali a teacher
(7) *Siti pretty*
(8) *Ali dan Siti at home

Konstruksi-konstruksi seperti (6)-(8) hanya gramatikal dalam bahasa Inggris bila berfungsi
sebagai klausa kecil (small clause).i Klausa kecil dapat didefinisikan sebagai klausa yang tidak
berpredikat verba (verbless clause) seperti contoh (9) di bawah ini yang dikutip dari Balasz
(2012:1).

(9) Marcellus considered [Harold a great con man]

Di dalam analisis TBG, (9) dihasilkan melalui kaidah-kaidah berikut ini, yaitu kalimat terdiri
atas NP dan VP; VP terdiri atas V dan SC (small clause); dan SC terdiri atas NP dan NP.
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(10) S → NP VP
(11) VP → V SC
(12) SC→ NP NP

Pertanyaan yang menarik untuk pemerhati sintaksis bahasa Indonesia.  Apakah kalimat seperti
Ali seorang guru dihasilkan oleh (a) kaidah (3)  S → NP NP atau (b) kaidah (12) SC→ NP NP?
Kalau memilih opsi (a), berarti untuk menghasilkan kalimat dalam bahasa Indonesia perlu ada
kaidah (3)-(5) di samping kaidah (10). Kalau memilih opsi (b), berarti kalimat bahasa Indonesia
perlu dianalisis terdiri atas dua jenis, yaitu (a) kalimat berpredikat verba yang dihasilkan melalui
kaidah (10) dan (b) kalimat berklausa kecil, yaitu kalimat yang berpredikat bukan verba, yang
dihasilkan dari kaidah berikut.

(13) SC→ NP NP/AdjP/PP

CATATAN

i Potts dan Roeper (2005) menyatakan bahwa klausa kecil dalam bahasa Inggris dapat berfungsi
sebagai kalimat yang berdiri sendiri bila digunakan dalam dua macam konteks. Pertama, klausa kecil
digunakan dalam konstruksi yang disebut Potts dan Roeper sebagai Expressive Small Clauses seperti
contoh (i) berikut ini.

(i) You idiot!
Kedua, klausa kecil yang digunakan oleh anak-anak seperti contoh (ii).

(ii) Me happy.
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