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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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Hampir seratus tahun yang lalu kumpulan catatan kuliah Ferdinand de Saussure pertama
dipublikasikan oleh mahasiswanya dalam Course in General Linguistics (1916) dan telah
menjadi sumber rujukan bagi peneliti linguistik dan pada kelas-kelas linguistik di institusi
pendidikan di seluruh dunia bahkan sampai di putaran milenia baru ini. Sejak itu begitu banyak
aspek-aspek bahasa dan penggunaan bahasa terutama pada konsep kalimat yang telah diteliti
dan dipublikasikan. Namun, pertanyaan klasik selalu muncul setiap kali penelitian bahasa
dilakukan oleh seseorang: dengan mengaitkan teori A dan/atau teori B dengan data yang saya
miliki, apakah sebenarnya yang akan digali dari sistem linguistik sebagai objek penyelidikan
(object of inquiry) ini? Apa yang ingin saya capai saat penuntasan penelitian melalui
pembedahan suatu kalimat?

Beaugrande (2011) memberi ulasan singkat bagaimana peneliti bahasa dapat mempertajam
eksplorasi pada kalimat sebagai unit berstruktur (a grammatical or syntactic unit) dengan
melihat secara makro ”perjalanan” kajian linguistik secara umum agar peneliti bahasa
kontemporer dapat menciptakan metodologi yang lebih kritis dan meluas sehingga ‘potret’
penelitian linguistik dapat terlihat lebih terfokus. Beaugrande menawarkan cara melihat
pembatas-pembatas (constraints) di sekeliling suatu kalimat dengan lebih jauh lagi yang berefek
pada “struktur (grammar), misalnya kepaduan (cohesion), kelekatan (coherence), penderetan
topik (topic progression), penarasian (narrativity) dan perubahan keadaan (situationality)”
(2011, hlm. 288). Dengan kata lain, tantangan penelitian kontemporer jatuh pada kemampuan
peneliti melihat lebih dalam lagi melampaui konvensi yang biasa pada aspek-aspek kerangka
wacana, proses berwacana, pendekatan sintaksis lewat pragmatik dan semantik khususnya pada
aktivitas komunikasi, dan gaya bahasa. Dengan demikian kerangka teoritis yang digunakan
untuk menganalisis bentuk-bentuk kalimat.

Sampai saat ini Beaugrande berpendapat bahwa cara-cara menjaring data dapat dikelompokkan
menjadi dua polar umum, yakni “kumpulan data asli berupa rekaman tersimpan dalam korpus
dan penciptaan kalimat-kalimat tak berkonteks (isolated sentences), hanya berdasarkan intuisi”
(2011, hlm. 286). Namun, keduanya memiliki ruang untuk perbaikan. Pertama, menurut
Beaugrande, pada saat mengkaji rekaman atau contoh bahasa yang dipakai dalam tindak
komunikasi (naturally-occurring language sample), peneliti bahasa terbiasa untuk
mengkontekstualisasi perkataan, sanggahan, dan ucapan yang diproduksi oleh penutur dan ini
justru menjadikan pembatas bagi penyelidikan yang lebih dalam. Dalam kenyataan yang
sesungguhnya “suatu teks tidak dapat menampung semua aspek komunikasi, termasuk
keinginan dan strategi penutur” (hlm. 289). Kedua, pengamatan berdasarkan intuisi terhadap
suatu kalimat ciptaan sendiri telah lama diketahui sebagai hal buatan yang kurang andal sebagai
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data karena, selain tidak berdasarkan bukti empiris, suatu contoh kalimat buatan dapat saja
menyesatkan dan terpolarisasi oleh latar belakang kebahasaan dan pemahaman subjektif
peneliti, bukan dari fakta yang objektif. Ringkasnya, kedua polar di atas masih dapat
dikembangkan seperti halnya metodologi yang terus-menerus berpedoman pada jalur menuju ke
arah komprehensif melalui kritisi yang relevan dan konstruktif. Pelajaran bagi peneliti adalah
kenyataan bahwa tatanan suatu metodologi dapat terus digoyang sehingga menjadi tugas utama
peneliti untuk terus memperbarui metodologi.

Satu hal imperatif yang perlu kita perhatikan adalah bahwa bentuk pokok semua analisis dan
penyelidikan ilmiah yang kita lakukan akhirnya dituangkan dalam publikasi yang dibaca sesama
kolega peneliti, calon peneliti, dan pemelajar bahasa yang akan menelaah publikasi tersebut
untuk mencari contoh-contoh yang mudah dipahami. Bagi pemelajar bahasa, misalnya, contoh
bahasa yang sederhana dan masuk akal dapat memberikan informasi akurat mengenai struktur
kalimat atau arti kata. Contoh sederhana, bergantung pada tingkat kemahiran berbahasa, seorang
pemelajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing perlu mengetahui bahwa bahasa Indonesia
membedakan pronomina pertama jamak kami (eksklusif) dan kita (inklusif), sebagaimana yang
umumnya terdapat pada buku-buku teks pelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Akan
tetapi, dapat dijumpai pemakaian kita di antara sesama penutur bahasa Indonesia yang dalam
pengertian eksklusif, yakni tidak mengikutsertakan kawan bicara (addressee), misalnya dalam
kalimat kita suka nonton bola bareng. Keanekaragaman ini dapat membingungkan pemelajar
pemula bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, terutama bagi penutur asing berbahasa pertama
bahasa Inggris atau bahasa-bahasa Eropa lainnya.

Masih pada pronomina, mari kita lihat satu contoh yang relevan bagi sesama kolega peneliti
bahasa-bahasa Indonesia tanpa memperhatikan kebangsaan atau bahasa pertama.
Keanekaragaman pronomina pada bahasa-bahasa di Indonesia, representasi pronomina pertama
tunggal saya dan jamak kami digunakan longgar dan tidak ada pembatas tunggal/jamak dan
tidak perlu inklusif, misalnya torang dan kitorang dalam bahasa Melayu Maluku; awak dalam
bahasa Ocu, Melayu Riau; dan urang dalam bahasa Sunda. Seluruh keanekaragaman ini
memberikan cara baru melihat struktur bahasa karena pentingnya mengikutsertakan proses
wacana untuk menentukan pengaruh arti dan konteks.

Lalu, bagaimana cara kita menyikapi ruang untuk perbaikan pada kedua metode ini? Aijmer dan
Simon-Vandenbergen (2011) dan Beaugrande (2011) merangkumkan celah yang terdapat pada
metodologi linguistik kontemporer, bahwa peneliti (a) menggunakan sumber data asli, bukan
rekaan; (b) terus berhubungan dengan data, bukan alih-alih memisahkan diri sebagai peneliti;
(c) tidak superior atas data karena struktur komunikasi merupakan hal yang kompleks dan
menyangkut pengetahuan dan masalah tentang masyarakat penutur. Intinya, kemajuan
metodologi bertumpu pada kemampuan peneliti berkolaborasi, meninjau ulang, dan meluaskan
jangkauan penyelidikan.

Memang halnya, tekanan yang jelas berada di depan mata tiap peneliti adalah hasil penelitian
yang akurat dan dapat dipublikasikan paling tidak secara nasional. Sementara disiplin ilmu
bahasa di belahan “dunia pertama” telah berkembang begitu pesat sehingga peneliti bahasa di
belahan dunia mana pun cenderung berpedoman pada konsep-konsep teori bahasa dari dunia
pertama, antara konsep parole dan langue (Saussure, 1916), konsep linguistik historis
komparatif (Bloomfield, 1933; cf. Salverda, 1985), konsep bahasa universal sebagai struktur
bahasa yang cukup deskriptif (Chomsky, 1957), sampai pada linguistik fungsional (Halliday &
Hasan, 1976).

Namun, penelitian bahasa-bahasa di Indonesia pun patut dibanggakan. Sampai tahun 1988 di
Indonesia terdapat 95 kamus bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah telah
didokumentasikan (Idayu, 1988). Publikasi kamus ini terutama kamus bahasa-bahasa mayoritas,
misalnya kamus bahasa Indonesia (hampir 50%), bahasa Sunda (5,3%), bahasa Bali dan bahasa
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Jawa (4%), bahasa Minang (3%), dan bahasa Batak dan bahasa Melayu-Jakarta (2%). Dari sudut
geopolitik daerah, sampai tahun 1988 ini pula upaya penulisan kamus bahasa daerah, termasuk
bahasa-bahasa minoritas di Indonesia telah didokumentasikan, misalnya kamus bahasa-bahasa
di Aceh (3%; bahasa Aceh, Alas, dan Gayo), Sumatra Utara (24%; bahasa Batak, Deli, Melayu-
Langkat, Karo, Angkola, Dairi Pakpak, Mentawai, dan Nias), Sumatra Barat-Riau-Sumatra
Selatan (3%; bahasa Minang, Kerinci, dan Sakai), Kalimantan Barat-Tengah (3%; Melayu
Banjar dan Bakumpai), Sulawesi Utara-Barat-Tengah-Tenggara-Selatan (3%; Bahasa Manado,
Gorontalo, Tondano, Mandar, Suwawa, Muna, Tolaki, Wolio, Melayu Makasar, dan Bugis),
Papua (3%; bahasa Biak), Nusatenggara Barat (bahasa Bima dan Sasak), dan Timor Leste (3%;
bahasa Tetun).

Pasca 1988 dapat merupakan titik penting di saat upaya pendokumentasian bahasa melalui
penelitian bahasa dan pembuatan kamus bertemu dengan revolusi teknologi. Pada titik ini dunia
menyaksikan derasnya informasi mengenai bahasa-bahasa di seluruh dunia, dan Indonesia turut
menikmati sorotan atas diversifikasi bahasanya. Bentuk-bentuk publikasi terdahulu melibatkan
percetakan non-digital, misalnya stensil atau dimuat pada bahan kertas yang mudah rusak
apabila tidak disimpan dengan baik. Sekarang publikasi telah bertransformasi, termasuk dalam
bentuk pangkalan data (database) dan dapat leluasa diakses melalui jaringan internet. Peneliti
Indonesia pun tertolong dengan revolusi informasi ini dan dapat dengan cepat menjelajah
informasi mengenai bahasa-bahasa di Indonesia. Contohnya, The World Atlas of Language
Structures (WALS) menyediakan akses hasil penelitian pada 2679 nama bahasa yang
terdokumentasi di dunia berikut dengan daftar publikasi berkenaan dengan bahasa-bahasa yang
ada pada daftar. Contoh lain, Ethnologue juga menyediakan informasi mengenai 7105 bahasa di
dunia.

Lalu, sebagai peneliti Indonesia, apa yang dapat kita petik dari ulasan rangkaian kesatuan
metodologi kontemporer ini? Beaugrande menganjurkan peneliti untuk “mengkaji ulang
prioritas penelitian” (hlm. 293) Kita telah biasa menghadapi permasalahan bagaimana
mengaitkan unsur teori dan empiris. Kita juga telah terbiasa merumuskan kategori berdasarkan
data yang kita terima dari lapangan. Akan tetapi, justru pada persimpangan milenium ini kita
perlu mempertanyakan diri kembali: apakah metodologi yang digunakan telah menyentuh
segala aspek yang diperlukan dan menggunakan sebanyak mungkin perangkat penelitian yang
tersedia sehingga data dapat muncul sebagai ”potret” yang mampu menceritakan keunikan dan
potensi kontribusi ilmiah bagi ilmu linguistik.

Pada akhirnya, penggalian ilmiah mengenai bahasa merupakan suatu proses yang
mendewasakan kemampuan bermetodologi peneliti dan memajukan keilmuan ke arah yang
lebih beranekaragam dan interdisipliner. Sebagai peneliti kita merupakan bagian dari kontinum
besar keilmuan ini, yaitu pemegang peranan penting bagi penemuan linguistik (linguistic
discovery), advokat pelestarian bahasa, dan duta keberlanjutan ilmu bahasa sebagai bagian dari
kemajuan peradaban manusia. Penelitian linguistik tetap akan terus berevolusi dan menemukan
kembali aspek-aspek bahasa yang belum terkuak. Sama pentingnya, penelitian linguistik mesti
tetap meninjau konsep-konsep linguistik sebagai hipotesis yang masih harus terus dibuktikan
melalui data bahasa sebagaimana dipakai dalam tindak komunikasi dan kerangka teoritis yang
komprehensif.
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