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Abstract

The phonological and morphological environments directly
affect the sounds that undergo change. The syntactic
environment, however, may either directly or indirectly affect
such  sounds.  In  a  number  of  languages,  for  example,  a
segmental change may occur because the sound occupies
object position, but it may not occur if the sound occupies
subject position. This seems to indicate that the syntactic
structure may affect the phonological structure.
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PENDAHULUAN
Vogel dan Kenesei (1990:340) memformulasikan bahwa ada keterkaitan antara
fonologi dan sintaksis, yakni terjadi sistem pengaruh dua arah. Dalam sistem
pengaruh dua arah, suatu perubahan bunyi dapat terjadi karena adanya
pengaruh lingkungan sintaksis terhadap struktur fonologis; atau sebaliknya,
suatu perubahan struktur sintaksis dapat terjadi karena adanya pengaruh
lingkungan fonologis. Dalam hal hubungan keterkaitan, sistem pengaruh dua
arah itu dapat berlangsung secara langsung ataupun tidak langsung.

Jika semua hubungan keterkaian tersebut dimungkinkan, maka sistem
gramatika suatu bahasa akan membolehkan empat tipe interaksi yang berbeda
antara fonologi dan sintaksis yang ditunjukkan oleh hubungan keterkaitan itu.
Namun, berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh Vogel dan Kenesei di atas,
hanya dua hubungan yang mungkin, yakni arah interaksinya bisa aspek
fonologi menentukan aspek sintaksis atau sebaliknya. Interaksi langsung dan
interaksi taklangsung dapat terjadi pada kedua sistem keterkaitan, baik itu dari
fonologi ke sintaksis maupun dari sintaksis ke fonologi. Dalam artikel ini
hanya dibicarakan sistem pengaruh lingkungan sintaksis terhadap proses
fonologis.

Dua permasalahan pokok yang dibahas dalam tulisan ini adalah : (i)
Bagaimanakah struktur sintaksis dapat menimbulkan perubahan bunyi? dan (ii)
proses fonologis apakah yang dapat dihasilkan dengan adanya pengaruh
lingkungan sintaksis?

Data kebahasaan yang disajikan dalam tulisan ini lebih banyak
bersumber dari bahasa-bahasa Nusantara, yakni, Melayu, Bali, dan bahasa-
bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, juga ditampilkan data
bahasa asing, yakni, Korea, Yunani, dan Turki. Semua data kebahasaan itu
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diambil dari sumber sekunder, yakni dari hasil penelitian linguis lain, tetapi
sebagian besar data tersebut belum dianalisis dari aspek fonologis.

Kerangka teori yang menjadi acuan dalam tulisan ini adalah teori
Fonologi Generatif (Chomsky and Halle 1968; Schane 1973). Namun demi-
kian, tulisan ini tidak menerapkan kaidah-kaidah formal secara penuh dari teori
tersebut. Analisis data dikendalikan oleh prinsip dasarnya, yakni keumuman,
kehematan, dan kesederhanaan untuk menemukan suatu sistem gramatika yang
universal dengan varian-varian yang ada pada bahasa-bahasa tertentu. Dua
pilar utama menurut Teori Generatif adalah Gambaran Fonologis dan
Gambaran Fonetis. Gambaran Fonologis dimediasi oleh Komponen
Transformasi berupa kaidah fonologis untuk menghasilkan Gambaran Fonetis.

1.  PROSES FONOLOGIS BAHASA-BAHASA NUSANTARA
Bahasa-bahasa Nusantara  (rumpun Austronesia) yang ditampilkan berikut ini
adalah bahasa Rote, bahasa Manggarai, bahasa Kolana, bahasa Dawan, bahasa
Mauta, bahasa Bali, dan bahasa Indonesia. Kelima bahasa Nusantara yang
disebutkan pertama menunjukkan fenomena sintaksis yang hampir sama, yakni
bahwa argumen Subjek selalu mempunyai pemarkah rujuk silang pada
verbanya. Pemarkah itu bisa dalam bentuk proklitik ataupun enklitik yang
bersesuaian tidak hanya dari aspek relasi gramatikal tetapi juga dari aspek
fonologis.
a. Kesesuaian Bunyi antara Pronomina Subjek dan Preposisi dalam

Bahasa Rote
Dalam bahas Rote, Subjek pronominal  menuntut hadirnya proklitik pada verba
yang sesuai baik dari segi relasi gramatikal maupun fonologis:
(1) a. Au alai uni pasak u
  1T lari 1.ke pasar 1. pergi
  Saya lari ke pasar
 b. * Au m-alai mini pasak miu
  1T 1-lari 1.ke pasar 1. pergi
  Kami lari ke pasar
 c. Ai m-alai mini pasak miu
  1Eks 1-lari 1.ke pasar 1. pergi
  Kami lari ke pasar
  (Data sintaksis dari Balukh 2005: 64)
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Pada contoh di atas tidak hanya Subjek dan proklitik yang harus sesuai tetapi
juga Subjek dengan preposisi. Preposisi ‘ke’ dinyatakan dengan dua bentuk,
yakni uni dan mini. Preposisi /uni/ digunakan apabila Subjeknya /au/ ‘1T’,
sementara preposisi /mini/ dimunculkan apabila subjeknya diisi pronominal
/ai/ ‘1Eks.’ Dalam hal ini terjadi kesesuain fonologis antara Subjek dan
preposisi, yakni berupa keselarasan vokal /u-u/ pada /au/ dan /uni/; keselarasan
vokal /i-i/ pada /ai/ dan /mini/.
b. Aliterasi  dan Asonansi dalam bahasa Manggarai
Dalam bahasa Manggarai sebuah Pronomina Subjek harus diulang sebagai
perujuk silang dalam bentuk enklitik pada verba. Enklitik tersebut biasanya
mengambil konsonan yang mengisi pronominal Subjek:
(2) aku toto-k (6) aku rantang-k

1T tidur-1T 1T takut-1T
Saya tidur Saya takut

(3) hau toko-h (7) hau rantang-h
2T tidur-2T 2T takut-2T
Kamu tidur Kamu takut

(4) hia toko-y (8) hia rantang-y
3T tidur-3T 3T takut-3T
Dia tidur Dia takut

(5) ami toko-km (9) ami rantang-km
1J tidur-1J 1J takut-1J
Kami tidur Kami takut

(Data sintaksis dari Eron, 2007)

Klausa intransitif di atas diisi oleh argumen inti yakni Subjek dan inti klausa
yakni Predikat. Subjek diisi oleh pronomina yang kemudian dirujuk silang oleh
enklitik pada verba. Kesesuaian bunyi konsonan  atau aliterasi terjadi tidak
hanya dalam relasi gramatikal tetapi dalam hal fonologis juga. Dalam hal ini
konsonan yang dibawa Subjek pronomina selalu diulang di akhir verba sebagai
enklitik perujuk silang pada Subjek. Lihatlah aliterasi /k-k/ antara /aku/ dan
enklitik /-k/,  keselarasan /h-h/ pada /hau/ dan enklitik  /-h/, keselarasan  /i-y/
pada /hia/ dan enklitik /-y/, dan  keselarasan /m-m/ pada /ami/ dan enklitik / –
km/.

Dalam bahasa Manggarai ditemukan pula proses fonologis berupa
keselarasan vokal atau asonansi antarkata atau disebut pula paralelisme bunyi
dalam satu kalimat untuk tuturan ritual. Butan (Data sintaksis Balukh 2005:
277-278) melaporkan hal itu seperti berikut ini.
(10) eme manga bantang ata da’at

jika ada rencana yang buruk
one wie tana, koleng
pada malam tanah jawab
le kope-s le-meu…e,
dengan parang-mereka oleh…… ya
ta’ang le harat-s
tangkis dengan tajam-mereka
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‘Jika ada rencana jahat pasda malam hari, jawablah dengan parang,
tangkis dengan tajam.’
Ada ‘asonansi simeteris’ dan ‘asimteris’ yang dibawa oleh leksem-

leksem pada kalimat di atas. Asonansi simetris /a-a/ pada kata /manga/ ‘ada’
dan kata /batang/’ rencana’, fonem /a-a/ pada kata /ata/ berasonansi simetris
dengan /a-a/ pada kata /da’at/, fonem /a-a/ pada kata /tanaN/ berasonansi
simetris dengan /a-a/ pada kata /ta’aN/ dan kata /harat-s/. Asonansi asimteris,
di pihak lain terlihast pada /o-e/ pada kata /koleng/ ‘tangkis’ dan /kope/
‘parang’.
c. Keselarasan Vokal dalam Bahasa Kolana di Pulau Alor
Bahasa Kolana dituturkan di Kabupaten Alor, Nusa tenggara Timur. Bahasa ini
menunjukkan adanya pengaruh struktur morfosintaksis secara tidak langsung
terhadap struktur fonologis. Dalam bahasa ini, jika unsur-unsur verba dari
suatu klausa diamati, maka secara morfologis akan terlihat dua komponen,
yakni, proklitik pronominal dan verba dasar. Kemudian, jika struktur
sintaksisnya diuraikan, maka proklitik pronominal itu (yakni /gV-/ merupakan
rujuk silang dari nomina objek transitif atau nomina subjek intransitif. Atau,
/gV-/ merupakan pronomina objek, tanpa membedakan nomina yang dirujuk
itu berfungsi sebagai objek atau subjek. Namun, dari segi fonologis, proklitik
pronominal tersebut ternyata membawa vokal yang selalu berubah-ubah,
bergantung pada vokal yang dibawa oleh verba dasar, misalnya, /gV-/ → [gu-]
apabila verba dasar membawa vokal /u/ (lihat gu-mur); /gV-/→ [ga-] apabila
verba dasar membawa vokal /a/ (lihat ga-wanir); /gV-/ → [ge-] apabila
verbada dasar membawa vokal /e/ (lihat ge-teko); dan /gV-/ → [go-] apabila
verbada dasar membawa vokal /o/ (lihat go-poing]. Proses penyesuaian bunyi,
yakni, segmen bunyi yang satu menyesuaikan diri dengan ciri-ciri yang
dimiliki oleh bunyi lain yang ada di sekitarnya, disebut dengan proses
keselarasan vokal (vowel harmony). Perhatikan data dari bahasa Kolana berikut
ini (Data sintaksis dari Yuda 2000: 63-65, 82; bd. Pastika 2004b: 8-9):
(11) a. /takau ba gV-mur/à  [takau ba gu-mur]
  pencuri DE 3Tg-lari
  ‘Pencuri itu lari.’
       b. /neta seN gV-wanir/à [neta seN ga-wanir]
  1TA uang 3TG-beri
  ‘Saya memberikan dia uang.’
       c. /nekaku gV-teko/ à [nekaku ge-teko]
  adik 3TG-menangis
  ‘Adik menangis.’
      d. /neta Devi go-poiN/à [neta Devi go-poiN]
  1TA NAMA 3TG-pukul
  Saya memukul Dewi

Pada data tersebut di atas, proklitik orang ketiga tunggal (3TG) sebagai
pronominal rujuk silang terhadap Objek yang dalam representasi fonologis
(atau the underlying form) adalah /gV-/. Vokal dari bentuk ini kemudian
menyesuaikan diri dengan vokal yang dibawa oleh suku pertama dari verba
dasar, yakni menjadi /gu-/ karena berada sebelum verba dasar /mur/ seperti
terlihat pada (15a); menjadi /ga-/ karena berada sebelum verba dasar /wanir/
seperti terlihat pada (15b); menjadi ‘/ge-/  karena  berada  sebelum  /teko/; dan
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menjadi /go-/ karena berada sebelum /poiN/. Kaidah keselarasan vokal menurut
teori generatif untuk bahasa Kolana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

[+silabis] ® [α tinggi; β bulat] / ____ K [α tinggi, βbulat]
[Verba]

Kaidah ini menyatakan bahwa sebuah vokal akan menyesuaikan ketinggian
dan kebulatannya dengan vokal yang berada pada morfem dasar.
d. Pelesapan Vokal dalam Bahasa Dawan
Bahasa Dawan dituturkan oleh etnik Atoni atau Pah Meto di Pulau Timor
dengan jumlah penutur, menurut statistik tahun 2000, berjumlah sekitar
900.000 orang (Reteg 2002: 99, 103, 105-106). Data yang disajikan di bawah
ini memperlihatkan adanya proses pelesapan vokal. Pertanyaan yang bisa
diajukan adalah bagaimana proses fonologis berupa pelesapan vokal itu dapat
ditetapkan; dan bukan sebaliknya, yakni mengapa bukan proses fonologis
berupa penambahan vokal yang dipilih. Dalam logika fonologis, pelesapan
vokal sebelum sebuah vokal merupakan suatu tendensi yang sangat umum
terjadi secara lintas bahasa. Di samping itu, apabila penambahan vokal dipilih,
maka akan sulit dicarikan pembenaran tentang munculnya vokal /a/ di antara
/n/ dan konsonan yang mengawali verba dasar. Tentu pertanyaannya adalah
mengapa bukan vokal yang lain. (bd. Pastika 2004: 9-10)
(12) a. /tata na-poli upon/
  kakak 3Tg-lempar mangga

à *[tata n-poli upon]
à [tata na-poli upon]

  Kakak melempar mangga
 b. /oli na-tup be kean/
  adik 3Tg-tidur di kamar

à *[oli n-tup be kean]
à [oli na-tup be kean]

  Adik tidur di kamar
 c.  /boy na-hao bibi/à *[boy n-hao bibi]
  boy 3Tg-mengembala kambing
  Boy mengembala kambing
    d. /ina na-seu upon/à *[ina n-seu upon]
  ibu 3Tg-memetik mangga
  Ibu memetik mangga
 e. /johan n-aha maka/
  Johan 3Tg-makan nasi

à *[johan na-aha maka]
à [johan n-aha maka]

  Johan makan nasi
 f. /tata n-oklet be noe/
  kakak 3Tg-lompat di kali

à *[tata na-oklet be noe]
à [tata n-oklet be noe]

  Kakak melompat-lompat di kali
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Data klausa dalam representasi fonetis (yang dimunculkan di sebelah kanan
data fonemis) tidak membolehkan adanya pelesapan vokal pada proklitik (yang
berfungsi sebagai perujuk silang Subjek) apabila proklitik itu mendahului
verba dasar yang diawali dengan konsonan. Jika kemungkinan ini dipilih, maka
akan terjadi gugus konsonan yang tidak homorgan. Hal ini tidak dibolehkan
dalam bahasa Dawan, sehingga proses pelesapan vokal merupakan proses yang
paling mungkin terjadi apabila vokal tersebut berada sebelum vokal yang
mengawali kata dasar. Pelesapan vokal itu dapat dikaidahkan menurut teori
generatif:

V® Ø / ____ + V
[Verba]

e. Geminasi dalam Bahasa Mauta
Bahasa Mauta dituturkan oleh suku Mauta di Kecamatan Pantar di Pulau Alor.
Dari segi morfologi dan sintaksis, bahasa Mauta dan bahasa Kolana yang
sama-sama merupakan bahasa yang dituturkan di pulau Alor menggunakan
jenis pemarkah yang sama pada verba dasar, yakni adanya proklitik yang dapat
berfungsi sebagai objek (apabila objek itu pronomina) atau merupakan
pemarkah rujuk silang terhadap nomina objek atau nomina subjek. Dari segi
fonologis, perbedaan proses fonologis yang terjadi pada bahasa Mauta sedikit
berbeda, yakni konsonan akhir dari proklitik /naK-/ dalam bahasa Mauta
menjadi sama dengan konsonan awal dari verba dasar. Proses semacam ini
disebut dengan geminanisasi. Namun, konsonan akhir dari proklitik tersebut
justru dilesapkan apabila verba dasar dimulai dengan vokal. Perhatikan data
Bahasa Mauta di Pulau Alor NTT  berikut ini.

(13) a. /ga- N naK-kaN/à  [ga- N  nak-kaN]
  3TG INTI 1TG-pukul
  ‘Dia memukul saya.’
 b. /yaya ga- N konda oddaN ma naK-ni/
  ibu 3TG INTI baju beli beri 1TG-kasi
  ‘Ibu membelikan saya baju.’

à [yaya ga- N konda oddaN ma nan-ni]
 c. /yaya ga- N baba gaK-kaulaN/
  ibu 3TG INTI ayah 3TG-panggil
  ‘Ibu memanggil ayah.’

à [yaya ga- N baba gak-kaulaN]
 d. /na- N gaK-nekar/à [na- N gan-nekar]
  1Tg INTI 3TG-lihat
  ‘Saya melihat dia.’
 e. /gaK-taN/à [gat-ta N]
  3TG-tangan
  ‘tangan dia’
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 f. /yabbe sing wake sing gaK-assi/
  anjing DEF anak DEF 3TG-gigit
  ‘Anjing itu menggigit anak itu.’

à*[yabbe sing wake sing gak-assi]
à [yabbe sing wake sing ga-assi]

 g. /gaK-i bla/
  3TG-POS rumah

à *[gak-i bla]
à [ga-i bla]

  ‘rumah dia’
(Data sintaksis  dari Oka Antara 2000:46-49, 61-62, 65)

Proses fonologis yang ditetapkan adalah kaidah geminasi dan pelesapan K.
Kaidah geminasi terjadi sebelum konsonan sementara pelsapan konsonan
terjadi sebelum vokal. Kaidah pelesapan konsonan dipilih alih-alih kaidah
penambahan konsonan karena memenuhi prinsip keumuman, kesederhanaan
dan kehematan. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menyisipkan
konsonan yang berbeda. Jadi, kaidah fonologisnya secara generatif adalah
sebagai berikut:
(a) α anterior +anterior
 Kà β koronal        / ___       + β koronal

γkontinuan
γkontinuan

 [Verba]

(b)  KàÆ / ¾ V
[Verba]

f. Pelesapan Sukukata dalam Bentuk Sapaan: Bahasa  Indonesia dan
Bahasa Bali

Sebagai penutur asli bahasa Bali dan bahasa Indonesia, penulis artikel ini
mengamati bahwa penggunaan bentuk sapaan baik dalam bahasa Indonesia
maupun dalam bahasa Bali mempunyai kemiripan. Kemiripannya terlihat pada
kecenderungan penutur kedua bahasa itu melesapkan sukukata awal dari
bentuk sapaan yang diturunkan dari istilah kekerabatan, apabila mereka
menggunakan laras akrab atau tidak resmi. Pelesaapan sukukata bagian awal
tidak terjadi pada bentuk sapaan yang berasal dari kategori pronominal.
Perhatikan contoh berikut ini.
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(14) a. nek
kek
pak

K« mana bu      ….    ?
dik
kak

       b. Nenek
Kakek
Bapak

 Ibu mau p«rgi k« mana ?
Adik
Kakak

Kalimat tanya (14b) merupakan laras bahasa resmi sehingga penggunaan
bentuk sapaan untuk orang kedua (yang berasal dari istilah kekerabatan: nenek,
kakek, bapak, ibu, adik, dan kakak) digunakan secara utuh. Secara sintaksis,
kalimat ini menggunakan pola urutan Subjek-Verba-Adverbia. Berbeda halnya
dengan kalimat tanya (14a) yang merupakan laras bahasa tidak resmi yang
membolehkan adanya pelesapan suku pertama (baik suku awal itu hanya
berupa sebuah vokal (V) ataupun rangkaian konsonan-vokal (KV)), sehinggga
bentuk sapaan tersebut menjadi tidak utuh secara fonotatik dengan
dilesapkannya suku pertama (nek untuk nenek, kek untuk kakek, pak untuk
bapak, bu untuk ibu, dik untuk adik, dan kak untuk kakak). Secara sintaksis
kalimat tidak resmi ini menggunakan pola urutan Adverbial/Kata Tanya-
Subjek

Peroses pelesapan sukukata seperti tersebut di atas juga dapat terjadi
dalam bahasa Bali laras tidak resmi khususnya dialek Gianyar dan Badung.
Bahkan bahasa Bali dialek ini juga melesapkan suku awal kata tanpa
memandang kategori kata; artinya, pelesapan itu dapat terjadi secara lintas
kategori: pronomina, nomina, verba, adjektif, dan sebagainya.
(15) a. doN/

kak/
/kar  j« p«/      ? ‘Ke mana {nek, kek, pak, bu,  paman/bibi}?’

me/
w«/

  b. /dadoN
/p«kak
/bap« lakar luas kij«/ ?
/meme
/iw«

‘{Nenek, kakek, bapak, ibu, paman/bibi} mau pergi ke mana?

Kata sapaan untuk orang kedua pada contoh (15a) mengalami pelesapan pada
suku awalnya, sementara kata sapaan yang sama digunakan pada (15b) tidak
mengelami pelesapan. Pelesapan suku awal juga terjadi pada kelas kata yang
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lain, misalnya kar dan j« (15a) masing-masing merupakan bentuk tidak utuh
dari lakar dan kij«.

Pelesapan suku awal juga terjadi pada ungkapan yang menggunakan
kategori verba: lih dari Nalih ‘mencari’ (16b), nomina: si dari nasi (16b ) atau
adjektif: t«k dari b«t«k (17b), pejangka/quantifier: dik dari abedik ‘sedikit’
(16a)), partikel aspek: b« dari sub« ‘sudah’(17b), seperti diilustrasikan pada
contoh berikut ini.
(16) a. /Nalih nasi ab«dik/
  AKT-cari nasi sedikit
  b. /lih si dik/
  cari nasi sedikit
  ‘(Saya) mau makan (nasi sedikit)’
(17) a. /sub« b«t«k basaN-e/ ?
  sudah kenyang perut-DEF
 b.  /b« t«k saN-e/?
  sudah kenyang perut-DEF

‘(Apakah) perut(mu) sudah kenyang?’
Pelesapan suku awal kata yang terjadi pada lintas kategori dalam

bahasa Bali (seperti terlihat pada data di atas) disebabkan oleh lemahnya
alokasi tekanan pada suku yang dilesapkan, sementara suku akhir
dipertahankan (dan dapat berperan sebagai kata) karena suku ini mendapat
alokasi tekanan paling kuat (lihat Pastika, 2004c:58—61). Alokasi tekanan
pada masing-masing suku kata bahasa Bali dapat digambarkan secara akustik
dengan memanfaatkan analisis spektogram (dengan mengambil data 16a
sebagai sampel). Gambar spektogram di bawah ini memperlihatkan bahwa
suku terakhir dari sebuah kata menunjukkan tendensi frekuensi puncak tekanan
udara yang jauh lebih tinggi daripada suku pertama atau suku kedua (dari
depan). Suku awal kata [NalIh], yakni [Na] memiliki frekuensi (lihat garis
vertikal) hanya sekitar 130 Hzi, sementara suku akhir [lIh] berfrekuensi sekitar
200Hz.. Tendensi yang serupa juga terjadi pada kata [nasi]; suku awal kata ini,
yakni [na] berada pada frekuensi yang sama dengan suku [Na], yakni berada
pada  frekuensi  sekitar  130Hz,  sementara  suku  akhir  [si]  berfrekuensi  sekitar
400  Hz.  Kata  yang  terakhir,  yakni  [ab«dik] terdiri atas dua morfem, yakni
morfem terikat a- yang bermakna penjumlah (quantifier) dan morfem bebas
bedik ‘sedikit.’ Jika dilihat perbandingan frekuensi puncak tekanan udara
antara a-, be-,  dan -dik, maka frekuensi paling tinggi terjadi pada -dik (yakni
sekitar 375 Hz); suku be- berfrefuensi paling rendah (sekitar 100 Hz),
sementara morfem a- berfrekeunsi  sekitar 300 Hz. Perbedaan frekuensi ini
menunjukkan perbedaan alokasi tekanan. Alokasi tekanan lebih tinggi
diberikan pada a- alih-alih be- karena a- adalah sebagai morfem tersendiri,
sementara be- merupakan bagian suku awal dari morfem bedik.ii Perlu
dijelaskan di sini bahwa alokasi tekanan pada setiap suku kata terpusat pada
unsur puncak (nuclear) yakni segmen vokal; bukan pada unsur konsonan awal
suku (onset) atau pada konsonan akhir suku (coda).
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Tampaknya baik bahasa Indonesia maupun bahasa Bali tidak
membolehkan pelesapan suku seperti tersebut di atas apabila modus
kalimatnya adalah deklaratif yang memanfaatkan istilah kekerabatan sebagai
orang ketiga; bukan orang kedua. Sehingga, bentuk deklaratif seperti *Saya
punya nek ada di Jakarta sekarang tidak berterima. Begitu juga dalam bahasa
Bali ungkapan deklaratif *Dong suba ngalin mati ‘nek sudah pergi mati
’(‘Nenek (saya) sudah meninggal’) tidak berterima.

2.  PENYUARAAN BUNYI OBSTRUEN DALAM BAHASA KOREA
Linguis Korea (Yu Cho 1990: 47-62) menunjukkan bahwa bunyi-bunyi obstru-
en mengalami penyuaraan apabila berada di antara bunyi bersuara (sebagai
lingkungan fonologis) dalam satu leksikon atau satu frase. Bunyi obstruen itu
tidak akan mengalami penyuaraan meskipun diapit oleh bunyi bersuara jika
pengapit bunyi bersuara itu tidak berada dalam satu leksikon yang bukan
merupakan unsur bawahan langsung dari satu fungsi sintaksis. Proses semacam
itu dapat dilihat pada data bahasa Korea berikut ini.

(18)  Leksikon dan Frase Nomina
a. /ap«ci à [ap«ji] N

‘ayah’
b. / kö cip /à [kö jip] FN

‘itu rumah’

DET N
c. /motön  kölim/ à  [modön  gölim] FN

‘setiap gambar’

Adj N
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d. /suni- öy  cip/ à [suni-öy  jip]  FN
‘rumahnya si Suni’

FN N
e. /kö-ka  m«k-nön pap/ [köga  m«Nnön  bap] FN

he-Sub eat-Mod nasi
Nasi yang dia makan’

 S’

FN FV N
f. /kölim-öl pota/ à [körimöl bota]  VP

gambar-AKUS lihat
‘Lihat gambar itu’

FN V
g. /cap-a  pota/ [caba  bota]  VP

‘Mencoba memegang’

V V
Contoh-contoh di atas memperlihatkan bahwa fonem-fonem obstruen yang
tidak bersuara: /p, t, k, c/ menjadi bunyi bersuara [b, d, g, j] ketika bunyi-bunyi
itu berada di antara vokal baik di dalam satu leksikon maupun antarleksikon
(dalam satu frase). Perhatikan, misalnya, /c/ menjadi [j] pada data (18a, 18b
dan 18d); /t/ menjadi /d/ dan /k/menjadi [g] pada data (18c); /p/ menjadi [b]
pada data (18f dan 18g).

Apabila bunyi-bunyi obstruen yang tidak bersuara tersebut berada
dalam satu leksikon yang tidak menjadi unsur bawahan langsung (atau tidak
dikontrol) oleh satu fungsi sintaksis, maka bunyi-bunyi bahasa tersebut tidak
akan mengalami proses penyuaraan, seperti diperlihatkan dalam data berikut.

(19) a. Subjek-Verba K
/kQ-ka canta/ [kQga canta]

        anjing-Nom tidur
         ‘Anjing sedang tidur.’ FN FV
       b. Subjek-Objek K

/ kQ-ka pap-öl m«k-nönta/
           anjing-Nom nasi-AKUS makan FV

à [kQga  paböl m«Nnönta] FN        FN V
‘Anjing sedang makan nasi.’

      c. Objek-Objek
/ai-eke kwaca-löl cunta/ FV
anak-DET manisan-AKUS memberi
à [aiege kwajaröl junta]
‘Dia memberikan manisan kepada anak itu.’ FN / FN V
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 d. FN-konj-FN FN
/horaNi-wa koyaNi/
macan-dan kucing
à [horaNi-wa koyaNi] FN-Konj FN
‘macan dan kucing.

 e. Topik NP-S’ S
/sakwa-nön  p«linta/
apel-TOP  buang S’
 [sagwanön  p«rinda]
Apel, mereka buang FN / FN FV

 f. Subjek-KALIMAT Adv.-Verba S
/Suni-ka kithökhake cip-e kass-ta/
Suni-NOM bagus rumah-LOK pergi-LAMPAU
[Suniga  kithökhake  cibe  gatta] FN /Adv /FV

Bunyi-bunyi obstruen yang tidak bersuara dan berada pada leksikon yang tidak
dikusai atau diikat oleh fungsi sintaksis yang lebih tinggi, tidak menjadi bunyi
bersuara. Perhatikanlah  /c/ yang mengawali /canta/ pada contoh (19a) tidak
berubah karena leksikon ini berfungsi sebagai Predikat sementara leksikon
yang berada sebelumnya merupakan Subjek. Jadi, antara Subjek dan Predikat
tidak mempunyai hubungan bawahan langsung atau satu sama lain tidak saling
dikuasai atau dikendalikan. Hubungan penguasaan dan pengendalian juga tidak
terjadi antara Subjek dan Objek, sehingga apabila bunyi obstruen berada pada
leksikon yang berfungsi seperti itu  tidak akan terjadi proses penyuaraan
meskipun antara Subjek dan Objek berada pada posisi berdampingan.
Misalnya, /p/ yang mengawali /pap-öl/ pada contoh (19b) tetap sebagai [p]
karena leksikon ini sebagai Objek dan fungsi ini tidak dikuasai oleh Subjek
(yang berada sebelumnya). Hal yang sama juga terjadi pada hubungan Objek
dengan Objek—sebuah bunyi obstruen--yang mengawali leksikon yang
berfungsi seperti itu—juga tidak mengalami perubahan karena Objek
sesungguhnya menjadi unsur bawahan langsung dari Predikat (Verb). Proses
seperti ini dapat dilihat pada contoh (19c), fonem /k/ yang mengawali leksikon
/kwaca-löl/ tidak berubah meskipun diapit oleh bunyi bersuara baik bunyi yang
berada sesudahnya maupun bunyi sebelumnya (yang dibawa oleh leksikon
yang juga sebagai Objek).

Sebuah leksikon tidak dapat menyebabkan terjadinya perubahan bunyi
apabila leksikon itu tidak mempunyai hubungan Inti (Head) dan Komplemen?
(Complement). Lihatlah FN pada contoh (19d), fonem /k/ (yang mengawali
/koyaNi/ tidak berubah menjadi *[g] karena leksikon ini berada dalam
hubungan setara (koordinatif) yang ditandai oleh adanya konjungsi /-wa/.

3.  PELESAPAN VOKAL DALAM BAHASA YUNANI
Pengaruh struktur sintaksis terhadap perubahan bunyi dalam bahasa Yunani
terjadi secara tidak langsung. Hal ini tentunya berbeda dengan bahasa Itali atau
bahasa Korea. Pada kedua bahasa yang disebutkan terakhir ini, proses
fonologis secara langsung dipengaruhi oleh struktur sintaksis. Pendapat ini
dikemukakan oleh Condoravdi (1990: 63—84) yang menulis artikel tentang
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kaidah penyandian dalam bahasa Yunani. Dia  mengemukakan bahwa dari
tujuh kaidah penyandian yang diajukan oleh Kaisse (1977), tiga kaidah
menjadi ciri proses penyandian dalam bahasa Yunani. Ketiga kaidah itu
berkaitan dengan pelesapan: (i) pelesapan vokal pertama (Kaidah 1), (ii)
pelesapan vokal pertama yang takbulat (Kaidah 2), dan (iii) pelesapan vokal
pertama yang kurang sonoran. Ketiga kaidah ini memiliki kemiripan, yakni
ketiganya melesapkan vokal tinggi tetapi tidak melesapkan vokal yang
bertekanan serta pelesapan itu tidak akan terjadi apabila pelesapan vokal
menyebabkan dua suku bertekanan terjadi secara berdampingan. Kaidah
pelesapan vokal pertama seperti diperlihatkan pada contoh (20) melesapkan
vokal akhir dari kata pertama tanpa mempertimbangkan keberadaan vokal awal
dari kata kedua:
(20) a. /to aloyo erxete/ à[to aloy  erxete]

the horse-sg come-sgiii

 b. /ta aloya erxode/ à[ta aloy erxode]
the horse-pl. come-pl.

Pelesapan vokal pertama yang takbulat, yang diperlihatkan pada contoh (21),
memiliki kemiripan dengan pelesapan vokal pertama kecuali hanya vokal /o/
yang tidak dilesapkan:
(21) a. /to  fresco   elafro fruto/ à *[to fre�sc elafro fruto]

the fresh-sg light-sg fruit
 b. /ta freska elafra  fruto à [to fre�sc  elafro fruto]

the  fresh-sg   light-sg    fruit-sg
Contoh (20) dan (21) membedakan Kaidah 1 dengan Kaidah 2. Contoh (20)
yang mempunyai rangkaian subjek-verba baik /o/ dan /a/ dilesapkan sebelum
/e/. Oleh karena itu, Kaidah 1 dapat diterapkan. Sementara itu, contoh (21)
memiliki rangkaian adjektif – adjektif yang tidak membolehkan pelesapan /o/
sebelum /e/ tetapi membolehkan pelesapan /a/, sehingga kaidah 2 dapat
diterapkan dalam hal ini.

Pelesapan vokal pertama yang tidak sonoran berbeda dari kedua
macam proses pelesapan yang disebutkan di atas khususnya menyangkut vokal
kedua dan juga vokal pertama yang harus memenuhi persyaratan tertentu.

Contoh (22) berikut membedakan Kaidah 2 dengan Kaidah 3. Dalam
frase nomina yang terdiri atas rangkaian nomina yang berada sebelum
atributnya (disebut noun-postnominal modifier) yang dapat dilihat pada contoh
(22a dan 22b), atau pada rangkain verba yang berada sebelum komplemennya
yang dapat dilihat pada contoh (22c dan 22d), /a/ tidak dilesapkan sebelum /e/,
tetapi dilesapkan sebelum /o/. Jadi, Kaidah 3 diterapkan pada lingkungan
semacam ini.
 (22) a. /ta komata ekina/ à *[ta komat ekina]
  the parties those
 b. /ta komata ola/ à [ta komat ola]
   the parties all
 c. /kitaksa efta elafya/ à *[kitaks efta elafya]
  looked-at-1sg seven deer
 d. /kitaksa oxto elafya/ à [kitaksa oxto elafya]
  looked at-1sg eight deer
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Berdasarkan data bahasa Yunani tersebut di atas, maka lingkungan
sintaksis yang mempengaruhi secara tidak langsung perubahan bunyi dapat
dirumuskan seperti berikut ini.

(23) Pelesapan Vokal Pertama:
FN – VERB (SUBJ –VERB)
FN  - ADV (D.O – ADV)
FN –S (topikalisasi)
FN

KONJ
S
FN –FP
FN –FN ( I.O – D.O.)
FN –  S’(S’ komplemen atau adjung)
FN – FADJ
FADJ –FN

(24) Pelesapan Vokal Pertama yang Takbulat
Terjadi antara modifikator pronominal dalam FN.
Terjadi antara mofifikator pronominal dengan nomina inti dalam FN
Adverbial - Verba

(25) Pelesapan Vokal Pertama yang kurang Sonoran
Verb – Adv
Verb – FN (Subj, D.O., I.O)
Verb – F Adj.
Verb – Klausa Adv
Verb – S’
Verb – FP
N – Modifikator Postnominal

4.  PENGAWASUARAAN DALAM BAHASA TURKI

Kaisse (1990: 137-139) menjelaskan bahwa dalam bahasa Turki dapat terjadi
suatu proses netralisasi di mana konsonan hambat (stops) atau konsonan
afrikatif pada akhir suku secara tidak wajib menjadi tidak bersuara apabila kata
yang mengikutinya (yakni kata yang berada sebelumnya) diawali dengan
sebuah vokal. Kaidah posleksikal harus diterapkan pada proses semacam ini
karena lingkungan yang terlibat adalah lingkungan antarkata. Perhatikan data
berikut ini.
(26) a. sarap, sarab, saraplar  ‘minuman anggur’ (som.sg., acc.sg., nom. Pl.)
  b. sarap ald atau sarab aldö ‘Dia (laki-laki) membeli minuman anggur.’
 c. sarap verdö ‘Dia (laki-laki) memberikan minuman anggur.’
 d.  *sarab Verdi
Pada contoh di atas terlihat bahwa konsonan hambat bilabial bersuara /b/
menjadi tidak bersuara /p/ ketika mengakhiri sebuah suku kata, tetapi proses
pengawasuaraan ini berlaku secara tidak wajib apabila kata yang mengikutinya
dimulai dengan vokal (lihat contoh 26b).
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Dalam bahasa Turki juga terjadi pengawasuaraan /r/, /v/, dan /z/
sebelum suatu jeda akhir dari suatu ungkapan, seperti diilustrasikan berikut ini.

(27) a. ahr ‘seimbang’
 b. ahir satti ‘Dia (laki-laki) membeli kandang kuda’
 c. *ahr satt
 d. aclnja ahir, iceri girebiliriz
 ketika-buka kandang kuda, di dalam kita-bisa-pergi
 Ketika kandang kuda terbuka dari dalam, kita bisa pergi.

Pada data (27) terlihat bahwa konsonan alveolar frikatif getar /r/ menjadi tidak
bersuara [r] apabila konsonan ini merupakan koda dan posisinya berada
sebelum jeda sebuah ungkapan (lihat 27a dan 27d). Sebaliknya, konsonan itu
tidak mengalami pengawasuaraan apabila tidak berada pada posisi yang seperti
itu (lihat 27b) meskipun diikuti oleh kata yang dimulai dengan konsonan tidak
bersuara. Penggunaan segmen yang tidak bersuara pada posisi seperti ini akan
menghasilkan bentuk ungkapan fonologis yang tidak berterima (lihat 27c).

5.  KESIMPULAN
Struktur sintaksis dapat mempengaruhi proses fonologis, baik pengaruh itu
bersifat langsung maupun tidak langsung. Sebuah pengaruh yang bersifat
langsung mengharuskan atau dapat membatalkan terjadinya suatu perubahan
bunyi. Apabila pengaruh lingkungan sintaksis diabaikan maka sebuah
ungkapan menjadi tidak berterima secara fonologis meskipun secara sintaksis
ungkapan itu tetap gramatikal. Sebaliknya, suatu pengaruh lingkungan
sintaksis yang bersifat tidak langsung tidak mengharuskan terjadinya
perubahan bunyi; sebuah perubahan bunyi dapat terjadi secara tidak wajib.
Peran lingkungan fonologis tidak selalu lebih dominan daripada lingkungan
sintaksis. Artinya, suatu segmen bunyi tertentu tidak terpengaruh oleh
lingkungan bunyi lain yang berada di dekatnya apabila tidak dikehendaki oleh
lingkungan sintaksis. Untuk mendukung pernyataan ini dapat dilihat kasus
bahasa Korea dan bahasa Turki.

Berdasarkan arah pengaruh tersebut di atas maka dalam artikel ini
disimpulkan bahwa kaidah yang ditetapkan untuk memformulasikan proses
fonologis adalah kaidah sintesa antara fonologi, morfologi dan sintaksis. Peran
struktur fonologis dalam kaidah semacam ini adalah menentukan keluaran
(ouput) fonologis (misalnya, terjadinya asimilasi, pelesapan, penambahan,
pengawasuaraan, dan sebagainya). Sementara peran morfologi dan sintaksis
adalah mengendalikan perubahan itu; karena dengan ranah perbatasan,
kategori morfologis/sintaksis, dan relasi gramatikal yang dibawanya.
perubahan bunyi itu dapat terjadi.
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CATATAN

i Frekuensi 130 Hz berarti terjadi pengulangan tekanan udara sebanyak 130
kali dalam satu detik.
ii Jika dilihat intonasi kalimatnya, maka kalimat tersebut berakhir dengan
intonasi menaik. Tendensi ini harus dilihat dari perkembangan dari nada suku
pertama dari kata ngalih yang dimulai dari frekuensi 130 Hz dan berakhir pada
kata abedik pada frekuensi sekitar 375 Hz. Ini tentunya tidak dimaksudkan
untuk menyamakan intonasi dan tekanan. Intonasi merupakan alur nada dalam
satu kalimat yang dapat mengubah tipe sebuah kalimat (menjadi deklaratif,
imperatif, atau interogatif). Di pihak lain, tekanan merupakan besar kecilnya
alokasi energi yang diberikan pada suku kata. Energi itu  ditimbulkan dari
tingginya intensitas udara yang menggetarkan alat-alat ucap pada saat kata-kata
(atau suku-suku kata ) diucapkan.
iiiGlos dalam bahasa Inggris dipertahankan untuk memperlihatkan adanya
kognit anatara bahasa Yunani dan bahasa Inggris.
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