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Abstract 

This study is about clitics in passive clauses in Manggarai, a language in West 

Flores. The purpose of this study is to describe the type, location, and function of the 

clitics that occur in the passive clauses of the language. The data were collected by 

using introspection technique and, following Mahsun (2013), were analyzed by using 

position interchange technique of constituents in the passive clauses in order to 

determine the structure of information and to find the change of syntactic function of 

the clitics in the clause. The result of this study reveals two things:  a) an enclitic of 

subject pronoun attached to phrase agents and verbs is a pronominal copy of the 

subject patient, and b) an enclitic of a genitive pronoun serves as a possession 

marker and nominalization marker. 

Keywords: clitic, passive voice, syntactic function 

Abstrak 

Penelitian ini membahas klitika dalam klausa pasif bahasa Manggarai, sebuah 

bahasa di Flores Barat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis, letak, 

dan fungsi klitika yang ada dalam klausa pasif bahasa tersebut. Data dikumpulkan 

dengan teknik introspeksi dan dianalisis dengan menggunakan teknik 

mengubahurutan konstituen untuk menentukan struktur informasi dan untuk 

menemukan perubahan fungsi sintaksis klitika dalam klausa pasif itu sendiri 

(Mahsun, 2013). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa a) enklitika pronominal 

subjek yang melekat pada frasa agen dan verba merupakan santiran pronominal 

dari subjek penderita; b) enklitika pronominal genetif berfungsi sebagai pemarkah 

kepemilikan dan pemarkah penominalan.   

Kata kunci: klitika, diatesis pasif, fungsi sintaktis  

PENDAHULUAN 

Bahasa Manggarai
1
 (selanjutnya disingkat BM

2
) merupakan salah satu bahasa daerah yang 

digunakan di Flores bagian Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara genetik, BM tergolong 

dalam sub-rumpun Melayu-Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia Tengah (SIL 

Internasional 2006:103). Secara spesifik, BM tergolong dalam kelompok bahasa yang 

dinamakan Kelompok Flores, dan secara lebih spesifik lagi masuk dalam sub-kelompok Flores 

Barat (Fernandez 1996:12). Dari segi morfologi, kata-kata dalam BM umumnya bersifat 

monomorfemik. Bahasa dengan sifat monomorfemik umumnya memiliki sekurang-kurangnya 

tiga ciri, yaitu (a) tidak memiliki pemarkah kala maupun pemarkah gender pada pronomina 

(Finegan 2010:60), (b) kata-katanya bersifat invariabel atau tetap; tidak ada sufiks, dan (c) tidak 

memiliki morfologi derivasional dan infleksional (Crystal 1987:293).  
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Penelitian tentang klitika dalam BM sudah pernah dilakukan oleh Arka dan Jeladu 

(2005). Akan tetapi, yang mereka lakukan masih sebatas pada penyebutan jenis klitika yang 

terdapat dalam BM. Penelitian mereka belum membahas tentang klitika apa saja yang dapat 

hadir dalam suatu klausa pasif BM dan juga belum menyinggung tentang letak dan fungsi 

klitika dalam suatu klausa pasif BM dalam kaitannya dengan kemungkinan perubahan struktur 

informasi.  

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis, letak, dan 

fungsi klitika dalam suatu klausa pasif BM berkaitan dengan perubahan tata urutan konstituen 

atau struktur informasi. Data dikumpulkan dengan metode introspeksi. Metode ini 

dimungkinkan karena peneliti adalah penutur jati BM. Dengan metode ini, data yang 

dikumpulkan merupakan hasil intuisi peneliti sebagai penutur asli. Hal ini selaras dengan apa 

yang dimaksudkan dengan metode introspeksi itu sendiri, yakni “... metode penyediaan data 

dengan memanfaatkan intuisi kebahasaan peneliti yang meneliti bahasa yang dikuasainya 

(bahasa ibunya) untuk menyediakan data yang diperlukan bagi analisis sesuai dengan tujuan 

penelitiannya” (Mahsun 2013:104).  

Data kemudian dianalisis dengan metode padan intralingual. Yang dimaksud dengan 

motode padan intralingual adalah “metode analisis dengan cara menghubung-bandingkan 

unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat pada satu bahasa maupun pada beberapa 

bahasa yang berbeda” (Mahsun 2013:118). Sejalan dengan konsep metode padan intralingual 

ini, peneliti menganalisis data dengan teknik mengubah urutan konstituen-konstituen dalam 

suatu klausa pasif BM untuk menentukan letak dan fungsi klitika yang terdapat pada klausa 

pasif tersebut. 

ISTILAH KLITIKA 

Secara etimologis, kata klitika berasal dari bahasa Yunani klinein, yang dalam bahasa Inggris 

diterjemahkan sebagai bersandar pada (to lean on) (Gerlach 2002:2). Seperti yang dikatakan 

oleh Lockwood (2002:168), klitika merupakan grammatical item yang secara sintaksis bertindak 

menyerupai sebuah ‘kata penuh’ (full word) tetapi secara fonologis bertindak menyerupai 

sebuah afiks yang melekat pada sebuah kata yang mendahului atau mengikutinya. Senada 

dengan itu, menurut Russi (2008:3), klitika mengacu pada unit-unit linguistik intermediat, yang 

secara gramatikal berperilaku seperti kata atau frasa yang kepadanya mereka bergabung untuk 

membentuk frasa; tetapi secara fonologis terikat pada kata yang berdekatan dengannya, yang 

secara tradisional disebut host. Chaer (2003:153) mendefinisikan klitika sebagai bentuk-bentuk 

singkat, biasanya hanya terdiri atas satu suku kata, secara fonologis tidak mendapat tekanan, 

kemunculannya dalam tuturan selalu melekat pada bentuk lain, tetapi dapat dipisahkan. Menurut 

Kridalaksana (2011:126), klitika merupakan bentuk terikat yang secara fonologis tidak 

mempunyai tekanan sendiri. Menurut Verhaar (2008:119), klitika merupakan salah satu morfem 

yang tidak terikat pada kelas kata tertentu.  

Berdasarkan beberapa definisi yang disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa klitika 

merupakan satuan kebahasaan yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi bersandar pada’ kata lain 

yang menjadi tuan rumah (host). Tuan rumah klitika dapat berupa induk (head-noun) atau bukan 

atau preposition atau verba atau adverbia. Berkaitan dengan posisi kata yang menjadi tuan 

rumahnya, klitika dibedakan menjadi dua, yakni proklitika dan enklitika. Proklitika adalah 
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klitika yang terletak di sebelah kiri dari kata yang menjadi tuan rumahnya. Sementara itu, 

enklitika adalah klitika yang terletak di sebelah kanan dari kata yang menjadi tuan rumahnya.   

 

Tata Urut Konstituen dan Topikalisasi 

Perspektif penutur suatu bahasa dapat dilihat pada tata urut konstituen atau tata urut sintaksis 

yang digunakannya. Tata urut sintaksis dapat disebut juga sebagai struktur informasi yang 

digunakan penutur suatu bahasa dalam menyampaikan perspektifnya. Menurut Speyer (2010:3), 

faktor penting yang mempengaruhi ”urutan kata” (word order) adalah struktur informasi. Salah 

satu dimensi struktur informasi adalah topikalisasi, yaitu sebuah proses sintaktis yang mengubah 

salah satu unsur dalam kalimat menjadi topik dengan menempatkan unsur yang menjadi topik 

tersebut pada awal klausa. Menurut Lipka (1976:123), pemilahan elemen-elemen dalam suatu 

klausa menjadi topik dan bukan topik pada gilirannya memungkinkan beberapa modifikasi 

tuturan atas klausa yang sama.  

Salah satu fungsi topikalisasi adalah menjadikan subjek atau predikat atau objek atau 

keterangan menjadi topik/tema dan bagian yang lainnya menjadi ulasan/rema (Bdk. 

Kridalaksana 2002). Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa konstituen yang dipromosikan 

ke posisi awal klausa dalam suatu struktur sintaksis menjadi topik informasi dan konstituen 

lainnya menjadi ulasan informasi.  

Klitika dalam Bahasa Manggarai 

Sebelum membahas klitika dalam klausa pasif BM, perlu dipaparkan terlebih dahulu gambaran 

umum tentang jenis klitika yang terdapat dalam BM. Ditilik dari posisinya pada kata yang 

menjadi tuan rumahnya, klitika dalam BM diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yakni  proklitika 

pronominal posesif (PPP), enklitika pronominal genetif (EPG), dan enklitika pronominal subjek 

(EPS). Istilah posesif dan genetif digunakan untuk mengekspresikan kepemilikan dan 

penominalan. Perbedaannya ialah bahwa enklitika pronominal genetif melekat pada benda yang 

dimiliki (possessed noun), sedangkan proklitika pronominal posesif melekat pada pronominal 

pemilik (pronominal possessor) (Arka dan Jeladu 2005:93). Enklitika pronominal subjek 

melekat pada nomina atau frasa nomina.  

PPP dalam BM adalah de= yang beralomorf dengan di=  dan  d= (Bdk. Arka dan 

Jeladu 2005). Dalam tabel berikut dipaparkan penggunaan ketiganya. Dalam tabel tersebut yang 

diberi huruf tebal adalah proklitika pronominal posesif. Dari tabel dapat dilihat bahwa proklitika 

pronominal posesif de=  berlaku untuk pronomina persona kedua dan ketiga jamak di  mana 

berawalan konsonan. Proklitika de= juga berlaku untuk nama jabatan (status sosial) dan nama 

diri bukan manusia. Sementara itu, proklitika d= berlaku untuk pronomina orang berawal 

dengan vocal, yaitu aku ‘saya’, ami ‘kami’, dan ise ‘mereka’. Khusus untuk person ketiga 

tunggal, terjadi suatu proses kontraksi dan asimilasi bunyi. Kontraksi yang dimaksud adalah 

de= menjadi d=; yang diikuti oleh metatesis bunyi hia ‘dia’ menjadi iha. Degan demikian untuk 

persona ketiga tunggal terjadi proses de=hia menjadi d=iha.  Adapun proklitika di= berlaku 

untuk nama diri insan. 
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Tabel 1. Proklitika Pronominal Posesif dalam BM
3
 

Kata Ganti Diri 
Proklitika Posesif 

d= / de= / di= 
Glos 

1T : Aku        ‘saya’ d=aku milik saya 

2T: Hau        ‘kamu’ de=hau milikmu 

3T: Hia         ‘dia’ d=iha miliknya 

1J: Ami         ‘kami’ d=ami milik kami 

2J: Meu        ‘kalian’ de=meu milik kalian 

3J: Ise           ‘mereka’ d=ise milik mereka 

Nama Diri (insan)   

Sius di=Sius milik Sius 

ema di=ema milik ayah 

ende di=ende milik ibu 

amang di=amang milik paman 

Nama Diri (bukan insan)   

Mori de=Mori milik Tuhan 

Dewa de=Dewa milik Dewa 

poti de=poti milik setan 

acu de=acu milik anjing 

manuk de=manuk milik ayam 

Nama Jabatan (status sosial)   

Bupati de=Bupati milik Bupati 

Camat  de=Camat milik Camat 

Lurah de=Lurah milik Lurah 

Pemerintah de=Pemeritah milik Pemerintah 

Ro’eng de=ro’eng milik rakyat 

Tu’a Golo de=Tu’a Golo milik Kepala Suku 

Terdapat enam enklitika pronominal genetif dalam BM. Keenam enklitika tersebut 

adalah: =g untuk pronomina persona pertama tunggal; =gm untuk pronomina persona pertama 

jamak; =m untuk pronomina persona kedua tunggal; =s untuk pronomina persona kedua jamak; 

=n untuk pronomina persona ketiga tunggal; =d untuk pronomina persona ketiga jamak. 

Berbeda dengan proklitika pronominalposesif, enklitika pronominal genetif BM tidak melekat 

pada pemilik (possessor), tetapi melekat pada termilik (possessed). Pembagian tersebut secara 

ringkas dapat dilihat pada tabel berikut.    

Tabel 2. Enklitika Pronominal Genetif dalam BM 

Pronomina Enklitika Genetif Contoh Glos 

1 T  aku =g Seng=g uangku 

1 J  ami =gm Seng=gm uang kami 

2 T  hau =m Seng=m uang kamu 

2 J  meu =s Seng=s uang kalian 

3 T  hia =n Seng=n uangnya 

3 J  ise =d Seng=d uang mereka 
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Terdapat enam jenis EPS dalam BM. Keenam enklitika tersebut adalah: =k untuk 

pronominal pertama tunggal; =km untuk pronominal pertama jamak; =h untuk pronominal 

kedua tunggal; =m untuk pronominal kedua jamak; =y untuk pronominal ketiga tunggal; =s 

untuk pronominal ketiga jamak. Enklitika pronominal subjek ini merupakan “santiran 

pronominal” (pronominal copy) atau penyebutan ulang subjek. Dengan itu, subjek dapat 

dilesapkan dalam tuturan karena kehadirannya sudah menandakan pronominal diri keberapa 

yang menjadi subjek. Enklitika pronominal subjek melekat pada objek dalam klausa aktif 

transitif; atau pada verba dalam klausa aktif intransitif. Tabel berikut memperlihatkan 

pembagian tersebut secara ringkas. 

Tabel 3. Enklitika Pronominal Subjek dalam BM  

Pronomina Enklitika  Contoh A Contoh B Glos 

1 T  aku =k Aku inung wae=k  
Inung 

wae=k 
Saya minum air 

  
Aku cebong=k Cebong=k Saya mandi 

1 J  ami =km 
Ami hang 

muku=km 

Hang 

muku=km 

Kami makan 

pisang 

  

Ami lonto-

lonto=km 

Lonto-

lonto=km 
Kami dudu-duduk 

2 T  hau =h Hau emi seng=h Emi seng=h Kamu ambil uang 

  
Hau pecu=h Pecu=h Kamu kentut 

2 J  meu =m Meu ceha dea=m 
Ceha 

dea=m 

Kalian 

menyembunyikan 

beras 

  
Meu sodu=m Sodu=m Kalian kalah 

3 T  hia =y Hia tegi latung=y 
Tegi latun=-

y 
Ia minta jagung 

  
Hia toko=y Toko=y Ia tidur 

3 J  ise =s Ise tako woja=s 
Tako 

woja=s 

Mereka mencuri 

padi 

  
Ise retang=s Retang=s Mereka menangis 

Klitika dalam Klausa Pasif Bahasa Manggarai  

Pada bahasa-bahasa yang mempunyai diatesis aktif dan pasif umumnya bentuk pasif ditandai 

dengan proses afiksasi pada verba. Namun, tidak demikian halnya pada BM. Konstruksi pasif 

BM tidak ditandai oleh perubahan morfologis pada verba, tetapi ditandai oleh frasa agen (FA) 

berpreposisi li yang beralomorf dengan l dan le
4
 (Bdk. Arka dan Jeladu, 2005). Lalu apa 

kaitannya dengan klitika? Klausa pasif dalam BM selalu memperlihatkan kehadiran klitika di 

dalamnya. Klitika yang selalu hadir tersebut adalah enklitika pronominal subjek (EPS) yang 

menerangkan status T(unggal) atau J(amak) dari subjek penderita (SPN).  

Pada contoh (1) berikut woja ‘padi’ berfungsi sebagai subjek penderita (SPN). Enklitika 

yang menerangkan status T atau J woja tidak melekat pada konstituen argumen woja, tetapi 

pada konstituen non-argumen yakni FA lise ‘oleh mereka’. Ketika SPN woja itu berstatus T 
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seperti pada (1a), maka enklitika yang melekat pada FA adalah =y. Sedangkan ketika SPN woja 

itu berstatus J seperti pada (1b), maka enklitika yang melekat pada FA adalah =s.   

(1)  a. woja ca karung hitu
5
 tako lise=y 

     SPN satu karung ituT curi FA=EPS 

    ‘Padi satu karung itu dicuri oleh mereka’.  

b. woja telu karung situ tako lise=s 

     SPN tiga karung ituJ curi FA=EPS 

    ‘Padi tiga karung itu dicuri oleh mereka’.  

Contoh (2) berikut pun memperlihatkan bahwa enklitika yang melekat pada FA selalu 

sesuai dengan status T atau J pronominal SPN.  EPS =k pada (2a) menerangkan SPN aku ‘saya’ 

yang berstatus T (pronominal pertama tunggal). EPS =h pada (2b) menerangkan SPN hau 

‘kamu’ yang berstatus T (pronominal kedua tunggal), sedangkan EPS =y pada (2c) 

menerangkan SPN hia ‘ia’ yang berstatus T (pronominal ketiga tunggal). EPS =km pada (2d) 

menyatakan status J dari SPN ami ‘kami’ (pronominal pertama jamak). EPS =m pada (2e) 

menyatakan status J dari SPN meu ‘kalian’ (pronominal kedua jamak). EPS =s pada (2f) 

menyatakan status J dari SPN ise ‘mereka’ (pronominal ketiga jamak).  

(2) a. aku ongga liha=k 

     SPN pukul FA=EPS 

     ‘Saya dipukul oleh dia’.  

 b. hau tombo lise=h 

     SPN bicara FA=EPS 

    ‘Engkau dibicarakan oleh mereka’.  

 c. hia       pak   laku=y 

     SPN tampar FA=EPS 

    ‘Ia ditampar oleh saya’.  

 d. ami    mu’u  le guru=km 

      SPN marah FA=EPS 

    ‘Kami dimarahi oleh guru’.  

 e. meu  benang le camat=m 

     SPN  larang   FA=EPS 

    ‘Kalian dilarang oleh camat’.  

 f. ise   dolong le acu=s 

     SPN  kejar FA=EPS 

    ‘Mereka dikejar oleh anjing’.  

Susunan konstituen klausa pada semua contoh (2) di atas dapat dirumuskan dengan 

formula SPN + V + FA = EPS. Dengan formula seperti ini, dapat dilihat bahwa SPN menjadi 

topik klausa dan konstituen lainnya menjadi penjelas (non-topik). Bagaimana jika konstituen 

lain dijadikan topik klausa? Apabila konstituen lain seperti V(erba) dijadikan topik, maka 

susunan konstituennya menjadi V + FA = EPS + (SPN).  SPN diberi tanda kurung, karena 

dalam tuturan dapat dilesapkan. Pelesapan ini dimungkinkan oleh hadirnya EPS yang melekat 
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pada FA sebagai pronominal copy dari SPN. Contoh (3) berikut memperlihatkan struktur klausa 

pasif BM di mana V dijadikan topik klausa.   

(3) a. ongga liha=k (aku) 

     pukul FA=EPS (SPN) 

    ‘(Saya) dipukul oleh dia’.  

b. tombo lise=h (hau) 

     bicara FA=EPS (SPN) 

    ‘(Engkau) dibicarakan oleh mereka’.  

 c. pak       laku=y (hia) 

     tampar FA=EPS (SPN) 

    ‘(Ia) ditampar oleh saya’.  

 d.  mu’u  le guru=km (ami) 

      marah FA=EPS   (SPN) 

    ‘(Kami) dimarahi oleh guru’.  

 e. benang le camat=m (meu) 

     larang   FA=EPS   (SPN) 

    ‘(Kalian) dilarang oleh camat’.  

 f. dolong le acu=s (ise) 

     kejar FA=EPS  (SPN) 

    ‘(Mereka) dikejar oleh anjing’.  

Apabila FA dijadikan topik informasi, maka susunan konstituennya menjadi FA = EPS 

+ V= EPG + (SPN). Pengedepanan FA ini memiliki konsekuensi logis, yakni pada V yang 

didahului oleh FA tersebut dikenakan EPG. Pada uraian sebelumnya tentang EPG sudah 

dikatakan bahwa fungsi EPG adalah menyatakan kepemilikan. Akan tetapi, apabila EPG itu 

dilekatkan pada verba, maka verba mengalami proses penominalan. Proses ini terjadi karena 

BM tidak mengenal pengafiksasian verba menjadi nomina, misalnya  pe + pukul + an > 

pemukulan dalam bahasa Indonesia. 

Contoh (4) berikut memperlihatkan klausa-klausa pasif di mana FA dipromosikan 

menjadi topik. Dalam contoh (4a) verba ongga dikenai EPG =g menjadi ongga=g ‘pemukulan 

(terhadap saya)’. Dalam contoh (4b) verba tombo dikenai EPG =m menjadi tombo=m 

‘perbincangan (tentang dia)’. Dalam contoh (4c) verba pak dikenai EPG =n menjadi pak=n 

‘pemukulan (terhadap dia)’. Dalam contoh (4d) verba mu’u dikenai EPG =gm menjadi 

mu’u=gm ‘kemarahan (terhadap kami)’. Dalam contoh (4e) verba benang dikenai EPG =s 

menjadi benang=s ‘larangan (terhadap kalian)’. Dalam contoh (4f) verba dolong dikenai EPG 

=d menjadi dolong=d ‘pengejaran (terhadap mereka)’.  

(4) a. liha=k ongga=g  (aku) 

     FA=EPS  V=EPG (SPN) 

    ‘Oleh dia pemukulan (terhadap saya) dilakukan’.  

 b. lise=h     tombo=m (hau) 

     FA=EPS V=EPG   (SPN) 

    ‘Oleh mereka pembicaraan (tentang engkau) dilakukan’.  
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 c.  laku=y     pak=n (hia) 

     FA=EPS  V=EPG (SPN) 

    ‘Oleh saya penamparan (terhadap dia) dilakukan’.  

d.  le guru=km mu’u=gm (ami) 

      FA=EPS      V=EPG (SPN) 

    ‘Oleh guru tindakan marah (terhadap kami) dilakukan’.  

 e. le camat=m benang=s  (meu) 

     FA=EPS       V=EPG   (SPN) 

    ‘Oleh camat larangan (terhadap kalian) dilakukan’.  

 f. le acu=s dolong=d (ise) 

     FA=EPS  V=EPG (SPN) 

    ‘Oleh anjing pengejaran (terhadap mereka) dilakukan’.  

Berdasarkan contoh-contoh yang sudah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa klitika 

yang terlibat dalam klausa pasif BM adalah enklitika (EPS dan EPG). EPS selalu hadir dalam 

klausa pasif BM. Dapat dikatakan bahwa EPS wajib dalam klausa pasif BM. Letak EPS dalam 

suatu klausa pasif BM adalah pada argumen non-inti, yaitu FA, apabila SPN atau FA  atau V 

dipromosikan menjadi topik klausa.  

Apabila FA dipromosikan menjadi topik klausa, konsekuensi logisnya pada V wajib 

dikenakan EPG sebagai pemarkah penominalan yang jenisnya disesuaikan dengan SPN. Hal ini 

sekaligus merupakan strategi menjadikan FA sebagai topik klausa.  

Berdasarkan fungsinya, EPS dalam suatu klausa pasif BM merupakan santiran 

pronominal dan/atau perujukan silang konstituen yang berperan sebagai penderita atau yang 

berfungsi sebagai SPN. Dengan itu, EPS menyatakan tunggal-jamaknya SPN. Sementara itu, 

EPG dalam klausa pasif BM berfungsi sebagai pemarkah genetif dalam menominalkan verba. 

Kepemilikan yang dinyatakan dalam EPG yang melekat pada verba tersebut disesuaikan dengan 

pronominal dan/atau nomina yang berfungsi sebagai SPN dalam klausa tersebut.  

KESIMPULAN 

Klitika dalam suatu klausa pasif BM merupakan satuan kebahasaan yang dapat melekat pada 

argumen inti dan non-inti, yang kehadirannya dikaitkan dengan konstituen SPN. Jenis klitika 

yang muncul dalam suatu klausa pasif BM adalah EPS dan EPG. Letak EPS tersebut selalu pada 

FA (dilekatkan pada FA) entah yang dipromosikan ke posisi awal klausa sebagai topik adalah 

SPN atau FA. Sementara itu, letak EPG adalah pada V (dilekatkan pada V) sebagai strategi 

dipromosikannya FA ke posisi awal klausa sebagai topik. 

Fungsi EPS dalam suatu klausa pasif BM adalah sebagai santiran pronominal atau 

perujukan silang SPN. Dengan itu SPN dapat dilesapkan dalam tuturan. Fungsi EPG adalah 

sebagai pemarkah milik yang berkaitan dengan SPN sekaligus sebagai pemarkah penominalan.  
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1

 Secara dialektologis BM dibedakan atas lima dialek (Verheijen, 1967:XVI, 1991:16), yakni a) 

Manggarai Tengah (MT); b) Manggarai Barat (MB); c) Manggarai /S/ > /H/ (MSH), yakni fonem /s/ 

mengalami shifting menjadi /h/; d) Manggarai Timur (MT); e) Manggarai Timur Jauh (MTJ). MTJ ini 

merupakan suatu enklaf BM di dalam Kabupaten Ngada, tepatnya di wilayah Riung. Dari kelima dialek 

tersebut, MT merupakan BM standar. Disebut standar karena wilayah MT, tepatnya Ruteng pernah 

menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, politik, pendidikan sebelum secara administrarif wilayah 

Manggarai dibagi menjadi tiga kabupaten seperti sekarang ini (Kabupaten Manggarai, Kabupaten 

Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur). Selain itu, menurut Verheijen (1967:XV), dialek MT 

merupakan dialek yang terkaya dengan fonem dibanding dialek Manggarai lainnya. Oleh karena itu, 

contoh-contoh BM yang dipaparkan dalam disertasi ini umumnya diambil dari MT sebagai dialek standar.  
2
 Selain BM, lambang dan/atau singkatan lain yang digunakan dalam tulisan ini adalah: PPP (Proklitik 

Pronominal Posesif), EPG (Enklitik Pronominal Genetif), EPS (Enklitik Pronominal Subyek),  FA (Frasa 

Agen), SPN (Subyek Penderita), T (Tunggal), J (Jamak), V (Verba),  > (menjadi), Cfr. (Confert),  Bdk. 

(Bandingkan), “=” (Klitik).  
3
 Tabel 3 ini dibuat berdasarkan tabel pada Arka dan Jeladu (2005). Bagian untuk kata ganti diri memang 

mirip, tetapi untuk nama diri (baik manusia maupun bukan manusia) dan nama jabatan adalah hasil kreasi 

penulis sendiri.  
4
 Preposisi li digunakan ketika pronominal yang mengikutinya adalah proper name atau nama diri. 

Preposisi le digunakan secara umum untuk pronominal yang didahului oleh konsonan. Preposisi l 

digunakan ketika pronominal yang mengikutinya didahului oleh vokal, dimana secara penulisan tidak 

terpisahkan dari pronominal yang mengikutinya karena mengalami proses kontraksi yakni dari li + 

aku/ami > laku/lami ‘oleh saya’ dan ‘oleh kami’. 
5
 Dalam BM, pemarkah penunjuk dibedakan atas empat yakni a) hitu ‘itu’ yang sama dengan that dalam 

bahasa Inggris, b) situ ‘itu’ yang sama dengan those dalam bahasa Inggris, c) ho’o ‘ini’ yang sama dengan 

this dalam bahasa Inggris, d) so’o ‘ini’ yang sama dengan these dalam bahasa Inggris.  
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