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KATA PENGANTAR 
 

Penulisan buku dan bahan ilmiah tertulis lainnya 
memerlukan data, informasi, dan kemauan kuat untuk 
mewujudkannya. Selain itu, ketersediaan waktu dan sumber 
daya, data, dan informasi yang akan dikembangkan menjadi 
bahan ilmiah tertulis tersebut juga sangat menentukan. Di antara 
semua itu, ketersediaan waktu dan kemauan untuk menulis 
sering menjadi persoalan “klasik” yang menghambat “terbitnya” 
buku yang sesungguhnya sangat dinanti-nantikan kehadirannya 
oleh dunia ilmiah dan akademis. Semakin banyaknya pekerjaan 
administratif-praktis dan “hal-hal lain” yang menyelingi 
kegiatan di perguruan tinggi menyebabkan alasan klasik itu 
makin berterima sehingga kelahiran buku “baru” yang bisa 
dimanfaatkan oleh pembacanya semakin tertunda. Tidak tertutup 
kemungkinan bahwa jika alasan itu terus dipertahankan, maka 
penulisan buku ilmiah akan semakin sulit dilakukan; buku dan 
bahan tulis ilmiah lainnya akan semakin langka. 

Tim penulis menyadari bahwa kesulitan dan kendala 
“klasik” dalam penulisan buku seperti dikemukakan di atas 
bukan lah untuk dipertahankan, melainkan untuk dihadapi secara 
ilmiah-akademis dan dicarikan jalan keluarnya. Tentu saja 
menghadapi dan mencarikan jalan keluar dari kesulitan itu 
bukan pula sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Selain 
memerlukan kerja keras dan kesabaran, penulis buku harus 
membiasakan diri untuk terus berpikir kritis dan argumentatif 
disertai kemauan kuat untuk menyebar-luaskan buah pikiran dan 
gagasan untuk kemaslahatan bersama. Menulis buku dan tulisan 
ilmiah, di satu sisi, berbeda dari melahirkan tulisan populer atau 
bahan tulis lain yang lebih bersifat praktis-menyenangkan, 
meskipun inti setiap tulisan adalah sama, yakni menuangkan 
gagasan untuk disebar-luaskan. Buku teks ilmu pengetahuan 
harus ditulis berdasarkan data dan informasi ilmiah dengan 
bahasan deskriptif-argumentatif sehingga memuat serpihan-
serpihan keilmuan yang dibutuhkan dalam dunia ilmu 
pengetahuan. 
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Menyadari arti penting peran buku dan tulisan ilmiah 
untuk perkembangan ilmu pengetahuan, tim penulis buku ini 
berupaya menuangkan “secercah” gagasan keilmuan dalam 
bentuk buku teks, dengan judul: “STRUKTUR GRAMATIKAL 
DAN BUDAYA BERBAHASA: Data dan Informasi Bahasa 
Minangkabau” di sela-sela berbagai macam kegiatan akademis 
lain yang digeluti di kampus Universitas Negeri Padang. 
Gagasan yang dituangkan dalam buku ini, pada pokoknya, 
diracik-kembangkan dari hasil penelitian Hibah Kompetensi 
Nasional Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (DP2M) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesian 
yang dilaksanakan dalam dua tahun (2013 – 2014). Penelitian 
yang dilaksanakan dalam dua tahun tersebut berjudul: Bahasa 
dan Budaya Minangkabau: Dari Tipologi Gramatikal ke Budaya 
Berbahasa Penuturnya. Penelitian ini mendasari telaah data dan 
informasi kebahasaan bahasa Minangkabau (BM) terkait dengan 
kajian Tipologi Linguistik, khususnya Tipologi Gramatikal dan 
kajian Linguistik Kebudayaan. Dengan demikian, model kajian 
kebahasaan yang digunakan pada penelitian itu adalah model 
kajian gabungan antara penelitian linguistik-mikro (micro-
linguistics) dengan linguistik-makro (macro-linguistics). 

Pelaksanaan penelitian tahun pertama (2013) adalah 
kajian kebahasaan BM yang dilandaskan pada linguistik 
mikro,yakni kajian Tipologi Linguistik, khususnya Tipologi 
Gramatikal. Hasil kajian tersebut sampai pada penentuan jenis 
tipologi gramatikal BM pada tataran morfosistaksis. 
Berdasarkan sifat-perilaku gramatikal klausa BM, bahasa daerah 
ini dapat dinyatakan sebagai bahasa netral; sebuah bahasa yang 
memiliki sifat-perilaku sebagai bahasa akusatif (S = A, ≠ P) dan 
bahasa ergatif (S = P, ≠ A) dengan tingkat keakusatifan lebih 
tinggi dari pada tingkat keergatifannya. Berdasarkan hasil 
pencermatan terhadap berbagai data dan informasi kebahasaan, 
baik sinkronik maupun diakronik, diperkirakan bahwa BM 
tempo dulu adalah bahasa dengan tingkat keergatifan lebih kuat. 
Kekuatan keergatifan BM itu  masih ada sampai saat ini, seperti 
ditunjukkan oleh oleh klausa dengan berpemarkah morfologis 
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ba- dan konstruksi pentopikalan yang banyak dijumpai dalam 
naskah BM lama, BM ragam adat, ragam santun, dan tataran 
wacana. Keakusatifan klausa BM ditunjukkan oleh pemakaian 
pemarkah morfologis ma- dan pemarkah pasif di- dan ta- dalam 
BM ragam resmi-tulis, ragam bahasa generasi muda-terdidik, 
dan  konstruksi klausa yang banyak dipakai saat ini. Kajian lebih 
jauh atas fenomena seperti itu sampai pada simpulan lain bahwa 
sifat-perilaku gramatikal BM telah-sedang mengalami 
pergeseran untuk berubah menjadi bahasa bertipologi akusatif 
kuat. 

Pelaksanaan penelitian pada tahun kedua (2014) adalah 
telaah data dan informasi kebahasaan yang didasarkan pada teori 
Linguistik Kebudayaan, terutama yang berkaitan dengan teori 
kesantunan berbahasa, teori relativitas linguistik, dan hipotesis 
Sapir-Whorf. Telaah ini menghantarkan pada temuan bahwa 
fitur-fitur gramatikal dan jenis konstruksi gramatikal klausa 
yang berbeda memuat nilai kesantunan berbahasa yang berbeda. 
Ini berarti bahwa bentuk dan jenis konstruksi bahasa yang ada 
dalam satu bahasa, dalam hal ini BM, memuat nilai kesantunan 
berbahasa yang berbeda. Bentuk dan konstruksi bahasa bukan 
tidak berhubungan dengan makna, fungsi, dan nilai bahasa. 
bentuk dan konstuksi gramatikal yang ada dalam bahasa adalah 
kemasan alamiah yang mengandung makna, fungsi, dan nilai 
berbahasa yang tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan 
masyarakat penutur bahasa yang bersangkutan, dalam buku ini 
adalah masyarakat penutur BM. 

Rincian hasil telaah data dan informasi tambahan terkait 
yang berkenaan dengan tipologi gramatikal BM dan kaitannya 
budaya berbahasa santun masyarakat Minangkabau dituangkan 
dalam buku ini. Tim penulis memberi ulasan teoretis dan telaah 
argumentatif pada bagian-bagian tertentu sehingga buku ini 
tidak hanya merupakan “salinan” dari laporan penelitian yang 
dilakukan sepanjang tahun 2013- 2014 tersebut. Dengan diawali 
oleh informasi teoretis umum yang berkenaan dengan linguistik, 
budaya, dan komunikasi, bukun ini diakhiri dengan bab yang 
membahas perihal pembelajaran tatabahasa dan budaya 
berbahasa. Buku ini, sekurang-kurangnya, memuat tiga 
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informasi baru yang belum banyak ditulis oleh para peneliti dan 
penulis buku linguistik. Pertama, isi buku ini berkenaan dengan 
telaah gabungan antara linguistik-mikro dan linguistik-makro. 
Informasi kebahasaan yang dibahas bukan hanya dilihat dari sisi 
kebahasaan saja, melainkan juga dicermati dari sisi pemakaian 
dan budaya berbahasa. Dengan cara ini, telaah data dan 
informasi kebahasa bisa lebih luas dan mendalam. Kedua, telaah 
pemakaian dan budaya berbahasa diawali dan didasarkan pada 
bentuk, konstruksi, dan fitur-fitur gramatikal yang lazim adanya 
dalam BM. Dengan demikian, penelaahan tentang makna, fungsi 
komunikatif, dan nilai kebahasaan tidak terlepas dari bentuk dan 
konstruksi lahiriah bahasa. Ini sangat penting untuk menghidari 
agar kajian makna, fungsi, dan nilai bahasa tidak lepas dari 
bentuk dan tatabasa yang menjadi “landasan” linguistik. Ketiga, 
buku menekankan akan arti pentingnya pembelajaran bentuk 
bahasa, tatabahasa, dan budaya bahasa dalam seluruh 
pembelajaran bahasa, baik itu pembelajaran bahasa pertama, 
bahasa kedua, apalagi dalam pembelajaran bahasa asing. 

Dalam penulisan dan penyelesaian buku ini, tim penulis 
banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang dengan 
berbagai telah memberikan bantuan bernilai. Untuk itu, adalah 
pada tempatnya pada kesempatan ini tim penulis menyampaikan 
terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak. Pertama, ucapan 
terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Republik 
Indonesia, melalui DP2M Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan yang telah memberi dana Hibah Penelitian 
Kompetensi Nasional selama dua tahun. Dana Hibah  tersebut 
sangat membantu untuk melaksanakan penelitian sehingga data 
dan informasi kebahasaan yang diperlukan dari seluruh wilayah 
sebaran pemakaian BM dapat terjaring dan terkumpul. Terima 
kasih kepada mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris yang 
telah berkenan menjadi pembantu peneliti untuk menyebarkan 
angket, membantu pengumpulan data (lisan dan tulisan) terkait, 
dan membantu mencarikan responden dan menghubungi 
informan penelitian. Tanpa bantun mereka, penelitian ini sulit 
terlaksana dengan baik. 
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Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor 
dan jajaran Pimpinan Universitas Negeri Padang, Lembaga 
Penelitian Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, 
dan Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, beserta seluruh dosen 
dan karyawan yang telah memberi bantuan dengan berbagai cara 
sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan. Terima kasih 
juga disampaikan kepada para ilmuwan dan peneliti yang 
pendapat dan gagasannya dikutip dan menjadi bagian isi buku 
ini. Semoga semua itu menjadi bagian sumbangan keilmuan 
yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan wujud ibadah 
kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Kepada penerbit, 
disampaikan juga terima kasih yang tulus karena dengan 
kesediaan menerbitkan buku ini, para pembaca dapat membaca, 
mempelajari, dan memberi masukan yang bermanfaat. Keluarga 
dan teman dekat yang turut memberi bantuan dalam 
penyelesaian buku ini patut juga mendapat ucapan terima kasih 
yang tulus. 

Sebagai salah satu tuangan gagasan ilmiah, tentu saja 
buku ini bukan lah sesuatu yang ada tanpa kekurangan. Pada 
beberapa sisi, mungkin saja simpulan, gagasan, dan pendapat 
yang disajikan memerlukan pencermatan dan perbaikan. Oleh 
karena itu, para ilmuwan dan peneliti bahasa, termasuk guru-
guru bahasa, pembelajar, dan pembaca boleh memberikan 
pendapat, masukan, dan saran perbaikan agar buku ini lebih 
baik. Semua masukan dan perbaikan tersebut akan menjadi 
perhatian sungguh-sungguh dari tim penulis untuk melakukan 
perbaikan menurut semestinya. Akhir kata, selamat membaca, 
mempelajari, dan menelaah buku ini. Semoga memberi manfaat, 
meskipun bukan yang terbaik! 
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BAB 1   BAHASA, BUDAYA, DAN 
KOMUNIKASI 

 
 

1.1 Bahasa dan Kebudayaan 
Bahasa, dalam pengertian yang lazim, adalah gejala alam 

yang mempunyai peran penting dalam sejarah dan perkembangan 
kehidupan manusia. Dalam pernyataan yang berbau filosofis, 
dapat dikemukakan bahwa“bahasa ada karena manusia ada, dan 
manusia menjadi manusia karena ada bahasa”. Pernyataan 
seperti ini lahir dari kenyataan bahwa manusia mempunyai 
hubungan sangat dekat dengan bahasa. Para pemerhati dan ahli 
bahasa sudah tidak mempertanyakan lagi bahwa bahasa adalah 
gejala (alam) yang sangat dekat hubungannya dengan manusia. 
Begitu dekatnya hubungan manusia dengan bahasa malah 
menyebabkan manusia kebanyakan tidak merasabahwa bahasa 
itu sesuatu yang aneh. Bahkan orang awam ada yang berpendapat 
bahwa bahasa tidak perlu dipertanyakan lagi karena dia bukan 
sesuatu yang aneh. Bahasa sudah sangat lazim adanya dan 
menjadi bagian hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu 
pula lah mungkin yang menyebabkan orang awam tidak begitu 
peduli dengan kekhasan dan “keajaiban” bahasa, mirip dengan 
tidak begitu pedulinya mereka dengan adanya batu dan kerikil di 
tepi kali atau pasir di tepi pantai. 

Di sisi lain, para pemerhati dan ahli bahasa telah dan terus 
“mencurahkan” segenap perhatian dan daya telaah mereka untuk 
mengungkapkan hakikat bahasa. Mereka “terpesona” dan sangat 
menyadari bahwa bahasa adalah gejala yang memanusiakan 
manusia; tanpa bahasa manusia akan sangat sulit untuk berperan 
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sebagai makhluk bermartabat di muka bumi ini. Sejak mulai 
berkembangnya pikiran dan budaya manusia, pemerhati bahasa 
telah dan terus mempertanyakan apa itu bahasa. Pertanyaan 
sederhana itu lah yang terus berlanjut sampai sekarang dan 
menjadi “pemicu” bagi ilmuwan bahasa untuk mempelajari 
bahasa dari berbagai sisi dan berdasarkan kerangka pikir dan 
tujuan yang beragam. Pada dasarnya, semua yang mereka 
lakukan terhimpun pada upaya untuk mencari jawaban dari apa 
itu bahasa. 

“Alam” bahasa yang begitu luas, khas, dan rumit 
menyebabkan pengkajian atas bahasa tidak mungkin memuat 
segala hal tentang hakikat bahasa itu. Di antara banyak hal, 
keberhubungan erat antara bahasa dan kebudayaan merupakan 
“pertautan” penting yang menjadikan bahasa sangat dekat 
dengan kehidupan manusia, si pemilik dan penutur bahasa itu 
sendiri. Di samping sebagai salah satu unsur penting dari 
kebudayaan, bahasa juga adalah penyampai dan wahana 
komunikasi dari butir-butir kebudayaan itu sendiri; kebudayaan 
ada dan berkembang dengan bantuan bahasa (lihat Duranti, 1997; 
dan Foley, 1997). Bahkan, ungkapan filosofis lain menyatakan 
bahwa bahasa adalah lambang dan identitas penuturnya, baik 
secara perorangan maupun kelompok. 

Adanya keberhubungan “erat” antara bahasa dan 
kebudayaan sudah tidak dipertanyakan lagi oleh para pemerhati 
dan ahli bahasa; keduanya mempunyai hubungan timbal-balik 
yang begitu rumit dan sistematis seiring dengan perkembangan 
kehidupan manusia (lihat Artawa, 2005; Jufrizal dkk., 2008, 
2009). Keberhubungan erat antara bahasa dengan kebudayaan 
penuturnya, di antaranya, diungkapkan oleh Duranti (1997:7) 
yang menyatakan bahwa bahasa adalah “perangkat” yang paling 
lentur, cerdas, dan paling ampuh, yang dikembangkan oleh 
manusia sebagai budaya kemanusiaannya. Bahasa ada karena ada 
manusia, dan manusia itu mampu melakukan daya cipta dan 
karsa dalam memperbaiki kehidupannya dalam bentuk-bentuk 
perangkat kebudayaan yang memungkinkan mereka terus 
berkembang sepanjang masa peradabannya. 
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Duranti (1997:42, 63), lebih jauh, mengungkapkan juga 
bahwa bahasa adalah “panduan” kehidupan sosial-budaya karena 
bahasa dapat menggantikan tindakan langsung secara pisik 
melalui perangkat ujaran yang dapat dimengerti oleh orang lain 
dalam kelompoknya. Bahasa, sebagai alat yang paling ampuh 
untuk menyampaikan pesan, juga memungkinkan manusia dapat 
memaknai dunia dan mengungkapkannya sedemikian rupa dalam 
bentuk ujaran yang sistematis dan disampaikan kepada orang lain 
yang menjadi mitra tuturnya. Ujaran yang sistematis sebagai 
wujud dari bentuk bahasa itu menyiratkan bahwa bahasa tidak 
“lahir” begitu saja dan tanpa aturan.Bahasa, pada dasarnya, 
mempunyai tatabahasa dan tataguna yang dipatuhi secara 
bersama oleh masyarakat penuturnya. Artinya, bahasa bukan 
“sesuatu” yang dapat dibuat semena-mena atau dipahami 
sesukanya. Dengan demikian, bahasa mesti dicermati secara utuh 
sebagai gejala yang mempunyai bentuk, makna, fungsi, dan juga 
nilai (lihat juga Foley, 1997; Artawa, 2005; Jufrizal, 2013b). 

Dalam banyak hal, bahasa dan tatabahasa juga 
menunjukkan keberhubungan yang dapat dicermati berdasarkan 
bentuk, makna dan tatanan sosial masyarakat penuturnya. 
Sebagaimana dijelaskan oleh Foley (1997:11 – 14), manusia 
hidup dalam kelompok social dan sebagai akibatnya manusia 
dapat terikat dengan pasangan struktural – pasangan antara 
struktur bahasa dengan budaya alamiah masyarakat penuturnya. 
Budaya yang dimaksud adalah ranah perilaku manusia antar 
generasi yang berkenaan dengan sistem komunikasi. Perilaku 
komunikasi tersebut dapat berbentuk verbal atau bukan-verbal, 
akan tetapi mereka mesti merasa bagian dari kelompok tersebut 
secara sosial-budaya, termasuk sejarah kehidupan mereka yang 
menjadi perekat kesatuan kelompok dimaksud. Dalam hal ini, 
peran bahasa menjadi sangat penting dan menentukan 
keberlangsungan hidup masyarakat penutur bahasa yang 
bersangkutan. Oleh karena itu, bahasa boleh didefinisikan 
sebagai sistem tanda dan kaidah-kaidah penggabungan tanda-
tanda linguistis. Semua tanda linguistik yang saling berhubungan 
dan tersusun secara sistematis tersebut membentuk alat 
komunikasi verbal, yaitu bahasa yang dengannya manusia dapat 
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berkembang melebihi makhluk lain seperti hewan atau tumbuhan 
(lihat juga Artawa, 2005; Jufrizal, 2013b). 

Secara lebih khusus, ternyata prinsip-prinsip peng-
gabungan yang mengikat unsur-unsur bahasa terkecil menjadi 
kesatuan yang lebih besar – bunyi menjadi suku kata atau kata, 
kata menjadi frasa, klausa atau kalimat – disebut tatabahasa 
(grammar) dari bahasa dimaksud. Dalam hal tatabahasa sebagai 
kaidah “alamiah” dari bentuk dan makna bahasa, dia juga 
mempunyai persentuhan dengan tatanan pemakaian dan nilai 
bahasa. Dengan demikian, tatabahasa, secara keseluruhan, bukan 
saja tatakata dan tatakalimat, tetapi juga tatamakna dan tataguna 
serta tatanilainya. Ini berarti bahwa bahasa mempunyai sistem 
dan kaidah yang mempunyai pertautan yang sangat rumit dan 
sistematis dengan butir-butir budaya masyarakat penuturnya 
(lihat Foley, 1997:29; Jufrizal dkk., 2008). 

Dengan demikian, kajian linguistik mempunyai kaitan erat 
dengan kajian kemasyarakat (sosiologi) dan kajian kebudayaan 
(antropologi dan etnografi) yang memungkinkan bahasa menjadi 
titik telaah dalam hubungannya dengan berbagai fitur 
kemanusiaan di luar bahasa. Kajian kebahasaan yang dikaitkan 
dengan fenomena alam lain di luar bahasa telah menjadi bidang 
kajian yang menarik dan berkembang pesat sejak pertengahan 
abad ke-20. Banyak gejala kemanusiaan dan alamiah lain yang 
berkaitan dengan bahasa yang menarik dan menantang untuk 
dicermati dan dipelajari secara seksama. Meskipun demikian, 
linguistik tetap mendasari setiap kajiannya dari fitur-fitur 
kebahasaan, baik secara terpisah maupun bersamaan. 

Sebagai bagian dari unsur kebudayaan, bahasa telah dan 
terus menyertai perkembangan hidup manusia pada hampir 
semua sisinya. Sebagai makhluk sosial-budaya, manusia 
mempunyai kemampuan untuk “mencipta” dan menggunakan 
bahasa dengan segala bentuk dan gayanya untuk mengungkapkan 
berbagai makna dan pesan. Bahasa dan kebudayaan mempunyai 
keberhubungan yang sangat erat dan terjalin secara sistematis-
alamiah sebagai bagian dari keistimewaan manusia. Keber-
hubungan antara bahasa dengan kebudayaan digambarkan oleh 
pada ilmuwan bahasa dengan berbagai cara dan titik pandang. 
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Kramsch (2001:3-4), misalnya, menyebut bahwa dalam berbagai 
peristiwa komunikasi, bahasa dan kebudayaan terikat secara 
berlapis dan dengan cara yang rumit. Lebih lanjut Kramsch 
menyatakan bahwa bahasa bisa: (i) mengungkapkan realitas 
budaya; (ii) mengemas realitas budaya; dan (iii) melambangkan 
realitas budaya. Ini berarti bahwa keberhubungan antara bahasa 
dengan kebudayaan masyarakat penuturnya sangat erat dan 
terjadi timbal-balik. Bahasa juga memuat tatanilai dan gambaran 
kejiwaan seseorang (lihat Jufrizal dkk., 2013; 2014).  

1.2 Bahasa dan Komunikasi 
Sebagai bagian kebudayaan, bahasa adalah juga alat 

komunikasi yang paling utama dalam kehidupan manusia. Pada 
dasarnya, kebudayaan adalah komunikasi; komunikasi yang 
dipahami sebagai sistem tanda yang dipakai untuk 
mengungkapkan makna dan gagasan. Kebudayaan sebagai 
komunikasi juga berarti bahwa daya cipta dan karsa manusia 
beserta hasil-hasilnya perlu diwariskan dan disampaikan dari satu 
generasi ke generasi; ini di antaranya dilakukan dengan 
menggunakan bahasa. Pendapat umum dari kebudayaan adalah 
sesuatu disebar-luaskan, diwariskan dari satu masa ke masa 
berikutnya melalui tindakan manusia dalam interaksi langsung 
atau tidak langsung, terutama dengan tanda-tanda linguistik. 
Memiliki kebudayaan artinya memiliki komunikasi, dan 
memiliki komunikasi artinya memiliki hubungan dengan bahasa. 
Dengan demikian, kebudayaan adalah komunikasi, atau 
sekurang-kurangnya, bagian dari komunikasi yang menjadi ciri 
dari manusia beradab (lihat lebih jauh Duranti, 1997). 

Bahasa sebagai alat utama komunikasi memungkinkan 
manusia dapat mengungkapkan dan menyampaikan pesan atau 
gagasan secara lugas, sistematis, dan mudah. Dalam pengertian 
yang paling umum, komunikasi adalah proses di mana dua atau 
lebih wujud (entitas) bergabung dalam menyampaikan atau 
menerima pesan dengan menggunakan media tertentu. Dalam hal 
ini, bahasa adalah alat utama yang lazim digunakan, di samping 
media komunikasi lain. Komunikasi pada dasarnya adalah urusan 
dan fungsi sosial yang memungkinkan manusia dapat saling 
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berhubungan dan melakukan berbagai perkembangan hidup. 
Selain itu, komunikasi adalah proses berbagi makna melalui 
perilaku verbal dan bukan verbal (lihat Cherry, 1959; Howell dan 
Vetter, 1985; Levine dan Adelman, 1993). 

Sebagaimana juga sudah sama-sama dimaklumi, bahasa 
pada dasarnya adalah kode, yang terdiri atas unsur-unsur 
suara/bunyi atau huruf, kata, frasa, dan seterusnya, yang disusun 
sedemikian rupa sehingga “mengemas” makna untuk satu hal dan 
tidak bermakna untuk hal lainnya. Komunikasi tanpa bahasa 
boleh dikatakan sebagai komunikasi yang kurang efektif; 
komunikasi tanpa bahasa merupakan komunikasi primitif. Setiap 
bahasa yang berkembang, sebenarnya, adalah keberhasilan dari 
tubuh dan pikiran manusia dan merupakan perkembangan dari 
teori-teori saluran komunikasi yang lebih primitive tersebut. 
Bahasa dipergunakan untuk mengungkapkan gagasan-gagasan 
rumit dan abstrak yang ada dalam kebudayaan dan diri manusia 
(lihat Sobur, 2003:308). Dengan demikian, bahasa sebagai alat 
komunikasi manusia melebihi peran alat (saluran) komunikasi 
lain yang tidak bersifat bahasa. 

Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa merupakan 
keunggulan makhluk yang disebut manusia. Dengan bahasa 
manusia dapat mengemas makna dengan berbagai tujuan dan 
nilai tertentu yang mungkin tidak dapat diungkapkan melalui alat 
(saluran) komunikasi lain, seperti gambar, tanda, lambang, atau 
yang lainnya. Meskipun bahasa adalah alat yang paling lentur 
dan paling cerdas sebagai alat komunikasi, komunikasi dengan 
bahasa tentu saja tidak boleh dilakukan secara semena-mena; 
tatanan dan kaidah bahasa menjadi bagian penting yang perlu 
dipatuhi agar proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. 
Berkaitan dengan ini, para ahli bahasa dan komunikasi (lihat di 
antaranya Sobur, 2003:306), berpendapat bahwa agar manusia 
tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan bahasa, 
maka ditetapkan konvensi-konvensi yang harus ditaati oleh 
pemakai bahasa. Konvensi-konvensi itu kemudian diatur, 
diklasifikasi, dan dikaidahkan, sehingga melahirkan tatabahasa. 
Meskipun demikian, bukan berarti aturan baku tata bahasa adalah 
hal yang kaku dan wajib diikuti secara ketat; tanpa pengetahuan 
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resmi tentang tatabahasa, pada dasarnya manusia mempunyai 
naluri untuk berkomunikasi. Namun, tentu saja bahasa tanpa 
tatabahasa yang baik akan melahirkan bentuk dan ungkapan 
bahasa yang kurang baik adanya. 

Sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki “kemampuan” 
komunikatif yang tidak dimiliki oleh alat komunikasi lain. 
Bahasa dapat mengemas berbagai makna dan nilai tidak kasat 
mata yang hanya mungkin dirasa dan dipahami oleh manusia 
sebagai makhluk cerdas dan berbudaya. Kemampuan mengemas 
makna dan nilai sosial-budaya yang rumit merupakan nilai lebih 
yang hanya dimiliki oleh bahasa. Andaikan bahasa tidak ada, 
tidak dapat dibayangkan apa yang terjadi dalam perkembangan 
kehidupan manusia; manusia boleh jadi tidak banyak berbeda 
dari makhluk lain, seperti hewan. Dengan demikian, bahasa 
merupakan anugerah yang sangat tinggi nilainya bagi manusia 
sebagai wahana pemberdayaan dan pengembangan taraf hidup 
manusia. 

Payne (2006:1-2) dalam kaitannya dengan ini 
mengemukakan bahwa setiap alat mempunyai dua unsur, yakni 
fungsi (function) dan bentuk (form). Fungsi adalah guna (tugas) 
alat itu yang dirancang untuk apa ia dibuat, dan bentuk adalah 
struktur nyata yang memenuhi tugas tersebut. Sebagai contoh, 
palu tukang kayu adalah alat yang berbentuk dan dirancang 
sedemikian rupa untuk dapat membenamkan paku ke dalam kayu 
dan juga untuk mencabutnya kembali jika diperlukan. Palu 
tersebut, tentu saja dibuat dan dirancang dengan dengan bentuk 
tententu sehingga dapat melakukan (digunakan) tugasnya 
sebagaimana diharapkan. Demikian pula bahasa; bahasa 
dibentuk, dirancang, dan dikembangkan oleh manusia (secara 
sosial-budaya) dengan berbagai perangkat nyata dan kaidah yang 
mengikat bentuk-bentuk itu sehingga berfungsi sebagai alat 
komunikasi.    

Dapat diartikan bahwa, di samping mempunyai sistem 
gramatikal yang bersifat internal, bahasa juga mempunyai fungsi 
utama sebagai alat komunikasi. Sebagaimana sudah 
dikemukakan pada bagian terdahulu, bahasa adalah bahagian dari 
kebudayaan dan alat kebudayaan itu sendiri. Berkenaan dengan 
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itu, pembahasan para ahli tentang bahasa, kebudayaan (budaya), 
dan komunikasi, meskipun dapat dilakukan secara terpisah, 
sering bersentuhan satu sama lain dan saling melengkapi. Bahasa 
adalah bagian dari kebudayaan; kebudayaan diungkapkan (antara 
lain) dengan bahasa; bahasa adalah alat komunikasi; komunikasi 
ditentukan (diikat secara konvensional) oleh kebudayaan; 
komunikasi tanpa bahasa adalah hal yang (amat) sulit dan aneh. 
Jadi bahasa adalah kiat yang dicipta manusia untuk 
mempermudah dan menata kesulitan komunikasi tersebut. 

Di samping bahasa merupakan sistem dengan kaidah dan 
ciri khas yang tertata, bahasa dapat pula dipahami sebagai kode 
(code); kode komunikasi yang dikaitkan dengan kominikasi 
verbal. Dari segi fungsi, bahasa adalah alat komunikasi; bahasa 
adalah kode dengan sistem dan kaidah terentu, tersusun, dan 
mempunyai makna sehingga dimengerti dan dipahami sebagai 
alat komunikasi dalam kehidupan manusia. Dalam pengertian 
yang lebih luas, bahasa bukan hanya suatu perwujudan dunia 
yang telah ada sebagaimana adanya, melainkan bahasa itu adalah 
dunia itu sendiri. Bahasa sebenarnya bagian dari perwujudan dan 
perlambang kehidupan duniawi manusia. Alam bahasa begitu 
luas, seluas alam dan pengalaman manusia penuturnya (lihat jauh 
Duranti, 1997; Chapman, 2000; Artawa, 2005). 

Selain bahasa, kebudayaan juga merupakan  bagian 
penting dari kehidupan manusia di muka bumi ini. White dan 
Dillingham (1973:9) mengungkapkan bahwa manusia dan 
budaya merupakan pasangan yang tidak terpisahkan. Tidak ada 
kebudayaan tanpa manusia, dan tidak ada pula manusia tanpa 
kebudayaan. Sulit dibayangkan seperti apa kehidupan manusia 
ini tanpa bahasa dan kebudayaan. Sebagaimana bahasa, batasan 
kebudayaan juga beragam sesuai dengan titik pandang orang 
yang membuat batasan itu. Oatey (dalam Oatey (ed.), 2000:4) 
mengemukakan bahwa kebudayaan adalah kumpulan 
seperangkat sikap, kepercayaan, konvensi tingkah laku, asumsi-
asumsi, dan nilai-nilai dasar yang tidak berwujud nyata yang 
dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan mempengaruhi 
setiap tingkah laku anggotanya dan tafsiran anggotanya terhadap 
makna tingkah laku orang lain. Ini juga berarti bahwa bahasa, 
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kebudayaan, dan komunikasi merupakan gejala alamiah penting 
yang menentukan keberadaan manusia di muka bumi ini sebagai 
makhluk cerdas dan berkembang. 

1.3 Bahasa dan Manusia 
Bahasa, sebagaimana telah disinggung di atas, adalah 

gejala yang memanusiakan manusia. Bahasa adalah wujud dari 
tingkat kecerdasan manusia yang melebihi tingkat kecerdasan 
makhluk lain, misalnya hewan. Kemungkinan hewan untuk 
memiliki dan mengembangkan bahasa boleh dikatakan 
“mustahil” karena perangkat dasar dan perangkat tuturnya tidak 
mendukung untuk itu. Para peneliti dan ilmuwan bahasa telah 
mencoba untuk “membelajarkan” simpanse (kera besar yang 
mempunyai beberapa kemiripan dengan manusia secara 
anatomis-biologis) untuk dapat menguasai bahasa. Akan tetapi, 
berbagai percobaan yang dilakukan untuk menjadikan simpanse 
bisa berbahasa boleh dikatakan “gagal”. Hewan mirip manusia 
itu tidak mampu menguasai kata-kata atau ujaran yang sederhana 
sekali pun. Mereka tidak mempunyai daya ingat dan kemampuan 
menggunakan bahasa secara komunikatif sebagaimana yang 
dimiliki oleh manusia (lihat Foley, 1997; Harley, 2001). 

Manusia sebagai makhluk cerdas selalu berpikir dan 
berkomunikasi dengan berbagai cara. Cara berkomunikasi 
manusia yang paling cerdas dan menakjubkan adalah 
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Tidak dapat 
dimungkiri bahwa manusia adalah makhluk yang mampu 
mencipta dan mengembangkan bahasa sepanjang sejarah 
peradabannya sebagai bagian dari kebudayaan. Keberadaan 
bahasa sebagai alat komunikasi telah memungkinkan manusia 
menata dan mengembangkan taraf hidup sepanjang waktu 
dengan bantuan unsur-unsur kebudayaan lain. Berkomunikasi 
dengan bahasa merupakan “keistimewaan” manusia yang 
menjadikan mereka bisa hidup bermasyarakat dan mengem-
bangkan budidaya yang dimiliki. Oleh karena itu, bahasa 
merupakan bagian penting dari kebudayaan dan sekaligus adalah 
wahana penyebar dan pemertahanan butir-butir kebudayaan yang 
ada (Duranti, 1997; Foley, 1999). 
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Pinker (2007:3) mengemukakan bahwa hubungan bahasa 
dengan manusia sungguh sangat dekat sehingga boleh dikatakan 
manusia selalu “berbahasa”. Jika dia tidak berbicara (berbahasa) 
dengan orang lain, dia berkemungkinan besar berbicara dengan 
dirinya sendiri, dengan hewan piaraannya, atau bahkan dengan 
benda mati di lingkungannya. Bahkan orang yang menderita 
afasia pun akan selalu berbahasa dengan kemampuannya. Ini 
berarti bahwa sesederhana apapun budaya dan pola kehidupan 
manusia, mereka pasti menggunakan bahasa. Jelas akan sangat 
aneh jika ada manusia dan/atau kelompok manusia yang hidup 
tanpa bahasa; boleh jadi itu bukan manusia. 

Sebagai makhluk cerdas, tentu saja, bahasa bukan satu-
satunya milik manusia yang istimewa. Masih banyak perangkat 
budaya dan kemampuan dasar lain yang mendukung manusia 
sebagai penguasa peradaban di muka bumi ini. Di samping 
memiliki budaya, manusia juga memiliki rasa dan budi-pekerti 
yang melahirkan budaya santun dan tenggang rasa. Berdasarkan 
pendapat Pinker (2007:230), dapat dikemukakan bahwaa 
manusia, secara alamiah, selalu berharap agar percakapan yang 
mereka lakukan berjalan baik dan pemakaian bahasa memenuhi 
lapisan makna beserta nilai-nilainya. Komunikasi manusia 
bukanlah seperti bekerjanya mesin pengeluar suara yang 
“berbicara” begitu saja tanpa memperdulikan nilai-nilai 
kemanusia, baik secara sosial-budaya maupun tindakan nyata 
secara langsung. Oleh karena itu manusia boleh dikatakan 
sebagai makhluk berperasaan dan mempedulikan lawan tutur 
dengan kiat berbahasa tententu, melalui berbahasa santun, 
misalnya. Mempedulikan dan mempertimbangkan sejumlah hal 
sehubungan lawan tutur sehingga mampu menjaga “wajah” 
lawan tuturnya adalah inti-dasar dari kesantunan berbahasa. 

Foley (1997:270 – 271) menjelaskan bahwa kesantunan, 
pada dasarnya, adalah rangkaian keterampilan sosial-budaya 
yang bertujuan untuk menyakinkan seseorang merasa berterima 
(“diiyakan keberadaannya”) dalam interaksi sosial.  Ini berkaitan 
dengan teori wajah dalam kesantunan linguistik seperti 
dikemukakan oleh Lakoff, Leech, atau Goffman. Brown dan 
Levinson (1987, 2000) memecah konsep Goffman tentang wajah 
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itu menjadi dua aspek, yaitu wajah positif dan wajah negatif yang 
keduanya berkaitan dengan keinginan wajah. Wajah (face) 
sebagai sebagai istilah teknis adalah kesan pribadi (jati diri) 
seseorang di tengah-tengah masyarakat. Wajah merujuk ke 
perasaan emosional dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang di 
mana orang tersebut menghendaki orang lain mengenalinya. 
Dengan demikian, kesantunan (politeness), dalam interaksi, 
misalnya dalam berbahasa, berarti kiat atau cara yang lazim 
digunakan untuk memperlihatkan kepedulian terhadap wajah 
seseorang. Ini berarti bahwa santun adalah menempatkan wajah 
orang lain sesuai dengan yang diingininya. Berbahasa santun 
berarti susunan dan tatatutur bahasa yang digunakan mengemas 
makna dan fungsi komunikasi yang menempatkan seseorang 
pada perasaan kejiwaan dan sosialnya sesuai yang dike-
hendakinya. Oleh karena itu, kesantunan berkaitan erat juga 
dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat setempat dan 
perasaan orang yang menjadi lawan tutur (Brown and Levinson, 
2000; Yule, 1998:60; lihat juga Foley, 1997; Bonvillain, 1997). 

Kesantunan berbahasa hanyalah salah satu bukti 
keberhubungan antara bahasa, budaya, dan manusia. Masih 
banyak fenomena lain yang menunjukkan bahwa bahasa dan 
manusia, serta kebudayaan, mempunyai keberhubungan dengan 
kadar keterikatan yang berbeda-beda. Hubungan itu terjadi sejak 
keberadaan moyang manusia yang mulai membentuk 
kebudayaan dan kebutuhan akan komunikasi. Komunikasi pada 
masa awal keberadaan manusia dipercayai berjalan dengan 
sangat sederhana dan untuk masa-masa selanjutnya terus 
bekembang sampai pada masa sekarang. Bahasa berkembang 
secara alami seiring dengan perkembangan sosial-budaya 
masyarakat penuturnya. Diperkirakan untuk masa mendatang, 
bahasa manusia akan terus berkembang dengan segala perangkat 
pendukungnya sebagai alat komunikasi yang paling cerdas 
sebagai hasil budaya manusia. 

Ilmuwan bahasa, lihat di antaranya dalam Bonvillain 
(1997), Foley (1997), dan Harley (2001:2 – 4) menjelaskan 
bahwa bahasa adalah salah satu unsur utama untuk memahami 
sifat-perilaku manusia. Secara anatomis, manusia memiliki 
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perangkat ujar dan mekanisme pelafalan bentuk-bentuk bahasa 
yang lebih mapan dan tertata jika dibandingkan dengan mamalia 
lain yang mempunyai kesamaan anatomi-biologis. Kemapanan 
dan kesiapan alat-alat ujar manusia didukung dengan sangat baik 
oleh kecerdasan dan perangkat otak sehingga manusia dapat 
memperoleh/mempelajari, melafalkan/menghasilkan, mengerti, 
dan mengingat/menyimpan bahasa sebagai alat komunikasi 
mereka. Bahasa manusia tumbuh dan berkembang mulai dari 
dalam diri dan didukung oleh lingkungan sosial-budaya mereka 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti bahwa 
manusia dan bahasa berjalan beriringan dan saling mendukung 
keberadaan masing-masing.   

1.4 Asal Mula dan Perkembangan Bahasa 
Sebagai gejala alam yang sangat “erat” hubungannya 

dengan manusia, bahasa ada sejak manusia dan kebutuhan akan 
berkomunikasi ada. Para peneliti, ilmuwan, dan pemerhati bahasa 
sudah memperkirakan bahwa bahasa moyang manusia tumbuh 
dari bentuknya yang sangat sederhana dan terus berkembang 
menjadi ribuan bahasa yang dipakai oleh manusia saat ini. Parera 
(1991:6-7), berdasarkan berbagai pendapat para ahli, menyatakan 
bahwa bahasa itu adalah gejala almiah dan manusiawi. Isyarat 
komunikasi yang berwujud bahasa itu telah dimiliki oleh 
masyarakat pemakainya sejak mereka ada. Asal mula bahasa 
manusia yang sesungguhnya tidak dapat dipastikan oleh para ahli 
karena rentangan zaman yang amat panjang dan keterbatasan 
bukti-bukti yang ada. Yang jelas, bahasa ada pada manusia, 
tetapi tidak diciptakan oleh seseorang atau kelompok orang 
secara sengaja, melainkan “tercipta” seiring dengan per-
kembangan kecerdasan dan pola hidup manusia. Inilah bukti 
bahwa bahasa itu alami dan manusiawi. 

Asal mula dan perkembangan (evolusi) bahasa telah dan 
terus dipelajari oleh peneliti dan ilmuwan bahasa melalui 
berbagai bidang ilmu. Penelurusan itu, di antara yang paling 
mungkin, dilakukan oleh ilmuwan dan peneliti di bidang 
Linguistik Bandingan-Historis dan Linguistik Kebudayaan. Asal 
mula dan perkembangan bahasa banyak dikaitkan dengan teori 
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evolusi yang dikenal juga sebagai neo-Darwinisme. Teori evolusi 
menjadi landasan penting untuk pengkajian evolusi bahasa 
manusia, di samping kajian sejarah dan perbandingan bahasa, 
sejak moyangnya sampai ke perkembangannya saat ini. 
Meskipun teori evolusi bukan ditujukan untuk mengkaji bahasa, 
namun teori yang dicetuskan oleh Darwin ini boleh dipakai untuk 
mengungkapkan asal mula dan perkembangan bahasa yang 
dikaitkan dengan evolusi manusia sebagai penuturnya (lihat 
Foley, 1997; Schendl, 2001). 

Bukti-bukti biologis, geologis, dan arkeologis 
menunjukkan bahwa ras manusia “lahir” dari genetika kera besar 
(apes) yang dalam perkembangannya muncul secara alami, 
dengan kehendak dan izin Tuhan, sebagai makhluk cerdas dan 
berbudaya. Ras manusia yang terus berkembang secara 
“istimewa” sampai lahirnya manusia dan masyarakat modern 
berjalan secara alamiah dan dalam rentangan masa yang sangat 
panjang. Perkembangan pola hidup dan budaya manusia dari 
masa ke masa itu diiringi pula oleh tumbuh dan berkembangnya 
bahasa sebagai alat komunikasi utama. Sebagaimana sudah 
disinggung di atas, bahasa manusia adalah hasil budi-daya 
manusia sebagai makhluk cerdas dan terus berkembang. Iringan 
ini memungkinkan bahasa selalu berdampingan dengan berbagai 
fitur sosia-budaya dan pola hidup manusia secara keseluruhan. 

Ilmuwan bahasa dan ilmuwan lain yang berkenaan dengan 
ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan perkembangan 
(evolusi) manusia sulit membuat pernyataan pasti kapan dan dari 
mana bahasa itu berasal. Namun dengan mengait-ngaitkan 
berbagai hasil kajian berbagai bidang ilmu pengetahuan yang 
ikut menyinggung bahasa, boleh dinyatakan bahwa kapasitas dan 
kemampuan menggunakan dan memaknai lambang dan tanda, 
serta berbahasa yang dimiliki oleh manusia seiring dengan 
berkembangnya kapasitas dan ukuran otak Homo sapiens yang 
secara biologis dan genetis dianggap sebagai makhluk yang 
menurunkan manusia modern. Diperkirakan kemampuan 
berbahasa yang paling sederhana telah mulai dimiliki oleh Homo 
sapiens sejak 2.000.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Sejak 
masa itu, ukuran dan kemampuan otak manusia purba terus 
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membaik diiringi oleh pertumbuhan alat-alat ucap yang 
dimilikinya. Sejak 60.000 tahun yang lalu, diperkirakan ukuran 
dan kemampuan berfungsi alat-alat ucap manusia sudah 
mendekati seperti yang dimiliki oleh manusia modern (lihat 
Foley, 1997; Harley, 2001). 

Para ilmuwan berpendapat bahwa lahirnya bahasa diawali 
oleh lahirnya kemampauan berpikir, memahami alam, dan 
“memaknai” lambang dan tanda-tanda untuk keperluan 
komunikasi. Diperkirakan bentuk bahasa yang mula-mula 
muncul itu sangat sederhana dan diungkapkan dengan dukungan 
isyarat atau bahasa tubuh. Bentuk bahasa pada masa awal itu 
lebih banyak berbentuk tiruan bunyi alam dalam bentuk 
onomatopoeia (onomatopoeic words). Pendapat yang 
menyatakan bahwa bahasa berevolusi dari merapal atau meniru 
dikenal dengan teori “ding-dong”, “heave-ho”, atau “bow-wow”. 
Bentuk-bentuk bahasa yang meniru dan didominasi oleh bunyi-
bunyi yang dibuat secara bervariasi terus berkembang bagaikan 
bahasa bayi yang bermula dari desisan lidah yang tidak jelas 
sampai mereka bisa berbahasa seperti orang dewasa. Bentuk-
bentuk tiruan dan kata onomatopoeia itu terus dirangkai secara 
alamiah dan dalam waktu yang panjang sehingga membentuk 
kata, kelompok kata, klausa, kalimat dan bentuk-bentuk bahasa 
lainnya (Foley, 1997; Bonvillain, 1997; Harley, 2001). 

Asal mula terbentuknya tatabahasa, menurut Pinker dan 
Bloom (lihat Harvey, 2001) juga dimulai dari tatanan sangat 
sederhana dan terus berkembang sebagai tatanan tatabahasa yang 
dimiliki oleh bahasa-bahasa manusia modern. Tahapan 
perkembangan tatabahasa juga mengikuti proses evolusi 
sebagaimana terjadi pada lapisan bahasa yang lain. 
Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan taraf hidup 
yang dimiliki oleh manusia di zamannya dan perkembangan 
fungsi neurologis-biologis otak mereka.  Dengan demikian, teori 
evolusi dan biologi dapat digunakan untuk menjelaskan tumbuh 
dan berkembangnya tatabahasa bahasa manusia. 

Foley (1997), lebih jauh, menyatakan bahwa di samping 
didukung oleh perkembangan kapasitas tingkat kecerdasan, 
perangkat otak, dan alat ucap manusia dari masa ke masa, 
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pertumbuhan dan perkembangan bahasa manusia didukung pula 
oleh dimensi sosial-budaya yang mengelilingi manusia itu 
sendiri. Kebutuhan hidup dan perkembangan tatana kebudayaan 
manusia telah dan terus mendorong kebutuhan untuk 
berkomunikasi secara verbal. Keadaan ini mempercepat 
“kelahiran” bentuk dan pola bahasa yang digunakan secara 
sistematis dan diphami bersama oleh kelompok masyarakat 
tertentu. Dalam masa yang cukup panjang, bahasa manusia terus 
bergeser dan berubah dalam berbagai sisinya untuk digunakan 
oleh manusia secara bersama. Berdasarkan pendapat ahli dan 
hasil penelitian terkait dengan perkembangan bahasa, Foley 
(1997) juga menyebutkan bahwa evolusi bahasa manusia 
nampaknya terjadi melalui proses aneka-sebab (multicausal 
processes). Faktor-faktor sosial-budaya, kognitif, dan tindakan 
langsung yang terjadi dalam peradaban manusia terjalin 
sedemikian rupa untuk mengubah dan mengembangkan bahasa. 

Perkembangan bentuk dan makna bahasa terus 
berkembang sedemikian rupa sejalan dengan kemampuan 
manusia mengembangkan budayanya dan meragamkan 
pemakaiannya. Dengan berbagai cara, manusia tiada hentinya 
untuk memperkaya makna dan nilai bahasa dalam berbagai 
tautan pemakaiannya. Makna sosial, fungsional, dan komunikatif 
lainnya sering sudah melewati makna asli dalam bahasa modern 
karena kebutuhan berkomunikasi yang semakin rumit dan 
sistematis. Berbahasa tidak hanya berarti menggunakan bentuk-
bentuk bahasa secara lahiriah, tetapi juga memikirkan dan 
menyesuaikannya dengan nilai-nilai budaya dan moral yang 
digunakan oleh kelompok masyarakat pemakaian bahasa 
tersebut. 

1.5 Catatan Penutup 
Manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan 

mencipta dan memahami berbagai lambang dan tanda yang ada 
di sekitarnya. Kemampuan ini memungkinkan manusia dapat 
berkembang dan memperoleh berbagai bentuk dan gagasan 
budaya yang bertujuan untuk mendapatkan taraf kehidupan yang 
lebih baik. Dalam hal ini, bahasa mempunyai peranan penting 



16 

dan menentukan sebagai butir budaya dan alat komunikasi. 
Bentuk-bentuk komunikasi verbal dan bukan-verbal yang 
digunakan oleh manusia tidak saja bermanfaat untuk 
menyampaikan gagasan, tetapi juga untuk menunjukkan jati 
dirinya. Dengan demikian, bahasa sebagai unsur budaya adalah 
juga alat komunikasi untuk menyebar-luaskan bentuk dan proses 
budaya itu sendiri. 

Bahasa, budaya, dan komunikasi adalah fenomena penting 
yang menyertai sejarah dan arah perkembangan hidup manusia. 
Ketiganya berjalan beriringan dalam berbagai aspek kehidupan 
manusia sejak masa awal keberadaannya sampai masa 
selanjutnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan yang 
“istimewa” karena di samping dapat menjelaskan hal-hal di luar 
dirinya, bahasa juga dapat menjelaskan dirinya sendiri. 
Kemampuan untuk menjelaskan diri sendiri ini hampir-hampir 
tidak dimiliki oleh unsur kebudayaan lain. Boleh dikatakan 
bahwa bahasa adalah media yang sangat lentur dan “cerdas” 
untuk mengungkapkan berbagai hal dalam kehidupan. Tidak 
dapat dibayangkan apa yang terjadi dalam sejarah perkembangan 
manusia jika tidak ada bahasa. 

Linguistik, sebagai cabang ilmu pengetahuan yang 
mempelajari bahasa, lahir dan berkembang sejalan dengan 
tingkat perhatian manusia terhadap bahasa. Keberhubungan 
antara bahasa dengan manusia dan kebudayaan telah menjadi 
perhatian dan pokok kajian ilmuwan dan penelitian bahasa. 
Bidang kajian di bidang ini cukup menantang dan menarik untuk 
dijadikan pokok kajian. Meskipun kajian linguistik mikro masih 
terbuka untuk ditelaah, kajian keberhubungan antara bahasa, 
budaya, dan komunikasi manusia ternyata memberi peluang 
kepada peneliti dan pemerhati bahasa untuk mengungkapkan 
banyak hal tentang bahasa. Ini berarti penelitian linguistik makro 
yang berkenaan dengan bahasa, budaya, dan komunikasi adalah 
“lahan” penelitian kebahasaan yang menunggu tenaga ilmiah dan 
terampil.     
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BAB 2 BAHASA DAN ILMU BAHASA 
 

2.1 Bahasa, Manusia, dan Ilmu Pengetahuan 
Para filosuf sudah sejak lama memperhatikan keberadaan 

bahasa dalam kehidupan manusia dan menjadikannya bagian dari 
renungan dan bahan penelaahan. Para pemikir dan pemerhati 
bahasa sejak masa awal peradaban sudah mencoba menjawab 
pertanyaan sederhana “apa itu bahasa?” melalui berbagai 
pendekatan dan dasar berpikir. Meskipun pertanyaan ini terlihat 
sederhana, namun jawaban yang diberikan memuncul pertanyaan 
lain sehingga jawabannya memerlukan telaah kebahasaan yang 
terus menjadi pemicu teori dan model pengkajian bahasa sampai 
saat ini. Ternyata bahasa adalah bagian dari fenomena alam yang 
sangat dekat keberhubungannya dengan manusia; bahasa ada 
karena manusia ada. Kedekatan bahasa dengan manusia dan 
peranan yang sangat besar dalam sejarah peradaban muka bumi 
telah dan terus menimbulkan pertanyaan lanjutan yang 
memerlukan penelitian tentang bahasa secara tertata dan 
mendalam. Dengan demikian, bahasa menjadi salah satu sasaran 
pengkajian ilmiah yang ikut memberi sumbangan untuk ilmu 
pengetahuan. 

Bloomfield (1933) (lihat Sutikno, 1995) menggambarkan 
bahwa bahasa memainkan peranan penting dalam hidup manusia. 
Begitu dekatnya hubungan bahasa dengan manusia telah 
menjadikan sebagian manusia, terutama orang awam, 
menganggap bahasa itu bukan hal aneh yang perlu 
dipertanyakan. Akan tetapi, peranan penting bahasa dalam 
peradaban manusia telah menjadi sumber pertanyaan yang 
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memerlukan jawaban dari hasil penelitian. Semakin 
dipertanyakan, semakin banyak jawaban yang mungkin 
diberikan, namun semakin “haus” untuk terus mempertanyakan 
apa itu bahasa. Semua pertanyaan yang mengarah untuk 
mengungkapkaan hakikat bahasa tersebut adalah asal mula 
kelahiran ilmu pengetahuan manusia tentang bahasa. Pada masa 
awal kemunculannya, tentu saja ilmu kebahasaan masih sangat 
sederhana sejalan dengan tingkat peradaban dan kemampuan 
berpikir manusia pada zamannya. 

Para ahli sejarah dan peneliti peradaban manusia, termasuk 
ilmuwan bahasa, berpendapat bahwa manusia mulai merasakan 
pentingnya peranan bahasa tatkala manusia sudah makin 
berkembang dan peradaban-peradaban baru yang mulai berbeda 
terus bermunculan. Penyebaran umat manusia di muka bumi 
yang terjadi akibat berbagai faktor sosial-budaya dan kebumian 
telah melahirkan kelompok-kelompok manusia dengan 
kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut di antaranya 
ditunjukan oleh munculnya variasi bahasa, mulai dari 
terbentuknya dialek-dialek lokal dan sosial, sampai lahirnya 
bahasa-bahasa baru yang tidak mudah dimengerti oleh kelompok 
penutur lainnya. Kejadian yang berlangsung secara alami dan 
dalam rentang waktu yang panjang tersebut telah menyebabkan 
berbagai peristiwa sosial-budaya, baik yang bersifat destruktif 
seperti permusuhan dan peperangan, maupun yang bersifat 
konstruktif seperti pembauran dan perdagangan lintas budaya 
dan bangsa. Dalam berbagai peristiwa ini, diyakini bahwa bahasa 
sangat memainkan peranan penting sebagai alat komunikasi. 

Bahasa yang digunakan oleh manusia pada zamannya 
adalah produk utama kebudayaan dan alat komunikasi yang 
menentukan arah peradaban masyarakat penuturnya. Itulah 
sebabnya manusia tidak mungkin berkembang dengan berbagai 
alat-alat peradaban dan fitur-fitur kebudayaan tanpa adanya 
bahasa. Bukti-bukti sejarah dan peninggalan peradaban manusia 
menunjukkan bahwa percikan-percikan bentuk bahasa dan 
pemakaiannya telah mendukung sejarah panjang perkembangan 
manusia sejak zaman pra-sejarah sampai kehidupan abad 
mutakhir ini. Diyakini pula bahwa peran bahasa terus akan tetap 
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penting untuk mendukung dan melahirkan peradaban baru untuk 
masa yang akan datang. 

Ilmu pengetahuan, sebagai salah satu bagian lain dari 
kebudayaan manusia, lahir dan berkembang seiring pula dengan 
masanya. Kebudayaan awal peradaban manusia yang sangat 
sederhana juga beriringan dengan keberadaan ilmu pengetahuan 
masa itu. Ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia disebar-
luaskan dan dikembangkan dengan berbagai cara; di antara cara 
yang paling tepat-guna adalah dengan menggunakan bahasa. 
Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu, bahasa tidak 
dapat dipisahkan dari manusia, makhluk cerdas yang mampu 
mencipta dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. 
Manusia dengan kecerdasannya yang melebihi makhluk lain 
mampu pula mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga 
mereka mampu menjadi “khalifah” di muka bumi. Dengan 
demikian, manusia akan terus hidup dalam “lautan” bahasa dan 
“mengharungi” dunia dengan ilmu pengetahuannya. 

Secara filosofis, manusia mempunyai sifat ingin tahu yang 
melahirkan pertanyaan untuk dijawab melalui pengalaman, bukti 
empiris, atau melalui penafsiran atas fenemena alam yang 
dialami. Hasil mencari tahu itu adalah (ilmu) pengetahuan. Orang 
yang menjadi tahu tentang sesuatu dikatakan sebagai orang yang 
berpengetahuan dan lazimnya itu semua dikomunikasi terutama 
dengan menggunakan bahasa. Pada berbagai kesempatan, ilmu 
pengetahuan memerlukan alat untuk menjadikannya bermanfaat 
bagi kehidupan manusia (lihat Parera, 1991). Dalam hal ini, 
bahasa mampu memfasilitasi ilmuwan untuk menyebar-luaskan 
gagasan dan pengetahuannya ke tengah-tengah masyarakat. 
Dengan demikian, hubungan bahasa dengan ilmu pengetahuan 
sangat erat dan saling memerlukan. Manusia mungkin tidak akan 
sampai pada masa teknologi canggih seperti yang terus 
berkembang pada abad ke-21 ini jika manusia tidak memiliki 
bahasa sebagai alat komunikasi 

Hubungan erat antara bahasa dengan ilmu pengetahuan 
sudah tidak diperdebatkan lagi. Keduanya saling mendukung 
dalam sejarah dan perkembangan peradaban manusia. 
Pengalaman-pengalaman yang menjadi cikal-bakal butir-butir 
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ilmu pengetahuan disimpan dan diungkapkan oleh manusia 
dengan berbagai perangkat kebudayaan. Dalam banyak hal, 
bahasa adalah perangkat budaya yang paling “berjasa” dalam 
menyimpan, melestarikan, dan menurunkan ilmu pengetahuan 
antar generasi. Fungsi utama bahasa sebagai alat komunikasi 
benar-benar sangat bermanfaat dalam pertumbuhan dan 
perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang terus 
berkembang sampai masa kita ini sulit terjadi tanpa bantuan 
bahasa yang merupakan unsur peradaban tinggi manusia. Tidak 
diragukan lagi bahwa “keistimewaan” yang dimiliki bahasa 
sebagai alat komunikasi telah memungkinkan berkembangnya 
peradaban dan ilmu pengetahuan manusia dari masa ke masa 
(lihat lebih jauh Robin, 1990; Duranti, 1997; Chapman, 2000; 
Kramsch, 2001).  
 
2.2 Sistem Kebahasaan dan Linguistik 

Sebenarnya, perhatian dan kajian tentang bahasa sudah ada 
sejak manusia mulai mempertanyakan alam sekitar dan dirinya, 
termasuk bahasa. Namun sebelum abad ke-19, kajian ilmiah 
tentang bahasa berada sebagai bagian dari studi filsafat, logika, 
dan filologi. Dalam hal ini, filsafat memperlakukan bahasa 
sebagai alat berpikir, logika menggunakan bahasa sebagai sarana 
berpikir, dan filologi melihat bahasa dalam perbandingan 
tatabahasa (Parera, 1991). Pada masa itu, bahasa belum menjadi 
objek penelitian khusus; bahasa baru dilihat sebagai alat berpikir 
untuk menggambarkan fenomena dan mengungkapkan gagasan. 
Kemunculan kajian ilmiah tentang bahasa secara sistematis yang 
secara lebih khusus menjadikan bahasa sebagai sasaran kajian 
yang menandai lahir linguistik modern muncul sejak abad ke-19 
dan mengalami perkembangan yang pesat sejak pertengahan 
abad ke-20. 

Pandangan bahwa bahasa adalah alat komunikasi 
menyiratkan bahwa bahasa itu bentuk dan fungsi karena setiap 
alat, pada dasarnya mempunyai bentuk dan fungsi tersebut. 
Payne (2006:1), secara filosofis, menjelaskan bahwa setiap “alat” 
lazimnya mempunyai dua unsur, yaitu fungsi dan bentuk. Fungsi 
adalah tugas yang dirancang atau ditentukan untuk apa alat itu 
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dibuat, sementara bentuk adalah struktur nyata yang dengannya 
fungsi-fungsi itu mungkin dijalankannya. Dengan demikian, jika 
bahasa adalah alat komunikasi, tentu saja bahasa layak 
digunakan untuk mengemban tugas komunikasi tersebut. 
Penyelesaian dan pengembanan tugas-tugas tersebut tentu saja 
tidak akan terwujud jika struktur nyata alat tersebut tidak 
mendukung untuk itu. 

Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai struktur 
nyata yang tersusun secara sistematis mulai dari tatabunyi, 
tatakata, tatakalimat, dan tatawacana. Secara bersamaan,lapisan 
tatanan tersebut membangun bentuk bahasa yang mengemas 
makna, fungsi, dan nilai-nilai. Dengan demikian, bahasa 
mempunyai empat lapis unsur yang bertaut secara kompleks dan 
sistematis untuk mengemas fungsi-fungsi komunikatif dan sosial-
budayanya. Ini berarti bahwa bahasa mempunyai empat lapis 
unsur yang secara sistematis menjalankan fungsi-fungsi 
komunikatif dan sosial-budayanya, yaitu bentuk, makna, fungsi, 
dan nilai (Foley, 1997; Payne, 2006; Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 
2013). Bentuk adalah tempat makna, fungsi, dan nilai bahasa 
“bergantung” yang dalam pemakaiannya menjadi pembeda 
bahasa dengan alat komunikasi yang lain. Sistem kebahasaan, 
pada dasarnya, adalah sistem yang menjadikan bentuk, makna, 
fungsi, dan nilai tersebut dapat mengemban fungsi bahasa 
sebagai alat komunikasi dalam kehidupan manusia. 

Sistem kebahasaan yang ada dalam bahasa manusia telah 
menjadikan bahasa bertatabahasa yang secara teoretis 
diungkapkan sebagai sistem abstrak yang mengikat keteraturan 
unsur-unsur bahasa pada setiap lapisannya (lihat Jufrizal, 2012; 
Jufrizal dkk. 2013). Ruang lingkup kajian kebahasaan 
(linguistik), yang berupaya mengungkapkan dan menjelaskan 
fenomena kebahasaan, dapat dikelompokkan menjadi linguistik-
mikro dan linguistik-makro. Kajian linguistik-mikro menitik-
beratkan kajiannya pada tatanan bentuk dan makna bahasa dari 
sistem bahasa itu sendiri. Kajian linguistik-makro merupakan 
bidang kajian dan penelitian linguistik awal yang mencermati 
sistem kebahasaan bahasa-bahasa manusia. Bidang kajian 
linguistik-makro menempatkan kajian kebahasaan dalam 
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kaitannya dengan fenomena alam lain di luar bahasa. Itu 
sebabnya bidang linguistik-makro dikaitkan dengan bidang ilmu 
lain yang berkaitan dengan kebahasaan seperti Sosiologi, 
Psikologi, Antropologi, Arkeologi sehingga melahirkan cabang 
linguistik-makro Sosiolinguistik, Psikolinguistik, Antropo-
lingusitik, dan Arkeolinguistik (lihat Kridalaksana, 1993; 
Jufrizal, 2012). 

Sistem kebahasaan adalah fenomena yang berusaha 
diungkapkan dan digambarkan secara ilmiah oleh ilmuwan dan 
peneliti bahasa yang berkembang pesat sejak awal abad ke-20 
melalui telaah deskriptif-struktural. Kajian ini menandai lahirnya 
teori linguistik struktural yang dianggap sebagai cikal-bakal 
linguistik modern. Dalam perkembangan linguistik seterusnya, 
kajian struktural terus mengalami pembaharuan dan mengarah ke 
kajian yang dikaitkan dengan psikologi-transformatif dan 
fungsional-pragmatis. Sistem kebahasaan terus ditelaah dalam 
kaitannya dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dan 
keberadaan sebagai bagian sosial-budaya masyarakat penuturnya. 
Pengembangan kajian kebahasaan seperti ini telah menjadikan 
linguistik berkembang pesat dengan berbagai sudut pandang dan 
objek kajiannya. 

Bermula dari telaah sistem kebahasaan, ilmuwan dan 
peneliti bahasa berupaya mengemukakan temuan-temuan mereka 
yang didasarkan bukti-bukti empiris melalui konsep-konsep dan 
pernyataan ilmiah yang melahirkan teori tentang bahasa. Sejak 
itu, kajian kebahasaan dihimpun sebagai bidang kajian yang 
berada di bawah “payung” Linguistik. Berdasarkan objek 
kajiannya yang cukup jelas, yaitu bahasa, linguistik memenuhi 
salah satu syarat yang harus dimiliki oleh bidang ilmu 
pengetahuan, yaitu Ontologi. Bagaimana bahasa itu dipelajari 
dan metodologi penelitian linguistik yang juga disusun secara 
sistematis sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah dalam 
bidang bahasa telah memenuhi pula Epistemologi. Manfaat yang 
diperoleh melalui penelitian dan kajian kebahasaan untuk 
kemaslahatan manusia juga terus diakui secara ilmiah. Ini 
memenuhi syarat ilmu yang lain dalam filsafat ilmu pengetahuan, 
yaitu aksiologi. Dengan demikian, cukup beralasan untuk 
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menyatakan Linguistik adalah salah satu cabang ilmu 
pengetahuan di antara cabang dan bidang ilmu pengetahuan lain 
yang dikenal dalam peradaban manusia. 

Sebagai cabang ilmu pengetahuan yang menelaah bahasa, 
linguistik mempunyai tujuan-tujuan khusus yang menjadinya 
dapat dikembangkan secara ilmiah. Berdasarkan pendapat para 
ahli, Parera (1991:5 – 6) mengemukakan beberapa tujuan utama 
studi ilmiah bahasa. Pertama, studi bahasa bertujuan untuk 
mengelompokkan dan membeda-bedakan objek atau sasaran 
kajiannya. Seorang peneliti bahasa akan mengelompokkan dan 
membeda-bedakan bahasa-bahasa yang diteliti berdasarkan fakta 
dan data bahasa yang diperoleh. Pengelompokan dan pembedaan 
itu dapat didasarkan pada bentuk, makna, fungsi, atau nilai 
bahasa yang diteliti. Pengelompokkan dan pembedaan itu juga 
boleh didasarkan pada wilayah pemakaian, sejarah terbentuk dan 
genetikanya, serta aspek sosial-budaya dan psikologis yang 
menyertai bahasa itu. Kedua, tujuan studi bahasa adalah untuk 
menghubung-hubungkan. Tujuan ini dikaitkan dengan sistem 
kebahasaan yang bersifat terpadu. Oleh karena itu, peneliti dan 
ahli bahasa perlu menghubung-hubungkan satu fitur kebahasaan 
dengan yang lainnya untuk mencari tahu hakikat bahasa secara 
keseluruhan. 

Tujuan ketiga dari studi bahasa itu adalah untuk 
mengendalikan gejala-gejala bahasa alamiah. Objek kajian 
bahasa, di antaranya, adalah kealamiahan bahasa yang 
menjadikannya sebagai milik manusia sebagai penuturnya. 
Sebagai gejala alamiah bahasa dapat dikendalikan oleh manusia 
dan masyarakat penuturnya. Ini berarti bahwa bahasa itu dapat 
diperbaiki, diganti, diubah, dibina, dikembangkan, dipelajari, 
atau ditinggalkan jika memang tidak berguna lagi bagi 
penuturnya. Keempat, tujuan studi bahasa itu adalah untuk 
meramalkan. Sebagai satu sistem alamiah, bahasa mempunyai 
struktur sistematis dan lentur, namun relatif tetap. Sifat-perilaku 
bahasa seperti ini memungkinkan para peneliti dan ilmuwan 
bahasa meramalkan kejadian dan keakanan bahasa. Melalui 
penelitian dan telaah bahasa, deskripsi tatabahasa dan masa 
depan bahasa melalui perencanaan dan kebijakan bahasa dapat 
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diramalkan secara ilmiah. Meskipun tidak bersifat pasti, 
peramalan bahasa secara ilmiah telah memungkin hasil kajian 
bahasa menjadi panduan untuk pembelajaran dan politik bahasa. 

2.3 Linguistik: Sejarah Singkat Perkembangannya 
Linguistik, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari 

fenomena kebahasaan secara ilmiah, sudah diakui keberadaannya 
secara universal. Meskipun pada mulanya kajian kebahasaan 
berada di bawah filsafat, logika, atau filologi, namun dalam 
perkembangannya linguistik mampu berdiri sendiri dengan 
mengembangkan cabang-cabang yang cukup memberi pengaruh 
bagi dunia ilmu pengetahuan. Sebagaimana dikemukakan di atas, 
linguistik sebagai cabang ilmu sudah memenuhi ketentuan 
ontologis, epistemologis, dan aksiologis sehingga keberadaannya 
dapat bertahan dan berkembang sampai saat ini. Sejarah 
perkembangan linguistik, seperti juga dialami oleh bidang ilmu 
pengetahuan lain, ditandai oleh pasang surut dan perdebatan 
yang beragam. Sebagai bagian dari hasil peradaban manusia, 
linguistik dirintis dan dikembangkan oleh para pemerhati dan 
ilmuwan bahasa sebagai bukti keawasannya akan bahasa sebagai 
fenomena budaya dan manusiawi. 

Ilmu (pengetahuan) tidak dari satu rantaian asumsi atau 
hipotesis yang harus setiap kali diuji dengan fakta dan data. 
Asumsi dan hipotesis dalam penelitian dan kajian linguistik 
memerlukan langkah pengujian dan/atau verifikasi lebih sering 
karena bahasa mempunyai kecenderungan untuk berubah dari 
waktu ke waktu seiring dengan perubahan peradaban masyarakat 
penuturnya. Dalam kajian kebahasaan, peneliti dan ilmuwan 
bahasa tidak dapat meninggalkan begitu saja teori-teori atau 
konsep yang pernah ada karena semua itu merupakan rantai yang 
berkesinambungan sepanjang sejarah pengkajian bahasa. 
Asumsi, hipotesis, dan teori-teori itu akan selalu diuji ulang, 
diverifikasi, dibanding dan dipertentangkan, ditolak, diper-
baharui, diperhalus, dikembangkan, atau ditidakberlakjukan lagi 
sesuai dengan data dan fakta bahasa sebagai gejala alamiah dan 
manusiawi. Ini berarti bahwa kajian dan ilmu kebahasaan 
mempunyai kecenderungan untuk terus berkembang dan berubah 
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sebagaimana perubahan itu adalah salah satu keniscayaan dalam 
hidup manusia (lihat Parera, 1991; Schendl, 2001). 

Mengapa perlu belajar linguistik itu? Pertanyaan ini telah 
mengusik pikiran dan daya nalar pemerhati dan ilmuwan bahasa 
untuk meletakkan dasar filosofis akan pentingnya ilmu yang 
mempelajari (tentang) bahasa, yang secara terminologis disebut 
linguistik. Berdasarkan berbagai pendapat dan simpulan filosofis, 
Freeman dan Freeman (2004:x – xi) merangkum alasan-alasan 
penting mengapa (belajar) linguistik itu perlu. Menurut mereka, 
sekurang-kurangnya, ada lima alasan mengapa belajar linguistik 
itu perlu dalam peradaban manusia dan perkembangan ilmu 
pengetahuan. Pertama adalah bahwa bahasa adalah gejala yang 
menjadikan manusia hadir sebagai makhluk hebat; tanpa bahasa, 
manusia tidak akan bisa mempunyai kelebihan sosial-budaya 
seperti yang ada saat ini. Keberadaan bahasa telah dan terus 
memungkinkan manusia dapat berkomunikasi secara verbal yang 
tidak dimiliki oleh makhluk lain. Ini berarti bahwa dengan 
belajar linguistik, kita bisa mempelajari salah satu gejala yang 
memanusiakan manusia. 

Alasan kedua adalah dengan semakin banyaknya manusia, 
terutama guru bahasa, mengetahui tentang bagaimana bahasa 
bekerja, akan semakin tepat-guna mereka menggunakan bahasa 
untuk membantu murid-murid dalam belajar bahasa. Guru-guru 
dan para pemakai bahasa yang peduli dan mengetahui dengan 
baik sistem gramatikal yang menjadi “kaidah” bagaimana 
seharusnya bahasa bekerja akan mampu menggunakan bahasa 
dengan baik dan tepat-guna. Alasan ketiga adalah bahwa 
sesungguhnya belajar bahasa itu menarik. Alasan ketiga ini 
menjadi bagian penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh 
peneliti dan ilmuwan bahasa; mempelajari dan menelaah 
berbagai gejala dengan berbagai kekhasannya adalah menarik, 
menantang, dan menyenangkan. Begitu seorang peneliti dan 
ilmuwan bahasa menemukan kaidah dan membuat penjelasannya 
secara sahih, dia akan merasa puas dan ingin lebih jauh lagi 
menelaah hakikat bahasa tersebut. 

Alasan keempat mengapa linguistik itu penting adalah 
bahwa orang yang berpendidikan dan terpelajar harus 
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mengetahui hal-ihwal tentang bahasa. Bahasa adalah cerminan 
jiwa dan lambang jati-diri seseorang. Tingkat kecerdasan dan 
pendidikan seseorang sering diukur dengan pengetahuannya 
tentang bahasa dan bagaimana dia menggunakan bahasa dengan 
lazim dan baik. Meskipun ukuran ini bukan bersifat mutlak, 
namun kadar keberterimaan pemakaian bahasa seseorang boleh 
jadi dijadikan ukuran tingkat kecerdasan dan pendidikannya. 
Alasan terakhir, kelima, mengapa linguistik itu penting adalah 
bahwa mempelajari bahasa berarti mempelajari jiwa dan pikiran 
manusia. Alasan ini berkenaan dengan adanya aspek kebahasaan 
yang berkenaan dengan jiwa dan pikiran manusia. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Chomsky (1975) seperti dikutip Freeman dan 
Freeman (2004:xi) bahwa bahasa adalah cerminan pikiran dalam 
pengertian yang dalam dan menentukan. Bahasa adalah hasil 
kecerdasan manusia, dicipta dari semula oleh setiap orang 
melalui perlakuan yang ada jauh di balik keterjangkauan atau 
kesadaran. 

Pentingnya belajar linguistik dan bahasa, bukan hanya 
berkaitan dengan perihal keilmuan tetapi juga berhubungan 
dengan aspek perkembangan bahasa dalam diri manusia. 
Halliday (1984) seperti dikutip oleh Freeman dan Freeman 
(2004:xi) menandaskan manusia, secara alamiah, belajar bahasa, 
belajar melalui bahasa, dan mempelajari tentang bahasa. 
Rangkaian proses yang terjadi dalam perkembangan bahasa 
manusia ini menyiratkan bahwa bahasa adalah bagian hidup 
manusia dan sangat berperan dalam berbagai sisi kehidupan dan 
peradaban manusia. Tidak ada manusia normal yang menghindar 
dari keberadaan dan penggunaan bahasa. 

Masa pasti kapan telaah bahasa dimulai dilakukan belum 
dapat dipastikan oleh para ahli. Namun besar kemungkinan, 
bahasa telah mulai dijadikan bahan kajian secara ilmiah (pada 
zaman itu) sejak abad ke-4 atau ke-5 sebelum Masehi. Zaman 
inilah yang dirujuk oleh ahli sejarah linguistik sebagai periode 
tatabahasa kuno (the ancient grammarians). Dalam catatan 
sejarah, masa linguistik kuno ditandai oleh lahirnya tatabahasa 
Panini yang mendeskripsikan tatabahasa bahasa Sanskerta, di 
India. Tatabahasa Panini ini dianggap sebagai tonggak penting 
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kelahiran linguistik awal yang sudah memperlihatkan ciri-ciri 
telaah ilmiah. Deskripsi tatabahasa bahasa Sanskerta pada 
periode linguistik awal (kuno) ini sudah menelaah tatabunyi, 
tatakata, dan tatakalimat secara sederhana. Penekanannya adalah 
pada pendefinisian yang dilakukan secara logika dan filosofis. 
Dipercayai bahwa tatabahasa Panini ini diikuti oleh beberapa 
kajian kebahasaan terhadap bahasa Kopti, Persia, China, dan 
Ibrani oleh ahli bahasa di Mesir, Iran, China, dan Babilonia 
seiring dengan pengaruh sosial-budaya India ke daerah 
sekitarnya (lihat Crane dkk., 1981; Robin, 1990). 

Masa linguistik kuno ini juga meliputi kajian kebahasaan 
yang tumbuh dan berkembang di benua Eropa yang ada di 
Athena, Yunani. Ahli-ahli filsafat, logika, metafisika, atau 
teologi sekitar abad ke-3 sampai ke-1 sebelum Masehi 
menjadikan bahasa Yunani, Latin, dan beberapa bahasa Indo-
Eropa lainnya sebagai sasaran kajiannya. Filosuf dan pemikir 
besar kaum Yunani-Latin seperti Plato, Aristoles, Dionysius 
Thrax, Priscian, Donatus, dan beberapa ahli lainnya melahirkan 
telaah bahasa yang lebih maju untuk deskripsi tatabahasa dan 
pemakaian bahasa. Meskipun masih didasarkan pada pandangan 
filosofis dan logika, kajian kebahasaan di universitas/sekolah 
Yunani ini sudah lebih rinci dan sistematis sebagai landasan 
pengkajian kebahasaan yang melahirkan Linguistik sebagai 
cabang ilmu pengetahuan pada masa-masa selanjutnya. Kelas 
kata dan telaah tatakalimat disertai kajian makna secara logika 
bahasa menjadi keunggulan telaah linguistik pada masa itu 
(Crane dkk., 1981; Robin, 1990; Parera, 1991). 

Perjalanan panjang sejak abad ke-3 sampai ke masa 
kegelapan, Renaisanse, dan abad pencerahan, linguistik terus 
berkembang dan memasuki periode kedua yang dikenal sebagai 
linguistik traditional (traditional linguistics). Pada masa ini 
Linguistik mengalami masa perubahan dan pengembangan yang 
cukup berarti dengan tetap menjadikan bahasa Latin dan bahasa 
Romawi sebagai bahasa utama yang ditelaah. Sampai abad ke-13 
Linguistik Tradisional berkembang sebagai bidang kajian yang 
mulai berdiri sendiri. Linguistik, yang di antaranya dipelopori 
oleh Priscian dan Donatus, sudah mulai melihat bahasa dan 
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sistem kebahasaan sebagai bentuk tersruktur dan ditelaah melalui 
tatabahasa spekulatif atau modistik. Tatabahasa spekulatif 
dihasilkan dari tubrukan tatabahasa deskriptif bahasa Latin 
tradisional dan filsafat sekolah yang diwakili oleh filosuf 
Khatolik seperti St. Thomas Aquinas. Selain bahasa Latin, 
Romawi, atau Yunani, aliran linguistik tradisional ini juga dianut 
oleh ilmuwan bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Pada masa ini 
mulai dikenal sistem alfabetik atau huruf hijaiyyah yang 
dijadikan tatatulis ortografis. Kajian kelas kata, fonetis-fonologis, 
tatakalimat dan tatamaknayang dideskripsikan melalui batasan-
batasan metabahasa dan konseptual menjadi ciri utama telaah 
kebahasaan aliran tradisional (lihat Crane dkk., 1981; Robin, 
1990; Parera, 1991). 

Aliran linguistik modern, telaah kebahasaan yang diakui 
sebagai cabang ilmu pegentahuan, mulai lahir pada abad ke-19. 
Perkembangan baru dalam linguistik ini dipicu oleh perhatian 
yang mendalam terhadap data nyata dan struktur kebahasaan 
yang membentuk bahasa secara lahiriah. Bentuk kajian linguistik 
yang paling mendasar pada masa awal lahirnya linguistik modern 
ini adalah linguistik bandingan-historis yang diikuti oleh 
dialektogi geografis tradisional. William Jones (1747 – 1794) 
adalah salah seorang ahli lingusitik yang dikenal sebagai orang 
pertama sebagai peneliti di bidang linguistik historis-bandingan. 
Dia meneliti perbandingan dan sejarah-hubungan genetis bahasa-
bahasa Yunani, Latin, Gothik, dan Sanskerta. Ilmuwan lain yang 
berada dalam aliran linguistik modern awal ini antara lain Franz 
Bopp, Rasmus Rask, dan rekan-rekannya yang mengembangkan 
kajian mereka pada perbandingan bahasa Indo-Eropa lainnya. 
Selanjutnya, pada akhir abad ke-19 lahir aliran neo-grammarian 
yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kajian sistem 
struktur lahiriah bahasa pada setiap lapisan bentuk bahasa 
manusia. Wilhelm von Humbolt (1767 – 1835) adalah ilmuwan 
yang dikenal pada masa itu dalam mengembangkan kajian 
ketatabahasaan dan pengkaidahannya berdasarkan data empiris. 
Itulah sebabnya, aliran linguistik yang menandai lahirnya 
linguistik modern dikenal juga dengan Linguistik Struktural 
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(Structural Linguistics) (Crane dkk., 1981; Robin, 1990; Parera, 
1991). 

Aliran pembaharuan dalam linguistik struktural yang lebih 
sistematis dan didasarkan pada logika filsafat bahasa muncul 
pada akhir abad ke-19 dan dikembangkan lebih jauh pada awal 
abad ke-20. Pada masa ini lahir aliran linguistik struktural 
sinkronik dan diakronik yang merupakan bentuk kajian 
kebahasaan berdasarkan periode waktu, sebagai pengembangan 
dari linguistik historis. Linguistik sinkronik adalah bentuk kajian 
kebahasaan dalam satu periode waktu, sedangkan linguistik 
diakronik adalah bentuk kajian kebahasaan yang dilakukan 
secara lintas waktu. Pada masa ini juga termahsyur istilah 
linguistik deskriptif dan linguistik preskriptif. Linguistik 
deskriptif adalah bentuk kajian kebahasaan yang didasarkan pada 
data dan fakta empiris apa adanya, sedangkan linguistik 
preskriptif adalah bentuk kajian linguistik normatif-idealis yang 
mengarah ke telaah apa yang seharusnya secara logika dan 
normatif. Ilmuwan seperti Otto Jesperson, Ferdinand de 
Saussure, dan Leonard Bloomfield adalah orang berjasa 
meletakkan dasar-dasar linguistik modern dengan aliran 
struktural (lihat lebih jauh Crane dkk., 1981; Robin, 1990; 
Parera, 1991). 

Inovasi baru teori dan model kajian linguistik modern 
yang lebih bersifat psikologis-mentalis lahir pada pertengahan 
abad ke-20 yang dipelopori oleh Noam Chomsky melalui aliran 
tatabahasa transformasi generatif. Inovasi linguistik modern ini 
muncul sebagai reaksi atas ketidakpuasan ilmuwan bahasa atas 
hasil kajian linguistik struktural. Linguistik modern selanjutnya 
terus berkembang ke bentuk-bentuk kajian linguistik aliran 
fungsional dan tipologi linguistik yang merupakan bentuk kajian 
perbandingan lintas-bahasa. Teori tatabahasa seperti Tatabahasa 
Penguasaan dan Pengikatan, Tatabahasa Leksikal Fungsional, 
Tatabahasa Relasional, Tatabahasa Peran dan Referensi, dan 
Tipologi Linguistik Gramatikal dan Fungsional adalah teori-teori 
kajian ketatabahasaan yang lahir pada akhir abad ke-20. 
Kemungkinan perkembangan teori tatabahasa ini terus terlihat 
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dan boleh jadi akan terus melahirkan aliran-aliran lain pada abad 
ke-21 ini (Crane dkk., 1981; Jufrizal, 2012). 

 
2.4 Pembidangan Linguistik 

Sejarah panjang pertumbuhan dan perkembangan 
linguistik tidak hanya penting diketahui untuk melihat saling 
keberhubungan antara teori dan konsep lama dan baru yang 
sangat penting untuk pengembangan linguistik secara umum, 
tetapi juga diperlukan agar kajian kebahasaan lebih terfokus pada 
bidang kajian tertentu. Linguistik yang sudah berkembang sangat 
pesat dan luas mengharuskan ilmuwan dan peneliti bahasa 
mengetahui ruang dan pembidangan kajian kebahasaan agar apa 
yang dikajinya lebih terarah dan mendalam. Oleh karena itu, ada 
baiknya dirangkum garis-garis besar pembidangan ilmu 
kebahasaan yang sedang dan terus mengalami perkembangan ini. 

Paparan singkat pembidangan linguistik yang disajikan 
pada bagian ini disarikan dari beberapa rujukan yang memuat 
informasi pembidangan ilmu kebahasaan. Sajian pembidangan 
linguistik dan penjelasan singkat pada bagian ini disarikan dari 
beberapa sumber bacaan seperti apa yang dikemukakan oleh 
Crane dkk. (1981), Lyons (1987), Robin (1990), Parera (1991), 
Kridalaksana (1993), dan Matthews (1997). Paparan singkat ini 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas kepada para 
pembelajar dan ilmuwan bahasa bahwa linguistik merupakan 
“payung” besar keilmuan bahasa yang “menaungi”sejumlah 
bidang kajian yang diarahkan untuk mengungkapkan hakikat 
bahasa. 

Pembidangan linguistik berdasarkan ruang lingkup 
kajiannya dapat dibedakan menjadi:(i) bidang linguistik-mikro 
(micro-linguistics);dan (ii) bidang linguistik-makro (macro-
linguistics). Pembidangan linguistik ketiga yang boleh jadi 
meliputi kedua bidang ini adalah bidang sejarah linguistik (the 
history of linguistics). Bidang linguistik-mikro adalah bidang 
kajian kebahasaan yang menelaah hakikat bahasa berdasarkan 
sistem dan sifat-perilaku yang ada dalam bahasa itu sendiri. 
Dalam hal ini, bahasa dicermati dan dideskripsikan sebagai 
wujud bahasa sebagaimana apa adanya dan tidak (banyak) 



31 

melibatkan faktor luar bahasa dalam penelaahan dan perumusan 
simpulannya. Bidang kajian linguistik-mikro, pada umumnya, 
merupakan bentuk kajian linguistik teoretis, yaitu bentuk kajian 
kebahasaan yang berupaya untuk merumuskan hasil-hasil kajian 
untuk membangun konsep dan teori kebahasaan yang dapat 
digeneralisasikan untuk bahasa-bahasa manusia atau sekurang-
kurangnya untuk beberapa bahasa tertentu. Bidang kajian 
linguistik-mikro teoretis yang bersifat umum, yaitu: (i) teori 
linguistik; (ii) linguistik deskriptif; dan (iii) linguistik historis-
bandingan. Sementara itu, sub-bagian kajian linguistik-mikro 
yang boleh berlaku untuk bahasa (-bahasa) tertentu adalah: (i) 
linguistik deskriptif; dan (ii) linguistik historis-bandingan. 

Pembidangan linguistik kedua, linguistik-makro, adalah 
bidang dan bentuk kajian linguistik yang menelaah fenomena 
kebahasaan dalam kaitannya dengan fenomena sosial-budaya dan 
kemanusiaan lainnya di luar bahasa. Bidang kajian linguistik-
makro jauh lebih banyak dan lebih luas cakupannya jika 
dibandingkan dengan bentuk-bentuk kajian linguistik-mikro. 
Kajian linguistik-makro dapat dibedakan lagi berdasarkan cara 
pengkajian dan pemanfaatan hasil kajiannya menjadi linguistik 
lintas-ilmu (interdisciplinary linguistics) dan bidang linguistik 
terapan (applied linguistics). Bidang kajian linguistik-makro 
yang termasuk linguistik lintas-ilmu, yang sudah berkembang 
sejauh ini, adalah fonetik (phonetics), stilistika (stylistics), 
filsafat bahasa (philosophy of language), psikolinguistik 
(psycholinguistics), neurolinguistik (neurolinguistics), sosio-
linguistik (sociolinguistics), etnolinguistik (ethnolinguistics), 
linguistik kebudayaan (anthropological linguistics atau linguistic 
anthropology), linguistik arkeologi (archeological linguistics), 
linguistik forensik (forensic linguistics), lingusitik komputer 
(computational linguistics), linguistik bumi (geolinguistics), 
filologi (philology), semiotika (semiotics), epigrafi (ephygraphy), 
dan paleografi (phaleography). 

Sementara itu, bidang linguistik-makro yang bersifat 
linguistik terapan adalah bentuk kajian linguistik yang 
mengarahkan hasil kajian dan temuan penelitiannya untuk dapat 
dimanfaatkan dan diterapkan bagi tujuan-tujuan praktis. Dalam 
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hal ini, kajian kebahasaan yang dilakukan bukan untuk 
pembentuk dan pemerkuat konsep dan teori-teori kebahasaan 
melainkan untuk dapat digunakan dalam berbagai sisi kehidupan 
manusia secara tepat-guna. Kajian kebahasaan yang masuk ke 
dalam bidang linguistik terapan ini di antaranya adalah: 
pengajaran-pembelajaran bahasa (language teaching-learning), 
penerjemahan (translation), leksikografi (lexicography), fonetik 
terapan (applied phonetics), sosiolinguistik terapan (applied 
sociolinguistics), pembinaan bahasa internasional, pembinaan 
bahasa khusus, linguistik medis (medical linguistics), grafologi 
(graphology), dan mekanolinguistik (mecanolinguistics). 

Mencermati perkembangan ilmu pengetahuan yang 
mengiringi dinamika kehidupan manusia, besar kemungkinan 
cabang-cabang linguistik lain akan bermunculan, terutama untuk 
bidang linguistik-makro. Hal ini dimungkinkan oleh semakin 
berkembangnya kemampuan manusia untuk mencermati 
fenomena kebahasaan dalam kaitannya dengan berbagai sisi 
kehidupan sosial-budaya manusia. Ilmu pengetahuan dan 
kebutuhan manusia akan informasi yang sangat membutuhkan 
bahasa menjadikan linguistik sebagai salah satu  cabang ilmu 
yang terus berkembang. Berkenaan dengan itu, adalah penting 
bagi pembelajar dan ilmuwan bahasa untuk terus mengikuti 
perkembangan linguistik dengan berbagai landasan teori dan 
kekhasan penelaahannya. 

 
2.5 Catatan Penutup 

Bahasa dan ilmu bahasa berkembang seiring dengan 
perkembangan berbagai sisi kehidupan manusia. Di samping 
sebagai pencipta dan pemakai bahasa, bahasa adalah juga 
cerminan jiwa dan kerohanian manusia. Dalam sejarah panjang 
perkembangannya, ternyata linguistik bukan saja lahir dan hadir 
sebagai ilmu yang mempelajari bahasa untuk ilmu pengetahuan, 
tetapi juga dapat berperan sebagai bidang ilmu pengetahuan yang 
mempunyai tujuan-tujuan terapan dan tepat-guna. Berbagai 
bidang ilmu pengetahuan tidak dapat menghindar dari 
penggunaan bahasa sebagai wahana pengembangan dan 
penyebarannya. Oleh karena itu, bahasa dan ilmu bahasa yang 
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menjadi “dunia” ilmuwan dan peneliti bahasa mempunyai peran 
penting dalam sejarah perkembangan peradaban manusia di 
muka bumi ini. Peran penting bahasa dan perkembangan 
linguistik untuk masa datang diperkirakan semakin besar seiring 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban 
manusia. 

Dalam banyak hal, linguistik sudah berkembang dengan 
berbagai landasan berpikir dan arah kajiannya. Meskipun 
demikian, linguistik perlu terus dikembangkan karena bahasa 
tidak bersifat “diam”; bahasa berubah dan berkembang sepanjang 
waktu. Ini merupakan tantangan ilmiah bagi pemerhati dan 
ilmuwan bahasa untuk mempelajari fenomena kebahasaan untuk 
dapat mengembangkan teori kebahasaan dan memberi ilham bagi 
pemakai teori tersebut untuk tujuan-tujuan praktis. Bentuk-
bentuk kajian linguistik tersebut dapat berupa kajian linguistik-
mikro dan juga linguistik-makro. Dengan demikian, kajian 
kebahasan dengan berbagai pendekatannya dapat mendukung 
kemajuan peradaban manusia di muka bumi ini. 
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BAB 3   TIPOLOGI  LINGUISTIK DAN 
STRUKTUR GRAMATIKAL 

 
 
3.1 Tipologi Linguistik dan Tipologi Bahasa 

Berdasarkan sejumlah sumber rujukan, tipologi (typology), 
secara etimologis, berarti pengelompokkan ranah (classification 
of domain) dan istilah ini bersinonim dengan taksonomi. Secara 
teknis, istilah tipologi dalam dunia linguistik merujuk pengertian 
pengelompokkan bahasa-bahasa manusia berdasarkan ciri khas 
tatakata dan tatakalimatnya. Pengertian ini didasarkan pada 
asumsi dan hasil kajian lintas bahasa yang dilakukan para ahli 
tipologi linguistik bahwa bahasa-bahasa dapat dikelompokkan 
berdasarkan batasan-batasan ciri khas strukturalnya. Penge-
lompokkan tersebut dilakukan secara lintas bahasa dengan 
membandingkan data ketatabahasaan sebanyak dan seberagam 
mungkin sehingga bahasa-bahasa manusia dapat dikelompokkan 
dengan memperhatikan ciri kesamaan dan kemiripan struktur 
lahiriahnya (Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2013, 2014). 

Mallinson dan Blake (1981) mengemukakan bahwa 
bentuk-bentuk kajian tipologi linguistik periode awal adalah 
kajian yang berusaha mengelompokkan secara lintas-bahasa 
fitur-fitur struktural bahasa-bahasa yang saling berhubungan dan 
tipologi tataurutan kata (word order typology) seperti yang 
dilakukan oleh Greenberg (1963). Hasil kajian tipologi linguistik 
itulah yang menghasilkan pengelompokkan bahasa-bahasa yang 
disebut tipologi bahasa. Tipologi bahasa adalah sebutan untuk 
kelompok-kelompok bahasa yang kurang lebih mempunyai ciri-
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ciri struktur gramatikal yang sama atau cenderung sama. Dalam 
berbagai bentuk kajiannya, kajian tipologi gramatikal menjadi 
dasar pentipologian bahasa yang terus dikembangkan oleh para 
ahli dan peneliti di bidang tipologi bahasa. 

Sehubungan dengan itu, istilah tipologi linguistik merujuk 
ke teori-teori, kerangka kerja,dan model kajian yang berupaya 
mencermati kesamaan, kemiripan, atau perbedaan struktural yang 
ada di antara bahasa-bahasa secara lintas bahasa. Hasil kajiannya 
melahirkan deskripsi lahiriah bahasa (-bahasa) manusia 
berdasarkan fitur-fitur strukturalnya yang dapat dikelompokkan 
sedemikian rupa; inilah yang disebut tipologi bahasa. Seperti 
dikemukakan di atas, kajian tipologi linguistik bersifat 
perbandingan lintas bahasa,  alamiah-lahiriah, dan bebas teori 
formal. Tipologi linguistik adalah teori dan kerangka kerja 
pengkajian untuk mengelompokkan bahasa-bahasa berdasarkan 
ciri-ciri dan sifat perilaku gramatikal lahirnya. Sebutan seperti 
bahasa akusatif, ergatif, aktif, dan lain-lain adalah sebutan untuk 
tipologi bahasa; kelompok bahasa yang mempunyai ciri khas 
gramatikal-lahiriah yang sama atau cenderung sama (Croft, 1993; 
Artawa, 2005; Jufrizal, 2007; Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2013, 
2014).  

Secara lebih khusus, Comrie (1988) menjelaskan bahwa 
tujuan dasar kajian tipologi linguistik adalah untuk 
mengelompokkan bahasa (-bahasa) berdasarkan sifat-perilaku 
struktural bahasa tersebut. Tujuan dasar pengkajiannya adalah 
untuk menjawab pertanyaan: seperti apa bahasa x itu? Ada dua 
asumsi dasar yang dianut oleh tipologi linguistik, yaitu: (i) semua 
bahasa dapat dibandingkan berdasarkan strukturnya; dan (ii) ada 
perbedaan di antara bahasa-bahasa yang ada. Berdasarkan tujuan 
dan asumsi dasar tersebut, para ahli dan peneliti tipologi 
linguistik berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin data 
kebahasaan dari berbagai kelompok bahasa secara lintas bahasa, 
kemudian membandingkan dan membuat simpulan-simpulan 
pengelompokan ranah untuk menyebut kelompok-kelompok 
bahasa yang dapat mewakili kesemestaan dan kekhasan bahasa-
bahasa manusia. Di sisi lain, Whaley (1997:7) menegaskan 
bahwa tipologi bukanlah sebuah teori tatabahasa sebagaimana 
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halnya Tatabahasa Generatif-Transformasi, Teori Tatatabahasa 
Penguasaan dan Pengikatan, Tatabahasa Fungsional, Tatabahasa 
Relasional, dan yang lainnya yang dirancang untuk 
“medodelkan” secara formal bagaimana bahasa bekerja. 
Tipologi, di sisi lain, adalah bentuk kajian ketatabahasaan yang 
bertujuan untuk menentukan pola-pola lintas-bahasa dan 
hubungan-hubungan antar pola-pola tersebut. Dengan demikian, 
penelitian tipologi, pada dasarnya, bersesuaian dengan semua 
teori tatabahasa formal yang ada. 

Sebagai bagian utama dari kebudayaan manusia, bahasa 
tumbuh dan berkembang sesuai dengan dasar, bentuk, dan arah 
perkembangan kebudayaan manusia di muka bumi ini. 
“Keistimewaan” manusia dibandingkan makhluk lain di 
antaranya ditunjukkan oleh adanya ribuan bahasa beserta dialek-
dialeknya yang digunakan oleh manusia di muka bumi ini untuk 
berkomunikasi. Meskipun ada lebih dari 6000 bahasa manusia, 
para ahli berkeyakinan bahwa bahasa-bahasa itu mempunyai ciri 
umum yang dimiliki secara bersama, di samping adanya 
perbedaan-perbedaan yang antar bahasa-bahasa tersebut; bahasa 
mempunyai ciri kesemestaan dan kekhasan. Kesemestaan 
(universal) dan kekhasan (specific) bahasa-bahasa manusia inilah 
yang ditelaah oleh ahli dan peneliti tipologi linguistik untuk 
membuat tipologi bahasa secara gramatikal. Ahli tipologi bahasa 
berupaya untuk mencermati data kebahasaan yang beragam 
secara lintas bahasa secara apa adanya dengan tujuan 
menemukan persamaan, kemiripan, dan perbedaan-perbedaan di 
antara bahasa-bahasa itu. Para ahli dan peneliti tipologi linguistik 
lebih “mendahulukan” data bahasa apa adanya dari pada logika 
bahasa dalam membuat simpulan tentang tipologi bahasa. Cara 
kerja seperti ini lebih memungkinkan lahirnya deskripsi dan 
penjelasan tentang bahasa manusia secara objektif tanpa banyak 
dipengaruhi oleh logika dan pemodelan formal-kognitif (Jufrizal, 
2013; Jufrizal dkk, 2013, 2014).  

Pengelompokkan bahasa-bahasa atau komponen bahasa-
bahasa berdasarkan ciri-ciri khas formal yang dimiliki bersama 
itu mempunyai tiga proposisi penting yang menjadi dasar 
penelitian tipologi linguistik. Para ilmuwan dan peneliti tipologi 
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linguistik menjadikan tiga proposisi tersebut sebagai pedoman 
dasar pengkajian data untuk mengelompokkan bahasa(-bahasa) 
alami manusia. Proposisi itu adalah: (i) kajian tipologi meliputi 
perbandingan lintas-bahasa; (ii) kajian tipologi mengelompokkan 
bahasa-bahasa atau aspek-aspek bahasa manusia; dan (iii) kajian 
tipologi mencermati fitur-fitur formal bahasa-bahasa (Whaley, 
1997: 7 – 11). Seiring dengan itu, Song (2001:4) menjelaskan 
bahwa ada empat tahapan telaah tipologis. Tahapan itu adalah: (i) 
menentukan fenomena kebahasaan yang akan dikaji; (ii) 
mengelompokkan secara tipologis fenomena yang sedang diteliti; 
(iii) merumuskan simpulan umum (generalisasi) atas 
pengelompokkan tersebut; dan (iv) membuat penjelasan atas 
simpulan umum tersebut. Proposisi dan tahapan analisis yang 
menjadi landasan dasar kajian tipologi linguistik ini 
memungkinkan diperolehnya deskripsi dan penjelasan tentang 
sistem dan kaidah lahiriah bahasa-bahasa secara alami. 

Pentipologian bahasa (-bahasa) manusia yang didasarkan 
pada perbandingan fitur-fitur gramatikal lahiriah dalam bahasa 
tertentu dalam perkembangannya disebut lebih khusus sebagai 
tipologi gramatikal (grammatical typology), istilah teknis yang 
digunakan untuk membedakannya dari tipologi fungsional 
(functional typology). Tipologi fungsional adalah pengembangan 
dari kajian tipologi linguistik yang lebih mendasari pentipologian 
bahasa (-bahasa) pada fungsi-fungsi pragmatis dan wacana 
pemakaian bahasa (lihat Artawa, 2005; Jufrizal, 2007; Jufrizal, 
2012; Jufrizal, 2013; Jufrizal dkk., 2013). Secara lebih khusus, 
pentipologian bahasa (-bahasa) secara gramatikal dapat 
didasarkan pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaktis. Dalam 
hal ini, tipologi bahasa secara fonologis dikaitkan dengan sistem 
fonetis dan fonologis (vokal, konsonan, diftong), sistem 
fonotaktik, pola kanonis dan sistem tatabunyi lainnya. Tipologi 
morfologis menelaah perihal tatakata bahasa-bahasa manusia 
sehingga dapat dikelompokkan sebagai bahasa isolasi, bahasa 
fleksi (fusional), bahasa aglutinasi, dan bahasa poli-sintetis. 
Selain itu, sebutan bahasa akusatif, ergatif, atau aktif adalah juga 
sebutan tipologi bahasa yang dikaitkan dengan pemarkah kasus 
pada tataran sintaksis dan sistem aliansi gramatikal (lihat lebih 
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jauh Mallinson dan Blake, 1981; Jufrizal, 2012; Jufrizal, 2013). 
Tipologi gramatikal, pada penelitian ini, merujuk pentipologian 
bahasa (-bahasa) yang didasarkan pada sistem aliansi gramatikal 
tataran morfologi-sintaksis (morfosintaksis). 

Dalam tipologi linguistik (gramatikal), sistem aliansi 
gramatikal antar dua jenis klausa utama – klausa intransitif dan 
transitif – merupakan konsep dasar yang menentukan 
pentipologian bahasa (-bahasa) secara lintas bahasa. Argumen 
sebuah predikasi (klausa dasar) ditetapkan berdasarkan peran 
sintaksis-semantis. Dalam penelitian ini, satuan-satuan dasar 
sintaktis-semantis dan simbol yang digunakan ini adalah sebagai 
berikut ini (Artawa, 2005; Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2013; Jufrizal 
dkk., 2013). 

S = subjek klausa intransitif (satu-satunya argumen pada 
klausa intransitif) 

A = subjek klausa transitif (argumen agen pada klausa 
transitif) 

P = objek klausa transitif (argumen pasien pada klausa 
transitif) 

Secara teoretis, sebuah bahasa dikelompokkan sebagai 
bahasa bertipologi ergatif-absolutif (disingkat bahasa ergatif) 
apabila argumen pasien (P) dari predikat transitif ‘diperlakukan’ 
sama dengan satu-satunya argumen predikat intransitif (S), dan 
perlakuan yang berbeda diberikan untuk argumen agen (A) dari 
predikat transitif (S = P, ≠ A) . Bahasa Kaltatungu, keluarga 
bahasa Aborigin di Australia, adalah contoh bahasa ergatif ini. 
‘Perlakuan sama’ secara gramatikal, dalam hal ini, dapat terjadi 
pada tataran morfologis, sintaksis, atau keduanya sekaligus. 
Apabila perlakuan yang sama itu diperlihatkan secara morfologis 
(dalam proses morfologis), maka bahasa itu dikatakan sebagai 
bahasa bertipologi ergatif secara morfologis. Jika perlakuan yang 
sama tersebut ditunjukkan dalam proses-proses sintaksis, bahasa 
yang bersangkutan disebut sebagai bahasa bertipologi ergatif 
secara sintaksis. Begitu pula halnya apabila terjadi pada proses-
proses morfosintaktis. Perlu diingat bahwa tidak semua bahasa 
yang bertipologi ergatif secara morfologis adalah juga bahasa 
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ergatif secara sintaktis, dan begitu juga sebaliknya (lihat Comrie, 
1989; Artawa, 2000; Artawa, 2005; Jufrizal 2012; Jufrizal dkk., 
2013, 2014). 

Sebuah bahasa dikatakan bertipologi nominatif-akusatif 
(disingkat bahasa akusatif) apabila secara gramatikal bahasa itu 
memperlakukan S sama dengan A, dan perlakuan yang berbeda 
diberikan untuk P (S = A, ≠ P). Bahasa Inggris adalah contoh 
bahasa akusatif secara gramatikal, sedangkan bahasa 
Minangkabau (Jufrizal, 2004), misalnya, adalah bahasa yang 
bertipologi akusatif secara sintaktis. Selain dua jenis tipologi 
bahasa ini, ada pula tipologi lain berdasarkan sistem aliansi 
gramatikal yang disebut bahasa aktif atau bahasa-bahasa dengan 
s-terpilah dan s-alir (Dixon, 1994; Djunaidi, 2000; Artawa, 2005; 
Jufrizal, 2007). Penelitian ini berupaya mencermati kembali 
fenomena ketatabahasa BM secara tipologis dan membuat 
penegasan kembali tentang tipologi gramatikalnya. 

Berdasarkan kajian-kajian tipologi linguistik yang sudah 
ada, para ahli dan peneliti di bidang ini dapat membuat simpulan 
logis tentang kemungkinan sistem aliansi gramatikal bahasa-
bahasa manusia secara lintas bahasa yang menunjukkan 
kesemestaan dan sekaligus kekhasan bahasa-bahasa tersebut. 
Ada lima kemungkinan sistem aliansi gramatikal bahasa (-
bahasa) manusia secara teoretis seperti berikut ini (lihat Dixon, 
1994; Song, 2001; Payne, 2002). 

 

Sebagaimana telah disinggung di atas, pada tahun pertama 
(2013), penelitian ini menitik-beratkan penelaahannya pada 
pentipologian BM secara gramatikal. Berkenaan dengan itu, 
sistem aliansi gramatikal dan sistem diatesis yang menyertainya 
menjadi bagian penting dalam kajian data. Di samping itu, telaah 
relasi gramatikal dan tipologi tataurut kata juga menjadi telaah 
penting untuk mencermati adanya pergeseran tatabahasa dalam 
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BM atau tidak. Pencermatan data dan informasi kebahasaan yang 
berkaitan dengan tipologi gramatikal ini masih menjadi dasar 
telaah lanjut penelitian untuk tahun kedua (2014), yaitu telaah 
tentang fenomena keberhubungan antara fitur-fitur gramatikal 
dengan budaya berbahasa penutur BM, khususnya dengan nilai 
kesantunan berbahasa yang lazim adanya dalam masyarakat 
penuturnya. 

Lebih jauh, fenomenakebahasaan makro, seperti budaya 
dan nilai kesantunan berbahasa yang dibawa dan/atau dikemas 
oleh konstruksi klausa BM, banyak berkaitan dan ditentukan oleh 
berbagai fitur-fitur gramatikal dalam bahasa daerah ini. Di antara 
fitur gramatikal penting yang menjadi bagian penentu nilai 
kesantunan berbahasa secara linguistik adalah sistem dan 
konstruksi diatesis. Diatesis adalah perpaduan antara bentuk-
bentuk gramatikal dengan peran-peran semantis yang menyertai 
pemarkah dan sistem diathesis tersebut. Buku ini, tentang bahasa 
dan budaya berbahasa yang menjadikan bahasa Minangkabau 
sebagai informasi kebahasaannya, perlu menyinggung perihal 
diatesis secara teoretis untuk dapat dikaitkan dengan nilai 
kesantunan berbahasa yang dikemas oleh konstruksi gramatikal 
yang dibahas secara tipologis. 

Istilah teknis linguistik diatesis (dari bahasa Yunani, yang 
berarti ‘keadaan’, ‘pengaturan’, atau ‘fungsi’) dan istilah voice 
(dari bahasa Latin, vox, yang berarti ‘bunyi’, nada’, ‘suara’) 
sering dipakai oleh para ahli linguistik secara bergantian untuk 
merujuk ke dikotomi ‘aktif-pasif’ (lihat Lyons, 1987:371 - 373). 
Menurut Shibatani (1988:3), voice dipahami sebagai satu 
mekanisme yang memilih unsur-unsur sintaktis utama – subjek – 
secara gramatikal dari fungsi-fungsi semantis dasar (kasus atau 
peran tematis) satu klausa. Diatesis (istilah ini dipakai dalam 
penelitian ini) (lihat Kridalaksana, 1993:43) adalah kategori 
gramatikal yang menunjukkan hubungan antara partisipan atau 
subjek dengan perbuatan yang dinyatakan oleh verba dalam satu 
klausa. Kajian lintas-bahasa menunjukkan bahwa pada umumnya 
bahasa-bahasa di dunia mempunyai strategi sistem diatesis. Pada 
bahasa nominatif-akusatif, misalnya,dikenal diatesis aktif – pasif. 
Pertentangan aktif – pasif merujuk ke pertentangan semantis 
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hubungan partisipan (argumen) klausa; pada diatesis aktif, subjek 
bertindak atas yang lain atau mempengaruhi yang lain, sementara 
dalam diatesis pasif, subjek dipengaruhi atau tempat jatuhnya 
perbuatan (lihat juga Shibatani, 1988:3; Jufrizal dkk., 2013, 
2014). 

Bahasa Inggris, salah satu bahasa yang dikenal luas 
sebagai bahasa bertipologi akusatif, mengenal adanya diatesis 
aktif – pasif. Pada bahasa-bahasa bertipologi ergatif, di sisi lain, 
dikenal adanya diatesis ergatif dan antipasif. Diatesis pasif dan 
antipasif, keduanya adalah konstruksi  turunan (derived form) 
dari konstruksi dasar (underlying form), yaitu aktif dan ergatif. 
Dalam hal ini, konstuksi (klausa) berdiatesis pasif adalah 
konstruksi turunan dalam bahasa akusatif, sementara antipasif 
merupakan konstruksi turunan pada bahasa bertipologi ergatif. 
Dalam kajian tipologi linguistik, penetapan bahwa suatu bahasa 
mempunyai diatesis pasif dan/atau antipasif memerlukan telaah 
lebih khusus dari sebanyak dan seberagam mungkin data 
ketatabahasaan (lihat Shibatani, 1988:4 - 5; Comrie dalam 
Shibatani (ed.), 1988:9; Artawa, 1995:63; dan Artawa, 2002:19 – 
20; Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2013, 2014). 

Hasil kajian tipologi linguistik sejauh ini terhadap data 
ketatabahasaan BM menunjukkan bahwa bahasa ini adalah 
bahasa akusatif secara sintaktis (lihat Jufrizal, 2004; Jufrizal 
2012). Ini, berarti bahwa bahasa daerah ini mengenal diatesis 
aktif – pasif. Bahwa BM mengenal adanya kalimat dengan 
diatesis pasif telah dikemukakan dan banyak dibicarakan oleh 
para peneliti dan ahli kebahasaan terdahulu. Namun pembahasan 
konstruksi pasif sejauh ini belum dilandasi dengan teori tipologi 
linguistik sehingga sifat-perilaku dan jenis pasif dalam bahasa ini 
belum terurai secara rinci. Penelitian ini mencoba 
mengungkapkan dan menelaah jenis dan sifat-perilaku kepasifan 
dalam BM secara tipologis.  

Telaah sistem diatesis secara lintas-bahasa dalam tipologi 
lingusitik menghantarkan para ahli pada ciri-ciri umum dan 
proses pembentukan konstruksi pasif berdasarkan kajian pasif 
secara lintas bahasa. Ciri-ciri dan proses pembentukan konstruksi 
pasif tersebut dapat dirangkum sebagai berikut (lihat Tallerman, 
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1998:178 - 180; Palmer, 1994:16; Chung dalam Li (ed.) (1976); 
Ackerman dan Webelhuth, 1998:219 - 220; Foley dan van Valin, 
Jr., 1984; Dixon, 1994; Shibatani, 1988; Givon, 1990:566; 
Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2013, 2014): 

1. Diperlakukan terhadap klausa transitif dan (untuk) 
membentuk klausa intransitif; 

2. Objek promosi (naik) ke posisi subjek; 
3. Subjek sebelumnya diturunkan ke argumen oblik atau 

dihilangkan; 
4. Perubahan terjadi pada tataran morfologi (=bentuk) verba 

untuk menandai pemasifan; 
5. Secara sintaktis; pemasifan merupakan proses 

penciptaan/pengadaan subjek; 
6. Pasif merupakan proses daur ulang (cyclic) (dalam satu 

klausa); 
7. Pasif itu terikat (dalam satu) klausa; 
8. Pasif merupakan transformasi bukan akar; 
9. Pasif itu diatur kaidah (tatabahasa). 

Seperti dikemukakan di atas, bahasa Inggris sebagai satu bahasa 
akusatif mengenal dikotomi aktif-pasif yang ditunjukan secara 
gramatikal. Pada klausa berdiatesis pasif bahasa ini, pasien, tema, 
penerima (recipient), sumber (source), atau lokasi dapat 
berfungsi sebagai subjek. Sementara itu, agen, pemengalam 
(experiencer), alat (instrument), penerima, sumber, atau daya 
dapat berfungsi sebagai objek berpreposisi ( van Valin,Jr. dan La 
Polla, 2002:140 - 141). 

Sementara itu, istilah pasif dan ergatif yang lazim 
digunakan dalam kajian tipologi linguistik, pada dasarnya, 
dikaitkan dengan sistem diatesis semesta. Berdasarkan sistem 
aliansi gramatikal, dua tipologi utama bahasa-bahasa manusia 
pada tataran morfosintaktis (gramatikal) adalah bahasa akusatif ( 
S = A, ≠ P), dan bahasa ergatif (S = P, ≠ A). Pada  bahasa 
akusatif, konstruksi klausa dasarnya berdiatesis aktif, sedangkan 
konstruksi turunannya adalah klausa berdiatesis pasif. Klausa 
dasar bahasa-bahasa bertipologi ergatif disebut berdiatesis 
ergatif, sedangkan turunannya adalah klausa anti-pasif.  
Berkenaan dengan konstruksi pasif dan ergatif, Comrie dalam 
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Shibatani (ed.) (1988:9) menjelaskan bahwa konstruksi 
berdiatesis pasif itu ‘mirip’ dengan konstruksi ergatif. Keadaan 
gramatikal-semantis seperti ini sedikit menimbulkan 
kebingungan di kalangan peneliti. Untuk memahami 
perbandingan keduanya, berikut ini adalah kriteria dasar yang 
dapat digunakan. 

(i) pasif dan ergatif itu serupa dalam hal bahwa keduanya 
menetapkan, sekurang-kurangnya, beberapa sifat-
perilaku subjek sebagai pasien dari pada sebagai agen, 
walaupun tingkat penetapan tersebut lebih besar pada 
pasif; 

(ii)  pasif dan ergatif berbeda dalam hal bahwa secara 
khusus ergatif memerlukan penyatuan frasa agen yang 
lebih besar ke dalam sintaksis dari sebuah klausa; 

(iii)  pasif dan ergatif berbeda dalam hal pemarkahan – 
pasif merupakan  konstruksi bermarkah, sementara 
ergatif khususnya adalah konstruksi tak bermarkah. 

 
Penegasan penting yang dikemukakan oleh Comrie (1988) 

untuk menyatakan bahwa konstruksi ergatif serupa dengan 
konstruksi pasif adalah bahwa pada kedua konstruksi itu, 
pasienlah yang berperilaku seperti subjek. Penetapan ini 
didasarkan atas perbandingan (morfosintaksis) dengan argumen 
satu-satunya dari predikat intransitif. Secara umum, bukanlah hal 
yang diperdebatkan lagi bahwa argumen tunggal predikat 
intransitif adalah subjek dari predikat tersebut. Masih menurut 
Comrie (1988) dalam Shibatani (ed.) (1988), dengan mengatakan 
bahwa beberapa argumen verba transitif adalah subjek klausanya, 
dapat dikatakan bahwa argumen itu mempunyai sifat-perilaku 
yang sama dengan S klausa intransitif, sifat-perilaku yang lebih 
jauh dimiliki bersama oleh argumen yang lain dari verba transitif. 
Sifat-perilaku tersebut adalah sifat-perilaku subjek. Dalam pasif 
bentuk asli (pasif purwa-rupa), yaitu pasif bukan impersonal, 
pasien mempunyai sifat-perilaku yang sama dengan subjek 
klausa intransitif. Sifat-perilaku ini tidak dimiliki oleh agen 
konstruksi pasif. Bahasa Inggris memiliki ciri-ciri pasif seperti 
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ini (lihat Artawa, 2002:19 – 20; Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2012; 
Jufrizal dkk., 2013, 2014). 

Hal penting lain yang membedakan antara konstruksi pasif 
dengan konstruksi ergatif adalah pemarkahan. Verba pada 
konstruksi ergatif adalah verba tak bermarkah, sementara verba 
pada konstrusksi pasif bermarkah secara morfologis. Akan 
halnya konstruksi pasif, Siewierska (1984) mengemukakan 
bahwa konstruksi pasif bentuk asli (pasif purwa-rupa) 
mempunyai ciri-ciri seperti berikut ini: 

(i) subjek klausa pasif adalah objek langsung dari 
klausa aktif yang bersesuaian; 

(ii)  subjek klausa aktif diungkapkan dalam konstruksi  
pasif dalam bentuk frasa adjung (keterangan) atau 
tidak diungkapkan; 

(iii)  verbanya bermarkah pasif. 
Sebagai tambahan terhadap ciri-ciri struktural di atas, dapat 
dikemukakan pula bahwa konstruksi pasif cenderung tidak 
memperkenankan orang pertama atau orang kedua atau bahkan 
agen pronominal sebagai agen pada konstruksi klausa pada 
banyak bahasa (lihat Artawa, 1998:129 - 130; Artawa, 2002:20; 
Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2013, 2014). 

Berdasarkan pendapat para ahli tipologi lingusitik, Jufrizal 
(2012) merangkum lebih jauh perihal konstruksi ergatif dan pasif 
yang mirip, tetapi tidak sama tersebut. Konstruksi ergatif serupa 
dengan konstruksi pasif karena pasien merupakan subjek 
gramatikal. Bedanya adalah bahwa kedua konstruksi ini berbeda 
dalam hal sifat-perilaku sintaktis  agen (A). Jika pasien dan agen 
konstruksi pasif diperbandingkan dalam hal perilaku 
sintaktisnya, maka sejumlah kaidah sintaktis akan merujuk ke 
pasien, hanya sedikit yang merujuk ke agen (jika ada). Dalam 
konstruksi ergatif, lazim bagi kaidah sintaktis merujuk ke agen. 
Dengan demikian, perbedaan antara konstruksi pasif dengan 
ergatif yaitu perihal integrasi. Integrasi agen lebih besar dalam 
konstruksi ergatif dari pada yang ada dalam konstruksi pasif. 
Salah satu perwujudan dari integrasi yang lebih besar 
diperlihatkan oleh kesesuaian verba, yang lazim terjadi dengan 
agen dalam konstruksi ergatif. Juga ada kemungkinan bagi agen 
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pada konstruksi ergatif untuk ‘mengontrol’ perefleksifan. Bahwa 
integrasi agen (yang merupakan pelengkap agen) dari konstruksi 
ergatif lebih tinggi dari pada agen (yang merupakan adjung) dari 
konstruksi pasif dapat dilihat dengan kenyataan bahwa agen 
konstruksi ergatif bentuk asal tidaklah selalu dapat dilesapkan, 
tetapi (mungkin) dapat dilesapkan. Akan tetapi, pada kenyataan 
agen pada konstrusksi pasif bentuk asal lazimnya dilesapkan. 

Hal tipologis lain yang dapat dikemukakan adalah bahwa 
pemarkahan merupakan kriteria ketiga yang membedakan antara 
konstruksi ergatif dengan pasif. Pasif dilihat sebagai diatesis 
(turunan) bermarkah yang dipertentangkan dengan diatesis aktif. 
Di sisi lain, konstrusksi ergatif dipahami sebagai perwujudan 
diatesis takbermarkah, sementara diatesis bermarkahnya adalah 
antipasif. Antipasif merupakan konstruksi turunan, yang 
umumnya mempunyai morfem tambahan pada verba. Pilihan 
takbermarkah dari konstruksi ergatif nampaknya ‘alami’. 
Pengertian pemarkahan dipahami sebagai ‘keseringan’, 
‘kompleksitas formal’, dan ‘tingkat keproduktifan’. Konstruksi 
ergatif (dalam bahasa ergatif) lebih sering digunakan dari pada 
konstruksi antipasif. Dalam pengertian kompleksitas formal, 
bentuk verba konstruksi ergatif kurang kompleks secara 
morfologis dari pada bentuk verba pada konstruksi antipasif. 
Mengenai tingkat keproduktifan, bentuk ergatif  (mungkin) lebih 
produktif dari pada bentuk antipasif dalam pengertian bahwa 
tidak semua verba ergatif dapat dijadikan bentuk antipasif. Pada 
banyak bahasa ergatif, misalnya dalam bahasa-bahasa Australia, 
konstruksi antipasif umumnya terbatas secara leksikal (lihat juga 
Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2013, 2014). 

Jika klausa ergatif itu mirip dengan klausa pasif, klausa 
aktif mempunyai ‘kemiripan’ pula dengan klausa anti-pasif. 
Konstruksi aktif dianggap sebagai konstruksi dasar dalam bahasa 
akusatif, sementara antipasif merupakan konstruksi turunan 
dalam bahasa ergatif. Istilah ‘antipasif’ diperkenalkan oleh 
Silverstein (1986) ( lihat Artawa 1998) untuk menyebut 
konstruksi intransitif turunan dalam bahasa ergatif. Dia 
mengambil istilah itu sebagai analogi dari konstruksi pasif. Pada 
konstruksi pasif, agen verba transitif diungkapkan sebagai 
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adjunta (adjunct) yang dapat dilesapkan. Pada konstruksi 
antipasif, pasien konstruksi transitiflah yang dapat dilesapkan 
dari klausa (lihat juga Artawa, 2002:21; Jufrizal, 2012). 

Dalam hal ini, Dixon (1994:146) mengemukakan kriteria 
yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah turunan 
sintaktis itu pasif atau antipasif. Berikut ini adalah kriteria 
pembeda dimaksud. 

Pasif: 
(a) diperlakukan pada klausa transitif asal dan membentuk 

klausa intransitif turunan; 
(b) FN objek (O) asal menjadi S klausa pasif; 
(c) FN agen (A) memasuki fungsi periferal, dimarkahi 

oleh kasus bukan-inti, preposisi, dsb.; FN tersebut 
dapat dilesapkan, walaupun selalu ada pilihan untuk 
menyertakannya; 

(d) ada beberapa pemarkah formal nyata konstruksi pasif 
(umumnya afiks verbal atau  yang lainnya dengan 
elemen periferastik dalam frasa verba – misalnya 
dalam bahasa Inggris  be- … -en – walaupun 
konstruksi itu dapat dimarkahi di mana saja dalam 
klausa). 

 
Antipasif: 
(a) diperlakukan pada klausa transitif asal dan membentuk 

klausa intransitif turunan; 
(b) FN agen (A) asal menjadi S pada konstruksi antipasif; 
(c) FN objek (O) asal memasuki fungsi periferal, 

dimarkahi oleh kasus bukan-inti, preposisi, dsb.; FN 
tersebut dapat dilesapkan, walaupun selalu ada pilihan 
untuk menyertakannya; 

(d) ada beberapa pemarkah formal nyata konstruksi 
antipasif (pilihan dan kemungkinan sama dengan yang 
ada pada pasif). 

 
Dixon (1994:149) lebih jauh menyatakan bahwa kriteria 

tentang pasif dan antipasif di atas dilihat dari titik pandang 
sintaktis. Dalam hal ini, pasif dan antipasif setara, dengan A dan 
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O dipertukarkan. Akan tetapi, bahasa mempunyai sesuatu yang 
lebih dari hanya sebatas sintaksis. Konstruksi pasif dan antipasif 
masing-masingnya mempunyai implikasi semantis yang agak 
berbeda. Pasif khususnya terfokus pada keadaan rujukan FN  O 
berada di dalam, sebagai hasil beberapa tindakan. Misalnya, 
dalam bahasa Inggris, John was wounded ‘Jon dibalut’ atau John 
was promoted ‘Jon dipromosikan’. Di sisi lain, antipasif terfokus 
pada kenyataan bahwa rujukan A asal/dasar mengambil bagian 
dalam beberapa kegiatan yang melibatkan objek, sementara latar 
belakang identitas objek, misalnya antipasif bahasa Dyirbal, Jani 
(S) gunyjalnanyu (biya-gu (DAT) ‘Jon meminum (bir)’, berbeda 
dengan transitif aktif  Biya (O) Jani-nggu (A) gunyan ‘Jon 
meminum bir’. 

Penjelasan tipologis di atas cukup berbelit dan boleh jadi 
membingungkan pembelajar pemula. Akan tetapi, simpulan 
pentingnya adalah bahwa dalam konstruksi ergatif, pasienlah, 
bukan agen, yang memiliki sifat-perilaku subjek bersama  
dengan subjek klausa intransitif. Hal ini juga benar adanya bagi 
konstruksi pasif. Dalam konstruksi aktif (bukan ergatif), agenlah, 
bukan pasien, yang memiliki sifat-perilaku subjek bersama 
dengan subjek klausa intransitif. Dalam konstruksi antipasif, 
agenlah yang mempunyai sifat-perilaku subjek. Jadi, aktif dan 
antipasif serupa dalam hal agen mempunyai sifat-perilaku subjek 
(lihat Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2013, 2014). 

Penjelasan singkat kajian tipologi linguistik dan kaitannya 
dengan diatesis yang bersifat gramatikal-semantis mempunyai 
titik temu pada pembahasan bahasa dan budaya berbahasa, 
terutama jika dikaitkan dengan nilai kesantunan berbahasa. 
Pembahasan lebih jauh tentang keberhubungan nilai kesantunan 
berbahasa dengan konstruksi gramatikal dan sistem diatesis 
bahasa Minangkabau (BM) disajikan pada bagian selanjutnya 
dari buku ini. Paparan singkat tentang tipologi gramatikal dan 
sistem diatesis di atas dirasa sudah cukup sebagai pembuka jalan 
untuk dapat sampai pada telaah yang lebih bersifat makro, yaitu 
pembahasan tentang bahasa dan budaya berbahasa dalam BM.  
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3.2 Struktur Gramatikal Bahasa Minangkabau  
Kajian tipologi linguistik, khususnya tipologi gramatikal, 

merupaya menelaah sifat-perilaku gramatikal bahasa (-bahasa) 
manusia secara lintas-bahasa untuk mengelompokkannya 
berdasarkan ciri khas lahiriah tatakata dan tatakalimat bahasa-
bahasa tersebut. Sifat-perilaku gramatikal suatu bahasa lebih 
banyak dikandung oleh klausa verbal karena lebih banyak 
memiliki kandungan gramatikal-semantis jika dibandingkan 
dengan yang dimiliki oleh klausa bukan verbal. Oleh sebab itu, 
penelaahan struktur gramatikal klausa BM secara tipologis ini 
lebih banyak membahas sifat-prilaku gramatikal yang dimiliki 
oleh klausa verbal. Ini, tentu saja, bukan berarti klausa bukan 
verbal tidak menjadi perhatian sama sekali. Data dan informasi 
kebahasaan yang ada dalam klausa verbal menjadi bahan telaah 
utama untuk mengetahui struktur gramatikal suatu bahasa, 
termasuk dalam BM. Bagian ini terdiri atas beberapa sub-pokok 
bahasa yang dimulai dari struktur dasar klausa BM sampai ke 
mekanisme perubahan valensi verba dalam bahasa ini. 
Penelaahan data dan informasi terkait dimaksud untuk sampai 
pada pentipologian BM. Hasil kajian dan informasi yang 
diperoleh menjadi bahan kajian lanjutan untuk mencermati 
keberadaan tipologi gramatikal dan budaya berbahasa penuturnya 
dalam BM yang boleh jadi dapat dibandingkan dan digeneralisasi 
dengan fenomena gramatikal dan budaya berbahasa yang sama 
dalam bahasa lain.  

3.2.1 Struktur Dasar Klausa Bahasa Minangkabau 
Penelaahan struktur dasar klausa BM yang menjadi data 

utama yang disajikan dalam buku ini didasarkan pada konsep 
klausa dasar secara struktural dan dikaitkan dengan telaah 
tipologi gramatikal. Secara linguistis, kalimat dan klausa, pada 
dasarnya, tidaklah berbeda kecuali dalam hal intonasi dan tanda 
baca. Baik kalimat maupun klausa adalah konstruksi sintaktis 
yang predikatif, yaitu konstruksi gramatikal yang mengandung 
unsur predikat dan argumennya (lihat Jufrizal, 2004, 2007, 2012; 
Jufrizal dkk., 2013, 2014). Istilah klausa adalah istilah teknis 
yang lebih bersifat linguistik, sementara kalimat lebih bersifat 
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mekanis-tulis. Oleh karena itu, pemakaian istilah klausa lebih 
tepat digunakan dalam tulisan-tulisan linguistik daripada istilah 
kalimat. Meskipun demikian, keduanya boleh disamakan, kecuali 
pada beberapa bagian (uraian) yang membutuhkan keterangan 
tambahan yang membedakannya. 

Ada banyak batasan dan pengertian klausa dasar yang 
dikemukan oleh para ahli linguistik. Pada buku ini, pengertian 
klausa dasar seperti dijelaskan oleh Alwi dkk. (2000:313, 319) 
sebagaimana juga dikutip oleh Jufrizal (2004, 2007, 2012) cukup 
beralasan untuk dipedomani. Menurutnya, klausa dasar adalah 
konstruksi klausa yang mempunyai gramatikal: (i) terdiri atas 
satu klausa; (ii) unsur-unsur intinya langkap; (iii) susunan unsur-
unsurnya menuruti urutan yang paling umum (lazim); (iv) tidak 
mengandung pengingkaran atau pertanyaan. Dengan demikian, 
klausa dasar secara ringkas dapat dikatakan sebagai kalimat 
tunggal deklaratif yang unsur-unsurnya paling lazim. 

 Kajian gramatikal lintas-bahasa menunjukkan bahwa 
semua bahasa manusia mengenal adanya klausa dasar bukan-
verbal (klausa berpredikat bukan verbal) dan klausa dasar verbal 
(klausa berpredikat verbal), termasuk BM. Data dan informasi 
kebahasaan terkait menunjukkan bahwa klausa dasar BM bukan-
verbal dapat berupa: (i) klausa berpredikat adjektival (klausa 
(1)); (ii) klausa berpredikat nominal (termasuk pronominal) 
(klausa (3)); (iii) klausa berpredikat numeral (klausa (2)); (iv) 
klausa berpredikat frasa preposisional (klausa (4)). Berikut ini 
adalah contoh-contoh klausa bukan-verbal dalam BM. 
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Kopula, sebentuk unit gramatikal (grammatical unit) yang 

menjadi penghubung antara subjek gramatikal dengan 
pelengkapnya – mirip dengan to be dalam bahasa Inggris, dapat 
ditempatkan di antara subjek dan predikat pada masing-masing 
jenis klausa di atas. Kopula dalam BM, iolah ‘ialah’, adolah 
‘adalah’, atau marupoan ‘merupakan’ dapat ditempatkan sesudah 
subjek pada klausa (1), (2), (3), dan (4) di atas. Kehadiran kopula 
dalam klausa berpredikat bukan verbal dalam BM melahirkan 
kesan (sangat) resmi atau ragam kesusasteraan. Dengan 
demikian, kehadiran kopula tidak wajib dalam BM; bahasa ini 
termasuk kelompok bahasa yang tidak mewajibkan kopula dalam 
struktur klausanya. Hal ini berbeda dari bahasa Inggris yang 
termasuk kelompok bahasa yang mewajibkan kopula. Klausa 
berikut ini merupakan konstruksi yang berterima secara 
gramatikal, tetapi kurang lazim.  

(1a) Rakyaik badarai adolah lah bosan. 
(2a) (Nan) ado adolah anam ribu proposal. 
(3a) Inyo iolah urang maliang mah. 
(4a) Baliau adolah di surau. 
 Berdasarkan jenis data klausa BM yang terkumpul, klausa 

verbalnya dapat dibedakan berdasarkan kehadiran argumen yang 
melekat pada (menyertai) predikatnya, yaitu: (i) klausa 
intransitif; dan (ii) klausa transitif. Klausa transitif BM 
dibedakan lagi menjadi klausa ekatransitif dan klausa 
dwitransitif.. Konstruksi klausa dasar seperti ini umum adanya 
dalam keluarga bahasa Austronesia, termasuk bahasa-bahasa 
rumpun Melayu seperti BM (lihat juga Jufrizal, 2012). 
Berkenaan dengan itu dapat dinyatakan bahwa BM termasuk 
kelompok bahasa yang tidak memerlukan kopula (copula) dalam 
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konstruksi klausanya. Ini berbeda dari bahasa Inggris yang 
mewajibkan kopula pada kontruksi klausa intransitifnya.   

Konstruksi gramatikal klausa verbal BM mempunyai 
kaitan erat dengan afiks-afiks dan proses afiksasi yang ada dalam 
bahasa daerah ini. Dengan demikian, proses sintaktis dan 
morfologis dalam BM saling terkait sehingga membentuk tataran 
morfosintaktis. Pentingnya proses morfologis dalam tataran 
sintaksis disebabkan oleh sifat-perilaku tipologi morfologis BM 
sebagai bahasa aglutinasi (lihat Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2012). 
Berkenaan dengan tataran morfosintaksis (gramatikal) BM, ada 
beberapa fenomena gramatikal yang berperan penting dalam 
membangun konstruksi gramatikal, yaitu: (i) jenis verba, apakah 
transitif atau intransitif; (ii) ada/tidak adanya afiks (pemarkah) 
pada verba tersebut; dan (iv) jumlah argumen (frasa nomina) 
yang secara lazim hadir dalam klausa tersebut. Berdasarkan 
pendapat ahli tipologi linguistik, Jufrizal (2004, 2007, 2012; 
Jufrizal dkk., 2013, 2014) menyatakan bahwa pembahasan klausa 
verbal mempunyai arti penting dalam kajian tatabahasa secara 
lintas-bahasa karena klausa verbal memuat sifat-perilaku 
gramatikal penting dalam satu bahasa yang memungkinkan 
adanya kesemestaan dan kekhususan tatabahasa dalam bahasa 
yang bersangkutan.  

Dalam BM, verba intransitif (VI) yang menempati posisi 
predikat pada sebuah klausa intransitif  dapat hadir tanpa afiks 
(VI –afiks), dengan atau tanpa afiks (VI +/ - afiks) , atau wajib 
berafiks (+ afiks). Pada umumnya afiks yang memarkahi verba 
intransitif ini adalah prefiks, yaitu maN- (nasal) dan ba-. Berikut 
ini adalah contoh-contoh klausa intransitif BM sesuai dengan 
hadir atau tidaknya afiks pada verbanya. Contoh (5) – (7) adalah 
contoh untuk (VI –afiks) 
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Verba intransitif pai ‘pergi’, duduak ‘duduk’, dan turun 

‘turun’ dan sejumlah verba sejenis tidak memerlukan afiks dalam 
kehadirannya sebagai predikat verbal klausa dasar BM. 
Berdasarkan data ini dapat dikemukakan bahwa afiks verbal 
maN- dan ba- (khusus prefiks ba-  akan ada pembahasannya 
secara lebih khusus pada bagian lain) secara semantis adalah 
afiks yang menghendaki kehadiran argumen objek. Ini berarti 
bahwa verba tanpa afiks lebih cenderung berperilaku sebagai 
verba intransitif dalam BM. Selain itu, sebagai bahasa aglutinasi, 
proses gramatikal BM sering melibatkan secara bersama fitur-
fitur morfologis dan sintaktis.  

Selanjutnya, sejumlah verba intransitif BM dapat hadir 
dalam klausa dengan atau tanpa afiks; pada verba jenis ini, 
kehadiran afiks bersifat manasuka tanpa terlalu berpengaruh pada 
muatan semantisnya. Berikut ini adalah contoh-contoh klausa 
intransitif BM dengan verba dengan atau tanpa afiks (dirumuskan 
sebagai VI +/- afiks). 

 
Berdasarkan contoh dan sejumlah data lain dapat 

dikemukakan bahwa hanya prefiks ba- yang bisa menyertai 
kehadiran verba dasar BM; pada verba lari  ‘lari’,kehadiran 
prefiks ba- adalah manasuka. Sejumlah verba lain dalam bahasa 
daerah ini mempunyai sifat-perilaku seperti ini. Ini berarti bahwa 
prefiks ba- dalam BM merupakan pemarkah verba intransitif. 
Prefiks ba- tidak menambah valensi sejumlah verba dasar 
sehingga kehadirannya tidak menghendaki argumen objek 
sebagaimana dikehendaki oleh prefiks maN-. Secara tipologis 
dapat dinyatakan bahwa prefiks ba- termasuk prefiks verbal 
untuk intransitif yang tidak mewajibkan kehadiran argumen 
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pasien. Meskipun demikian, ada sifat-perilaku gramatikal-
semantis lain yang dimiliki oleh prefiks ba- dalam bahasa daerah 
ini. Pembahasan khusus tentang itu akan disajikan pada bagian 
lain setelah ini. 

Klausa intransitif BM dengan verba wajib berafiks (VI + 
afiks) adalah seperti terlihat pada data berikut ini. Sejumlah data 
lain yang mempunyai ciri gramatikal yang serupa adalah lazim 
adanya dalam BM. Penjelasan yang sama untuk contoh-contoh 
lain dimaksud dapat diberikan karena sifat-perilaku 
gramatikalnya adalah sama. 

 
Beberapa verba dasar BM dapat mengambil prefiks 

maN- sebagai pemarkah verba intransitif, seperti pada (9); 
kehadiran maN- pada verba ini adalah wajib. Pada klausa (10), 
kehadiran ba- adalah wajib sebagai pemarkah verba intransitif. 
Prefiks maN- dan ba- pada kedua verba dua contoh di atas tidak 
dapat dilesapkan. Ada sejumlah verba dalam BM yang 
mempunyai sifat-perilaku gramatikal-semantis seperti ini. 
Dengan demikian, prefiks maN- adalah juga pemarkah untuk 
sejumlah verba intransitif dalam bahasa ini. Berdasarkan data 
yang terkumpul yang diwakili oleh contoh-contoh di atas dan 
seiring dengan apa yang kemukakan oleh Jufrizal (2004, 2007, 
2012), wujud verba intransitif BM yang hadir pada predikat 
klausa intransitif dapat dirangkum dengan bagan berikut ini. 

 
Bagan 1. Wujud Morfologis Verba Intransitif 

 
(lihat juga Jufrizal (2004, 2007, 2012)) 
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Paparan data klausa intransitif dan penejelasannya di atas 
menunjukkan bahwa struktur dasar klausa BM terdiri atas unsur 
inti, yaitu subjek dan predikat, dan unsur pendukung lain berupa 
keterangan yang bersifat manasuka. Klausa intransitif BM tidak 
menghendaki kehadiran objek. Ini bersifat semesta (universal) 
karena sifat-perilaku gramatikal seperti ini dimiliki oleh hampir 
semua bahasa di dunia. Hanya ada satu argumen (frasa nomina) 
yang merupakan satu-satunya argumen yang ditempatkan 
sebelum predikat (pra-verbal).  

Konstruksi klausa verbal BM yang dimarkahi oleh prefiks 
ba- mempunyai keunikan gramatikal yang memerlukan 
penelahan tipologis lebih jauh. Perhatikan contoh-contoh berikut 
ini yang juga merupakan klausa intransitif meskipun seolah-olah 
ada objek setelah verba. Cermatilah contoh-contoh berikut ini 
(diambil dari Jufrizal, 2004, 2007, 2012)! 

 
Verba ba-tanam, ba-main, ba-tagak, dan ba-tanak pada 

contoh-contoh di atas terlihat seolah-olah mempunyai argumen 
objek (FN pasca-verbal), yang secara semantis berperan sebagai 
pasien. Pada hal, verba tersebut adalah verba intransitif yang 
dalam kajian tipologi gramatikal dikenal dengan sebutan verba 
intransitif dua-tempat. Kalimat-kalimat di atas mempunyai satu 
argumen inti, yaitu subjek. Bagaimana halnya nomina jaguang, 
catua, pangulu,  dan nasi? Nomina yang hadir setelah verba 
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intransitif yang dimarkahai oleh prefiks ba- tersebut tidak 
merupakan objek dari verba itu sebagai argumen inti. 
Berdasarkan sifat-perilaku verba yang dimarkahi oleh ba- 
tersebut, nomina yang hadir seakan-akan objek tersebut 
merupakan unsur kalimat berelasi oblik (relasi gramatikal yang 
bersifat semantis), yang pada kalimat tersebut kehadirannya 
bersifat wajib (lihat juga Jufrizal, 2004, 2007, 2012).  

Konstruksi klausa transitif BM, sebagaimana halnya dalam 
hampir semua bahasa di dunia, ditandai oleh kehadiran verba 
transitif pada posisi predikat. Verba transitif secara gramatikal 
dalam BM adalah verba berafiks (yaitu prefiks maN- (nasal)). 
Meskipun verba transitif yang (mungkin) dapat muncul tanpa 
afiks pada klausa transitif, namun jumlah tidak banyak. 
Sehubungan dengan ada atau tidak adanya afiks, verba transitif 
BM dikelompokkan menjadi dua: verba transitif dengan atau 
tanpa afiks (VT +/- afiks) dan verba transitif wajib berafiks (VT 
+ afiks). Berikut ini adalah beberapa contoh klausa  transitif BM. 

 
Pasangan klausa yang ditandai dengan a dan b di atas 

adalah konstruksi yang berterima secara gramatikal dalam BM. 
Kehadiran atau ketidakhadiran afiks pada verba masing-masing 
klausa tidak mempengaruhi struktur dasar klausa transitif 
tersebut. Struktur dasar klausa transitif tetap terdiri atas subjek, 
predikat, dan objek dengan atau tanpa keterangan. Konstruksi 
dengan atau tanpa afiks pada verba transitif tertentu tersebut 
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menyiratkan bahwa dalam BM ada beberapa verba transitif yang 
dibubuhi afiks secara manasuka. Akan tetapi, sebagian besar 
verba transitif BM merupakan verba berafiks nasal (VT+ afiks). 
Contoh-contoh berikut ini memperlihatkan struktur dasar klausa 
BM yang predikatnya adalah verba transitif wajib berafiks. 

 
Contoh-contoh konstruksi klausa di atas memperlihatkan 

bahwa struktur klausa transitif BM dapat dibagi menjadi dua 
jenis, yaitu : (i) struktur klausa transitif yang tidak dimarkahi 
secara morfologis (tanpa afiks); dan (ii) struktur klausa yang 
dimarkahi secara morfologis (berafiks). Prefiks maN- yang 
secara morfofonemis dapat terwujud dengan bentuk alomorfnya 
adalah pemarkah morfologis verbal utama. Alomorf prefiks ma- 
yang memarkahi verba pada struktur klausa transitif BM adalah 
nasalisasi (penasalan), kecuali apabila ma- diikuti bentuk dasar 
yang berbunyi awal vokal (Jufrizal, 1996). Prefiksasi dengan ma- 
yang memunculkan penasalan pada verba dilambangkan dengan 
konstruksi –N(asal). Konstruksi –N, untuk memudahkan, ini juga 
meliputi prefiksasi ma- yang diikuti oleh bentuk dasar berbunyi 
awal vokal. 

Sebagai gambaran umum, berikut ini dirangkum proses 
morfofonemik prefiksasi dengan ma- yang disebut dengan 
konstruksi –N tersebut (lihat lebih jauh Jufrizal 1996: 83-89). 

(a) Apabila ma-N menempel pada bentuk/kata dasar 
dengan bunyi awal /p/, /t/, /k/, dan /s/, bunyi nasal 
yang terwujud adalah nasal yang berdekatan daerah 
dan cara artikulasinya sementara bunyi asal 
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dihilangkan; /p/ menjadi /m/, /t/ menjadi /n/, /k/ 
menjadi /ŋ/, dan /s/ menjadi /ñ/. 

 

putuih ‘putus’ mamutuih ‘memutus’ 
tariak ‘tarik’ manariak ‘menarik’ 
kapuang ‘kepung’ mangapuang ‘mengepung’ 
semba ‘sambar’ manyemba ‘menyambar’ 

(b) Apabila ma-N menempel pada bentuk/kata dasar 
berbunyi awal /b/, /d/, /c/, /j/, dan /g/, bunyi nasal 
yang terwujud adalah nasal yang berdekatan daerah 
dan cara artikulasinya dengan bunyi-bunyi tersebut, 
tetapi tidak terjadi penghilangan bunyi asal. Dengan 
demikian, /b/ menjadi /mb/, /d/ menjadi /nd/, /c/ 
menjadi /nc/, /j/ menjadi /nj/, dan /g/ menjadi /ŋg/. 

 

bao ‘bawa’ mambao  ‘membawa’ 
danga  ‘danga’ mandanga  ‘mendengar’ 
cabiak ‘robek’ mancabiak ‘merobek’ 
jariang ‘jaring’ manjariang ‘menjaring’ 
gua ‘tabuh’ manggua ‘menabuh’ 

(c) Apabila maN- menempel pada kata/bentuk dasar 
berbunyi awal /m/, /l/, /r/, /n/, /ŋ/, /y/, /ñ/, /w/, dan 
bunyi vokal, nasalisasi yang terjadi adalah kosong 
(zero = 0). 

 

makan ‘makan’ mamakan ‘memakan’ 
lokok ‘pukul’ malokok ‘memukul’ 
ratok ‘ratap’ maratok ‘meratap’ 
nanti ‘nanti’ mananti ‘menanti’ 
ngango ‘nganga’ mangango ‘menganga’ 
nyanyi ‘nyanyi’ manyanyi ‘menyanyi’ 
warih(i) ‘waris(i)’ mawarih(i) ‘mewaris(i)’ 
aduak ‘aduk’ maaduak ‘mengaduk’ 
idu ‘cium’ maidu ‘mencium’ 
elo ‘hela’ maelo ‘menghela’ 
uleh ‘ulas’ mauleh ‘mengulas’ 
oyak ‘guncang’ maoyak ‘mengguncang’ 
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Data klausa dan penjelasan yang dikemukakan di atas 

menunjukkan bahwa klausa dasar BM ada dua jenis, yaitu klausa 
bukan verbal dan klausa verbal. Klausa bukan verbal (dengan 
predikat adjektival, nominal (pronominal), numeral, atau 
preposisional) mempunyai satu argumen yang mendahului 
predikat. Struktur dasar seperti ini merupakan struktur inti dan 
dapat diikuti oleh unsur keterangan yang bersifat manasuka. 
Klausa verbal dapat bersifat intransitif atau transitif. Verba yang 
menempati unsur predikat pada kedua jenis klausa ini ada yang 
dimarkahi secara morfologis dengan afiks dan ada pula yang 
dapat berdiri tanpa afiks. Satu-satunya argumen pada klausa 
intransitif BM terletak sebelum predikat (verba). Sementara pada 
klausa transitif argumennya ada dua atau tiga; argumen 1 
mendahului predikat dan argumen 2/3 terletak sesudah predikat.  

Berikut ini adalah bagan yang merangkum klausa dasar 
dan verba BM (lihat juga Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2007; dan 
Jufrizal, 2012). 

 
Bagan 2: Klausa Dasar dan Verba BM 

 
Pada klausa bukan verbal, predikat klausa dapat berupa 

adjektival, nominal (pronominal), numeral, dan preposisional. 
Untuk klausa verbal, klausa intransitif mempunyai konstruksi 
frasa verbal (predikat): verba konstruksi zero (verba dasar tanpa 
afiks) dan verba berafiks (konstruksi berprefiks maN- (konstruksi 
nasal) atau verba berprefiks ba-. Sementara itu,klausa transitif 
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dibentuk dengan konstruksi verba dasar (tanpa afiks = konstruksi 
zero) dan verba berkonstruksi nasal (yakni verba dengan prefiks 
yang dilambangkan dengan maN-). 

Berdasarkan telaah data dan mencermati kaitannya dengan 
temuan penelitian terdahulu (lihat Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2007; 
Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2013, 2014), beberapa hal yang 
dapat dinyatakan tentang struktur dasar klausa, peran gramatikal 
(agen, pasien), dan relasi gramatikal (subjek, objek langusung, 
objek tak langsung, dan relasi oblik) BM adalah: (i) klausa BM 
dapat terdiri atas klausa bukan verbal dan klausa verbal; (ii) 
klausa (berpredikat) bukan verbal dapat berupa predikat 
adjektival, nominal, numeral, dan frasa preposisional; (iii) Klausa 
(berpredikat) verbal dapat terdiri atas klausa intransitif dan  
klausa transitif (ekatransitif, dwitransitif); (iv) peran gramatikal 
utama BM dapat dikategorikan sebagai agen (aktor) dan pasien 
(undergoer); (v) relasi gramatikal BM yaitu relasi subjek (S), 
objek langsung (OL), objek tak langsung (OTL), dan relasi oblik 
(OBL); dan (vi) subjek gramatikal klausa BM adalah agen. 
 
3.2.2 Tipologi Tataurut Kata Bahasa Minangkabau 

Telaah data tentang klausa dasar adalah dasar pengkajian 
gramatikal lainnya untuk dapat mengungkapkan sifat-prilaku 
tipologi gramatikal suatu bahasa. Struktur klausa dasar relasi-
relasi gramatikal dapat dijadikan pedoman telaah tentang tipologi 
tataurut kata klausa suatu bahasa, termasuk BM. Salah satu ciri 
pembeda gramatikal bahwa satu bahasa berbeda dengan yang 
lain adalah perbedaan tipologi tataurutan kata (word order 
typology)-nya. Kajian tipologi tataurut kata termasuk bentuk 
kajian tertua dalam tradisi Tipologi Linguistik. Secara mendasar 
dapat dikatakan bahwa tipologi tataurutan kata adalah apa 
tataurutan “yang paling” lazim dari subjek, predikat, dan/atau 
objek pada klausa dasar suatu bahasa (Mallinson dan Blake, 
1981; Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2013, 2014). 

Akan tetapi dalam perkembangannya, kajian tipologi 
tataurutan kata dalam Tipologi Linguistik menjadi lebih luas dari 
pengertian seperti itu; tipologi tataurutan kata mencakup perihal 
tataurutan kategori gramatikal pada frasa, klausa, atau kalimat. 
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Ada dua pertanyaan yang mesti dijawab sehubungan dengan 
tipologi tataurutan kata, yaitu: (i) apa tataurutan kata yang lazim 
adanya dalam konstruksi frasa dan klausa pada suatu bahasa; dan 
(ii) bagaimana tataurutan kata tersebut bersesuaian secara lintas-
bahasa dan apa kecenderungannya (lihat lebih jauh Dryer dalam 
Shopen (ed.), 2007:61).  Dengan demikian, telaah tipologi 
tataurutan kata tidak cukup hanya menjelaskan apa tataurutan 
kata yang lazim dalam satu bahasa tanpa mencermati 
kecenderungannya secara lintas bahasa. 

Lebih jauh, Dryer (dalam Shopen (ed.), 2007) 
mengemukakan beberapa bentuk tataurutan kata pada klausa 
yang lazim adanya secara lintas bahasa. Pertama adalah bahasa-
bahasa dengan verba pada pada posisi akhir (S – O – V). Pada 
bahasa-bahasa dengan tipologi tataurutan kata seperti ini, verba 
(predikat) sebuah klausa berada pada posisi akhir. Berikut ini 
adalah contoh klausa bahasa Lezgian  dengan tataurut kata 
seperti itu. 

 
Selain bahasa Lezgian, bahasa Slave (kelompok bahasa 
Athapaskan yang dituturkan di utara Canada) dan bahasa Siroi 
(kelompok bahasa Madang yang dituturkan di Papua New 
Guniea) adalah juga bahasa-bahasa yang menempatkan verba 
pada posisi akhir klausa (Dryer dalam Shopen (ed.), 2007:61 – 
64). 

Selanjutnya, tipologi bahasa kedua adalah bahasa-bahasa 
dengan verba pada posisi awal. Pada bahasa-bahasa dengan 
tipologi tataurutan kata seperti ini, verba (predikat) menempati 
posisi awal klausa, dengan kemungkinan tataurutan kata pada 
klausa tersebut V – O – S atau V – S – O.  Contoh bahasa dengan 
tipologi tataurutan kata seperti ini adalah bahasa Fiji, salah satu 
bahasa rumpun Austronesia yang dituturkan di Pulau Fiji, di 
Samudera Pasifik. Kedua tataurutan kata seperti itu berterima 
secara gramatikal dalam bahasa Fiji. Data klausa berikut ini 



61 

diambil oleh Dryer (dalam Shopen (ed.), 2007:64) dari Dixon 
(1988).  

 
Contoh lain bahasa dengan tipologi tataurutan kata seperti ini 
adalah bahasa Turkana (sebuah bahasa keluarga Nilo-Sharan 
yang digunakan di Kenya) dan bahasa Lealao Chinantec 
(kelompok bahasa Oto-Manguean di Mexico) (lihat lebih jauh 
Dryer dalam Shopen (ed.), 2007:66 – 67). 

Tipologi tataurut kata ketiga adalah bahasa-bahasa 
dengan tataurutan kata S – V – O, yaitu bahasa-bahasa yang 
menempatkan verba bukan pada posisi akhir atau awal klausa. 
Bahasa Inggris termasuk dalam bahasa dengan tipologi 
tataurutan kata seperti ini. Berikut ini adalah contohnya. 

 
Bahasa Hmong Njua (kelompok bahasa Hmong-Mien yang 
dipakai di China) dan bahasa Tetelcingo Nathuatl (kelompok 
bahasa Uto-Aztecan yang dituturkan di Mexico) adalah contoh 
lain dari bahasa-bahasa bertipologi tataurutan kata S – V – O 
(lihat Dryer dalam Shopen (ed.), 2007: 68 – 70). 

Tinjauan teoretis dan data lintas-bahasa di atas 
membuktikan bahwa tipologi tataurut kata bahasa-bahasa di 
dunia tidak sama. Mereka berkelompok secara alami dan 
membentuk gugus struktur-genetika yang kurang-lebih dapat 
dicirikan melalui kajian perbandingan lintas-bahasa. Sebagai satu 
bahasa, diperkirakan BM mempunyai tipologi tataurut kata yang 
khas dan tentu juga berkaitan dengan bahasa sekerabat dan 
perkembangannya di tengah-tengah peradaban masyarakat 
penuturnya. Penelaahan data berkenaan dengan tipologi tataurut 
kata BM pada penelitian ini didasarkan pada pengertian tata 
urutan seperti dikemukakan Greenberg (1963) dan ahli lain 
seperti Pullum (1977), Steele (1978) (dalam Mallinson dan 
Blake, 1981:121—124; Jufrizal, 2012) dan Dryer dalam Shopen 
(ed.), 2007) yang secara teoritis mengatakan bahwa bahasa-
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bahasa di dunia mempunyai konstruksi “subjek-predikat’ sebagai 
dasar kalimat/klausa. Keberadaan objek dalam konstruksi klausa 
dasar juga menjadi penting karena dikaitkan dengan sifat-
perilaku verba yang menempati predikat.  

Pengertian tata urutan kata pada penelitian ini merujuk 
ke “tata urutan dasar”, yakni urutan yang ada pada klausa netral 
secara stilistika, indipenden, dan indikatif, dengan pelibat FN 
penuh untuk S(intransitif) atau untuk A(gen) dan O(bjek) 
(Mallinson dan Blake, 1981:125). Pelibat (S-i, A atau O) secara 
gramatikal merupakan komplemen verba yang menjadi inti-
pokok klausa. Berkenaan dengan itu, telaah tata urutan kata 
penelitian ini mencoba untuk mencermati tata-urutan S(ubjek), 
V(erba), dan O(bjek) yang memiliki sifat perilaku gramatikal. 
Untuk lebih memudahkan penelaahan dan pemaparan hasil 
telaahnya, telaah tipologi tataurutan kata BM didasarkan atas 
pembagian jenis kalimat, yaitu: kalimat imperatif, deklaratif, dan 
interogatif. 

 
(a) Imperatif 

Dalam BM, klausa (kalimat) perintah dapat berstruktur: (i) 
predikat verbal saja (misalnya ambiak! ‘Ambil!’); (ii) ujaran 
lengkap berpredikat  verbal (misalnya: Suruah inyo! ‘Suruh dia!’, 
Kamehi surek-surek ang! ‘Kemasi surat-suratmu!’); (iii) kata 
tugas perintah (misalnya Oii, capeklah! ‘Ayo, cepat!’); (iv) kata 
seru saja (misalnya Ondeh, pailah! ‘Waduh, pergilah!’ (lihat juga 
Moussay 1981,1998; Jufrizal, 2004, 2012; Jufrizal dkk., 2013). 
Secara sintaktis, kalimat imperatif (perintah) BM dibentuk oleh 
predikat verbal dengan atau tanpa FN (argumen). Kajian tata 
urutan kata kalimat imperatif BM dalam penelitian ini, pada 
dasarnya, dipusatkan pada bentuk imperatif dengan predikat 
verbal. 

Bentuk klausa imperatif yang hanya berupa pemakaian 
verba dasar adalah bentuk inti kalimat imperatif (perintah) secara 
lintas bahasa. Sifat-perilaku tipologis seperti ini juga ditemui 
dalam BM. Verba tanpa afiks tersebut dapat diikuti oleh partikel 
lah ‘lah’ yang mempunyai fungsi pragmatis-psikologis 
‘penegasan’, ‘lembut’, ‘santun’, atau ‘harapan’ (lihat juga 



63 

Moussay, 1998; Jufrizal, 2004, 2012; Jufrizal dkk., 2013). 
Kesemestaan konstruksi klausa perintah seperti ini boleh 
dinyatakan dapat ditemui dalam semua bahasa manusia. Berikut 
ini adalah contoh-contoh klausa imperatif (perintah, permintaan) 
yang berterima dan lazim adanya dalam BM.  

(20a) Pacik!  
 Pegang! 
 
(20b) Paciklah, dulu!       
 Peganglah, dulu! 
Selain itu, kalimat imperatif BM juga dapat berupa ujaran 

lengkap berperedikat verbal yang mempunyai frasa nomina (FN). 
Apa pun kategori FN (khusus atau umum) yang menyertai 
predikat verbal, verbanya adalah bentuk dasar, tidak berafiks. FN 
tersebut dapat mendahului verba atau mengikuti predikat 
verbalnya. Dalam konstruksi ini, verba dapat diikuti oleh partikel 
lah, dengan makna pragmatis-psikologis seperti disebut di atas, 
atau oleh adverbia yang bersesuaian. Penempatan FN sesudah 
verba dalam kalimat imperatif BM lebih “dasar” dibandingkan 
penempatan FN sebelum verbanya. FN dalam kalimat imperatif 
BM mempunyai peran semantis pasien. Berikut ini adalah 
serangkaian contoh yang dapat memberikan gambaran kalimat 
imperatif yang berupa ujaran lengkap berpredikat verbal dalam 
BM. 
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Serangkaian contoh data klausa imperatif di atas memperlihatkan 
bahwa pola urutan kata klausa yang mungkin berterima dalam 
BM adalah V-O (pasien), seperti pada (21a) – (21c) atau O 
(pasien)-V, seperti pada (22a) – (22c). Berdasarkan data yang 
dikumpulkan dan didukung oleh data kebahasaan terkait, 
tataurutan V – O lebih lazim dalam BM resmi dan ragam tulis. 
Sementara itu, tataurutan O – V lebih banyak muncul dalam BM 
ragam adat-sastra dan sekali-kali muncul dalam ragam bukan-
resmi dan untuk ungkapan yang lebih bersifat penekanan-
situasional. 

Data klausa imperatif berikut ini adalah ragam adat-
sastra BM dan ragam bahasa yang sering dipakai oleh penutur 
usia tua, pimpinan adat (datuk, penghulu), atau perintah dengan 
nuansa santun. Terlihat bahwa tataurut kata O – V lebih memberi 
langgam makna seperti ini. Oleh karena itu, kebanyakan klausa 
yang diturunkan dari tuturan ragam adat BM mempunyai tataurut 
kata O – V – S. 

(23) Adiak kanduang      baliak lah pulang. 
       adik    kandung (O) balik   lah pulang (V) 
       ‘Adik kandung pulang lah’ 
 
(24) Rila jo    maaf       sambuik lah suko. 
        rela dan maaf (O) sambut   lah suka (V) 
       ‘Rela dan maaf mohon disambut’ 
 
(25) Dendang jo   saluang     danga  lah baa. 
        dendang dan salung (O) dengar lah bagaimana (V) 
       ‘Dendang dan salung (ayo) dengar lah’   

Konstruksi klausa dengan tipologi tataurut kata seperti 
pada (23) – (25) di atas, secara semantis, adalah klausa perintah 
yang mempunyai kandungan makna dengan nilai kesantunan 
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tinggi. Dengan muatan kesantunan bahasa yang lebih santun dan 
sastra, konstruksi seperti itu banyak dijumpai dalam karya sastra, 
BM ragam adat, dan konstruksi yang digunakan sebagai ujaran 
nasehat. Penutur asli BM dan masyarakat Minangkabau 
memaklumi bahwa konstruksi klausa seperti di atas tidak lazim 
digunakan dalam percakapan sehari-hari dan ragam resmi. 
Nuansa sastra dan stilistika keindahan berbahasa lebih terasa 
dalam konstruksi dengan tataurut kata O – V – S, seperti di atas. 

 
(b) Deklaratif 

Menurut Moussay (1981, 1998), kata yang dipentingkan 
dalam BM (ditopikan secara pragmatis) lazim diletakkan di awal 
ujaran. Ini berarti bahwa BM boleh disebut sebagai bahasa yang 
dapat menonjolkan topik (pokok pembicaraan secara pragmatis) 
pada awal konstruksi klausa, melalui konstruksi pentopikalan 
(lihat Jufrizal, 2004, 2007, 2012; Jufrizal dkk., 2013). Konstruksi 
klausa dengan variasi berikut ini lazim dan berterima adanya 
dalam BM. 

 
 
Frasa nomina (FN) yang digarisbawahi (terletak pada awal 

klausa) adalah pokok pembicaraan (topik) yang lebih sesuai 
dianalisis berdasarkan kajian topik dan fokus yang secara 
komunikatif bersifat pragmatis. Keberterimaan semua 
pengedepanan pokok pembicaraan pada klausa tersebut dikaitkan 
dengan fungsi-fungsi pragmatis pada tataran klausa. Namun 
untuk kajian tataurut kata secara gramatikal diperlukan telaah 
yang lebih bersifat gramatikal. Tataurut kata BM secara 
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gramatikal pada kalimat deklaratif dapat dicermati melalui 
contoh-contoh berikut ini. Sejumlah data lain dengan perilaku 
yang sama dapat diberi penjelasan serupa. Dalam hal ini, 
penjelasan gramatikal mempunyai kekuatan linguistis untuk 
mengungkapkan kesemestaan sistem bahasa. 

 
Contoh (28a) adalah klausa intransitif satu argumen; kami 

adalah agen yang juga berkategori sebagai subjek gramatikal. 
Urutan kata kalimat tersebut adalah S-V. Contoh (28b) 
merupakan klausa transitif dengan verba tanpa afiks. Argumen 
Pandeka Tageh adalah agen (subjek) dan tuak adalah pasien 
(objek). Tataurut S-V-O yang ada pada klausa ini merupakan 
tataurutan yang lazim dan secara gramatikal dianggap sebagai 
urutan baku. Tata urutan S-V-O juga terjadi pada kalimat transitif 
berafiks-nasal, seperti pada contoh (28c). Apabila tata urutan S-
V-O diubah menjadi O-S-V dan bentuk morfologis verbanya 
tetap mempertahankan afiks-nasal-AKTnya, klausa deklaratifnya 
menjadi tidak berterima (*), seperti pada (28d). Tata urutan O-V-
S akan berterima apabila verba transitifnya adalah bentuk dasar 
(tanpa afiks). Dengan demikian, tataurut kata baku klausa 
deklaratif BM adalah S-V-O. Urutan O-V-S dengan verba 
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transitif tanpa afiks dan pada konstruksi pentopikalan (seperti 
28e) juga berterima dalam BM. Konstruksi pentopikalan dan 
perilaku tipologi gramatikalnya dibahas lebih lanjut pada bagian 
lain dari buku ini. 

Data klausa deklaratif BM yang berasal dari buku-buku 
cerita rakyat, ragam bahasa adat-sastra, dan pribahasa (lama) 
memperlihatkan tataurut kata yang agak berbeda. Jika pada 
ragam biasa-resmi, tataurut kata klausa S-V-O lebih lazim, maka 
konstruksi klausa BM ragam adat-sastra lebih banyak memiliki 
tataurut V-O-S. Berikut ini adalah serangkaian contoh-contohya. 

(29) Alah marokok si Umbuik Mudo. 
      telah merokok si Umbuik Mudo 
      ‘Si Umbuik Mudo telah merokok’ 
 
(30) Mamakai baju ambo       sabanta. 
       memakai baju PRO1TG sebentar 
        ‘Memakai baju saya sebentar’ 
 
(31) Diganti   jo        pitih  den         tak    suko. 
       Diganti dengan uang PRO1TG tidak suka 
       ‘Saya tidak suka menggantinya dengan uang’ 
 
(32) Mambuang muko  baliau sanjo tu. 
       membuang muka beliau senja itu 
       ‘Membuang muka beliau senja itu’ 
 
(33) Barangkek daulu   denai       yo mak. 
       berangkat  dahulu PRO1TG ya ibu 
       ‘Ibu, saya berangkat dahulu’ 
 
(34) Mamintak maaf ambo     ka        silang nan   bapangka. 
       meminta maaf PRO1TG kepada silang yang berpangkal 
      ‘Saya memohon maaf kepada tuan rumah’ 
 
(35) Tagak badiri  ambo       di adopan  niniak jo  mamak. 
       tegak  berdiri PRO1TG  di hadapan ninik dan paman 
       ‘Saya berdiri di hadapan ninik dan paman’ 
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Pada (29), frasa verbal alah marokok ‘telah merokok’ 
adalah predikat instransitif dengan subjek gramatikal si Umbuik 
Mudo. Tataurut kata pada klausa deklaratif itu adalah V – S 
dengan makna ‘Si Umbuik Mudo telah merokok’. Pada (30), 
frasa verbal mamakai ‘memakai’ adalah predikat verbal trantisif 
objek (O) baju ‘baju’, dan subjek (S) ambo ‘saya’. Kedua contoh 
ini menunjukkan bahwa tataurut kata pada klausa deklaratif BM 
yang bekenaan dengan bahasa ragam adat-sastra, cerita rakyat 
tradisional, dan ungkapan-ungkapan kesantunan mempunyai 
tataurut kata (unsur klausa initi) V – O – S. berkenaan dengan 
ragam adat-sastra, cerita rakyat, dan peribahasa adalah ragam 
bahasa yang diwarisi dari tipologi tataurut kata klausa deklaratif 
BM tempo dulu (baca: lama), maka data dan informasi 
ketatabahasaan seperti ini menyiratkan bahwa BM mempunyai 
tipologi tataurut kata V – O – S. 

Telaah perbandingan dan temuan ini menjadi menarik 
dan belum terungkap secara terinci pada penelitian terdahulu. 
Berdasarkan data yang diambil dari naskah lama yang ditulis 
dalam BM dan data kebahasaan yang dicermati dari BM ragam 
adat-sastra, dapat dinyatakan bahwa BM tempo dulu adalah 
bahasa dengan tipologi tataurut kata V – O – S. Hal ini sejalan 
dengan beberapa hasil penelitian tipologi gramatikal terhadap 
bahasa Melayu Klasik (lihat Yusdi, 2008; Yusdi 2013) dan 
bahasa Batak Pakpak-Dairi (Basariah, 2012) yang menyebutkan 
bahwa kedua bahasa yang sekerabat dengan BM itu tipologi 
tataurut katanya adalah V – O – S. Tipologi tataurut kata BM 
ragam resmi dan tulis dengan tataurut S – V – O merupakan 
pergeseran dari pola tataurut V – S – O (kemungkinan bahasa 
tempo dulu) yang disebabkan oleh berbagai faktor linguistik dan 
bukan-linguistik.  

Kemungkinan terjadinya pergeseran dan perubahan 
tipologi, termasuk tipologi tataurut kata, suatu bahasa adalah 
keniscayaan karena bahasa termasuk fenomena alam yang 
mengalami proses evolusi sepanjang waktu. Namun untuk tataran 
gramatikal, pergeseran dan perubahannya membutuhkan waktu 
yang jauh lebih lama jika dibandingkan dengan pergeseran dan 
perubahan pada tataran bunyi dan leksikon (lihat Schendl, 2001; 
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Kramsch, 2001). Hal ini disebabkan oleh “kekuatan-dalam” yang 
mengikat fitur-fitur gramatikal suatu bahasa lebih kuat dari pada 
unsur-unsur luar yang mengelilinginya. Fitur-fitur gramatikal 
yang membangun terbentuknya tatabahasa suatu bahasa lebih 
tahan terhadap perubahan yang disebabkan oleh persentuhan 
bahasa dan faktor psikologis penuturnya. Pembahasan lebih jauh 
tentang pergeseran tipologi suatu bahasa dipaparkan pada bagian 
yang lain dari buku ini. 

(c) Interogatif 
Tipologi tata urutan kata klausa (kalimat) interogatif BM 

dalam buku ini adalah tata urutan klausa interogatif yang 
menanyakan argumen inti, yaitu subjek/agen atau objek/pasien. 
Hal ini dimaksudkan agar penelaahan yang dilakukan lebih 
bersifat gramatikal dari pada bersifat pragmatis-fungsional. 
Sebagaimana diketahui, argumen inti sebuah klausa adalah 
unsur-unsur klausa dasar yang tidak boleh tidak ada sebagai 
tuntutan predikatnya (lihat Alsina, 1996; Jufrizal, 2004; Jufrizal 
dkk., 2013). Jika yang ditanya dalam klausa interogatif adalah 
klausa bukan inti (selain subjek/agen; objek/pasien), maka boleh 
jadi jawabannya tidak sangat menentukan dalam hal struktur 
klausa. Untuk mengetahui sifat-prilaku gramatikal tataurut kata 
klausa interogatif (pertanyaan) dalam BM, perhatikan terlebih 
dahulu rangkaian contoh berikut ini. 

 
(36a) Apo (nan) ilang?        
 apa  yang  hilang 
 ‘Apa yang hilang?’ 
 
(36b) A   (nan) ilang?         
 apa yang hilang 
 ‘Apa yang hilang?’ 
 
(37a) Sia   (nan) mandi?       
 siapa yang mandi 
 ‘Siapa yang mandi?’ 
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(37b) Sia    (nan)  pai? 
         Siapa yang  pergi 
         ‘Siapa yang pergi?’ 
Klausa interogatif (36a, 37b, dan 37a, 37b) adalah jenis 

klausa yang menanyakan subjek; yang menjadi jawaban 
informatifnya adalah subjek/agen kalimat intransitif). Dalam 
BM, kata tanya Apoataua dipakai untuk menanyakan subjek 
selain orang sedangkan sia untuk menanyakan orang (bentuk 
yang sangat resminya adalah siapo). Berdasarkan data di atas, 
tataurut kata klausa interogatif BM adalah S/A-V. Tidak ada tata 
urutan gramatikal lain yang berterima dalam BM selain dari 
urutan tersebut untuk menanyakan S/A kalimat intransitif (lihat 
juga Moussay, 1998; Jufrizal, 2004, 2007, 2012; Jufrizal dkk., 
2013). Jika pun boleh dibalik, tataurut kata demikian itu lebih 
bersifat fungsional-pragmatis dari pada gramatikal. Dengan 
demikian, meskipun tataurut klausa interogatif (36c), (37c) 
berikut ini boleh jadi berterima, namun keberterimaannya bukan 
secara gramatikal. 

(36c) Ilang apo? 
        hilang apa 
       ‘Apa yang hilang?’ 
 
(37c) Pai sia? 
         pergi siapa 
         ‘Siapa yang pergi?’ 
Kata penghubung nan ‘yang’ dapat ditempatkan setelah 

kata tanya pada konstruksi (kalimat) interogatif. Pemakaian 
leksikal nan dalam berbagai konstruksi frasa dan klausa BM 
sangat lazim dan kadang-kadang digunakan oleh penutur asli BM 
secara berlebihan untuk menunjukkan penekanan dan gaya 
bahasa lokal. Pada klausa interogatif, pamakaian kata 
penghubung nan mempunyai aspek semantis penekanan dan 
fungsi-fungsi pragmatis-stilistika kedaerahan suku bangsa 
Minangkabau. Secara gramatikal, pemakaian leksikon nan ‘yang’ 
pada dasarnya adalah untuk membentuk klausa sematan (relative 
clause). Pada klausa interogatif tunggal seperti di atas, 
kehadirannya tidak wajib secara gramatikal. 
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Dalam BM ragam adat-sastra dan bahasa lisan tidak resmi, 
pemakaian leksikon nan ‘yang’ pada hampir setiap frasa nomina 
dan frasa verbal sangat sering muncul. Sehubungan dengan itu, 
tim peneliti berkesimpulan bahwa pemakaian dan kemunculan 
klausa sematan dengan pemarkah leksikon nan dalam berbagai 
konstruksi (apalagi ujaran-ujaran lisan) BM adalah pencirian 
khusus gaya berbahasa orang Minangkabau. Pencirian seperti itu 
juga banyak dijumpai dalam bahasa-bahasa kelompok Melayu 
dan rumpun bahasa Austronesia. Malah dalam bahasa Inggris 
Tua (Old-English) dan bahasa Inggris Pertengahan (Middle-
English) adanya perelativan (klausa sematan) dalam struktur 
klausa dasar juga lazim adanya (lihat misalnya Baugh dan Cable, 
2002). 

Berikut ini adalah contoh-contoh klausa tunggal BM yang 
dimuati oleh klausa sematan dengan pemarkah gramatikal nan 
‘yang’.  

 
Tataurut kata klausa interogatif (kalimat tanya) yang 

menanyakan Subjek/agen klausa transitif dengan verba tanpa 
afiks-nasal memperlihat tataurutan S-V-O.Maridicermati contoh-
contoh berikut ini. 
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Data di atas memperlihatkan bahwa tataurut kata klausa 
interogatif BM dalam verba tanpa afiks adalah S/A-V-O. 
Penempatan kata tanya sia ‘siapa’ atau apo atau a (keduanya 
bermakna ‘apa’) di akhir kalimat (dengan tata urutan V-O-S/A) 
juga berterima, namun aspek makna yang muncul lebih 
merupakan fokus predikat kalimat. Tataurut yang sama ditemui 
pada klausa transitif dengan verba berafiks-nasal yang 
menanyakan subjek, seperti diperlihatkan contoh berikut ini. 

 

Selanjutnya, tataurut kata klausa interogatif BM yang 
menanyakan objek dapat dicermati dari serangkaian data berikut 
ini. 

 
Konstruksi (45a, b, dan c) di atas adalah klausa interogatif 

yang menanyakan objek kalimat transitif dengan verba tanpa 
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afiks. Apabila kata tanya pada klausa tersebut diganti dengan 
jawaban yang bersesuaian, maka urutan kata kalimat interogatif 
di atas adalah O-S-V (P-A-V). Penempatan kata penghubung nan 
‘yang’, sebagaimana contoh terdahulu, juga lazim dalam 
pemakaian BM sehari-hari. Kehadirannya memberikan aspek 
pragmatis dan stilistika, yang secara gramatikal kehadirannya 
tidak wajib. Kata tanya apo atau a atau sia dapat ditempatkan 
juga setelah verba sehingga dikenal pula bentuk-bentuk berikut 
ini: 

 
 

Seperti terlihat pada klausa interogatif (46a, b, c), tata 
urutan kata klausa yang bersangkutan adalah S-V-O (A-V-P). 
Apabila verba pada ketiga klausa di atas mempunyai afiks 
verbal-nasal, maka konstruksi klausa interogatifnya harus seperti 
berikut ini; tidak ada pilihan tataurut kata lain jika verbanya 
dimarkahi oleh prefiks aktif maN-. Ini berarti bahwa pemarkah 
morfologis aktif mengharuskan tataurut kata S-V-O pada klausa 
transitif.  
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Tata urutan kata klausa (47a, b, dan c) adalah S-V-O (A-
V-P); sama dengan contoh (46a, b, dan c). Kalimat (47a, b, dan 
c), klausa dengan pemarkah diatesis aktif pada verbanya, tidak 
berterima secara gramatikal apabila kata tanya apo atau a atau 
sia ditempatkan di depan (mendahului subjek) dengan urutan 
kata O-S-V (P-S-V). Sifat-perilaku gramatikal seperti ini 
menyebabkan konstruksi klausa berikut tidak berterima dalam 
BM. Ini juga berarti bahwa prefiks maN- sebagai pemarkah verba 
transitif menjadi poros konstruksi klausa aktif. 

(48a) *Apo uda mambali cako?      
(48b) *A adiak mambuek tu?        
(48c) *Sia waang manuruik ka mari?     
Berdasarkan paparan di atas, tataurut kata klausa 

interogatif yang menanyakan objek yang paling lazim dalam BM 
adalah S-V-O (A-V-P). Kata tanya yang menanyakan objek yang 
bersesuaian dapat langsung ditempatkan pada posisi FN dalam 
kalimat deklaratifnya. Data di atas memperkuat pendapat bahwa 
konstruksi klausa dengan tataurut kata S – V – O selalu dengan 
pemarkah verbal maN- yang merupakan pemarkah diatesis aktif. 
Lalu, apakah konstruksi kalimat dengan tata urutan O-S-V (P-A-
V) merupakan kalimat dasar atau kalimat derivasi dalam BM? 
pertanyaan ini membutuhkan penelaahan data lebih jauh dan 
akan dibahas pada bagian tentang diatesis. Tipologi tataurutan 
kata yang lazim dalam BM, setelah dicermati berdasarkan 
kalimat imperatif, deklaratif, dan interogatif, adalah S – V – O 
(lihat juga Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2007; dan Jufrizal, 2012; 
Jufrizal dkk., 2013). Pada konstruksi yang melibatkan unsur-
unsur pragmatis, seperti pada konstruksi pentopikalan dapat 
menjadi O – S – V. Kajian lintas bahasa menunjukkan pula 
bahwa bahasa-bahasa rumpun bahasa Melayu lazim mempunyai 
konsruksi pentopikalan seperti itu. 

Tipologi tataurut kata klausa dasar BM ragam biasa dan 
resmi-tulis adalah S-V-O di mana predikat verbalnya dimarkahi 
oleh prefiks maN- atau tanpa afiks. Konstruksi lain dalam BM 
boleh pula mempunyai tataurut kata V-O-S dalam konstruksi 
verba tanpa afiks dan pentopikalan. Secara teoretis, tataurut kata 
S-V-O pada klausa dasar lazim ditemukan dalam bahasa-bahasa 
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bertipologi mominatif-akusatif (bahasa akusatif). Namun 
demikian, bahasa daerah ini juga memiliki sifat-perilaku 
gramatikal untuk dapat dimasukkan sebagai bahasa bertipologi 
ergatif-absolutif dengan adanya klausa yang mempunyai tataurut 
kata V-O-S. Ini menyiratkan bahwa BM memiliki sifat-perilaku 
gramatikal untuk dapat dikelompokkan sebagai bahasa akusatif 
dan bahasa ergatif. Pembahasan lebih lanjut tentang 
pentipologian BM ada pada bagian lain buku ini.  

 
3.3 Klausa Tunggal Bahasa Minangkabau 

Pada bagian terdahulu telah dibahas perihal tipologi 
struktur dasar dan tataurut kata yang lazim pada klausa dasar 
yang mengambil pijakan dari data BM. Pentipologian gramatikal 
suatu bahasa memerlukan beberapa pokok pembahasan lain yang 
bertujuan untuk mengarah ke sasaran apa tipologi gramatikal 
bahasa tersebut secara lintas-bahasa. Sehubungan dengan itu, 
pokok bahasan berikutnya yang menjadi bagian penting 
pentipologian suatu bahasa adalah sifat-perilaku gramatikal 
klausa tunggal. Pembahasan ini memberi gambaran sejumlah 
konstruksi verbal pada tataran sintaksis yang dapat dijadikan 
dasar pentipologian suatu bahasa. Sehubungan dengan itu, 
pokok-pokok  bahasan yang penting ditelaah secara tipologis 
untuk tujuan pentipologian suatu bahasa adalah: (i) predikasi dan 
struktur argumen; (ii) konstruksi verbal dan mekanisme 
perubahan valensi verba; dan (iii) konstruksi zero, konstruksi 
nasal, dan konstruksi ba-(dalam hal ini pada BM). 

Klausa tunggal merupakan tataran dasar untuk 
mencermati sifat-perilaku gramatikal suatu bahasa karena dalam 
klausa dijumpai berbagai fitur gramatikal yang membangun 
gramatikal bahasa yang bersangkutan. Ilmuwan bahasa 
bersepakat bahwa klausa (kalimat tunggal) adalah konstruksi 
bahasa yang memuat fitur-fitur gramatikal dan semantis  dasar 
tempat fungsi-fungsi komunikatif lain melekat (lihat Lyons, 
1987; Payne, 2006). Data dan informasi kebahasaan yang 
disajikan dalam buku ini untuk sampai pada pentipologian 
bahasa, secara umum, adalah data BM. Oleh karena itu, 
pentipologian yang disasar adalah untuk BM. Kemungkinan 
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generalisasi untuk bahasa-bahasa lain tetap ada karena prinsip 
kerja pentipologian yang dilakukan berlaku secara lintas-bahasa. 
 
3.3.1 Predikasi dan Struktur Argumen Bahasa Minangkabau 

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa klausa 
dasar BM dapat berupa klausa berpredikat bukan-verbal dan 
klausa berpredikat verbal. Dalam bentuk utuhnya, klausa bukan-
verbal dan klausa verbal intransitif mempunyai satu argumen 
yang juga merupakan subjek gramatikal dan berperan agen. Pada 
kalimat verbal transitif terdapat dua argumen atau lebih. Wujud 
klausa (kalimat tunggal) yang terdiri atas predikat dan argument 
intinya, secara teoretis, disebut predikasi (lihat Alsina, 1996; 
Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2013). Berdasarkan pembahasan 
terdahulu dan dikatiakan dengan teori predikasi, dapat 
dinyatakan bahwa predikasi BM dapat berupa satu predikat 
bukan- verbal (nominal, adjektival, numeral, adverbial) dan satu 
argumennya menempati posisi di depan predikat (dan juga 
berfungsi sebagai subjek gramatikal). Predikat bukan-verbal 
menghendaki satu argumen (subjek) untuk membentuk predikasi. 
Unsur-unsur bukan argumen (dari predikat) mungkin saja 
ditambahkan pada predikasi tersebut.  

Berdasarkan data dan informasi kebahasaan yang 
diperoleh (lihat Jufrizal, 2004, 2007, dan 2012; Jufrizal dkk., 
2013, 2014), predikasi BM dapat pula terbentuk dari satu 
argumen dan satu predikat verbal; dalam hal ini predikatnya 
adalah verba intransitif atau transitif. Verba transitif dapat 
bersifat ekatransitif dan dwitransitif. Selain itu, ada juga verba 
semi transitif (verba yang objeknya bersifat manasuka) (lihat 
Alwi, 2000:91 - 93). Apabila predikat suatu predikasi ditempati 
oleh verba transitif, maka argumen yang dikehendaki oleh 
predikat tersebut adalah dua atau lebih (kecuali verba semi 
transitif yang jumlah argumennya satu (atau boleh lebih dari 
satu). Verba ekatransitif menghendaki dua argumen, Sementara 
verba dwitransitif memerlukan lebih dari dua argumen. Berikut 
ini adalah contoh predikasi BM yang mempunyai predikat verbal 
transitif. Contoh-contoh data berikut ini menjadi penting 
dikemukakan kembali karena perihal konstruksi klausa verbal 
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transitif (dan juga intransitif) mempunyai sifat-perilaku 
gramatikal yang kompleks dan menjadi penentu tipologi 
gramatikal suatu bahasa, termasuk BM. 

 
Contoh (49a) adalah predikasi dengan predikatnya verba 

transitif makandan argumen anak-anak yang berperan sebagai 
subjek (juga agen) dan argumen lainnya nasi. Secara semantis 
verba makan dapat saja tidak menghendaki argumen (objek) 
nasi, namun secara sintaktis verba tersebut menghendaki 
argumen objek/pasien. Jadi, kehadiran argumen nasi pada (49a) 
bersifat manasuka (secara semantis) meskipun secara sintaksis 
bersifat wajib (lihat Van Valin Jr. dan LaPolla 1999, 2002:148—
150). Karena itu makan dapat digolongkan sebagai verba semi 
transitif (lihat Alwi dkk. 2000:91—93). Verba ma-makan sebagai 
predikat pada predikasi (49b) menghendaki dua argumen, yaitu 
induak-induak yang berfungsi sebagai subjek (dan juga agen) dan 
bubua yang merupakan objek/pasien. Berbeda dari argumen 
objek/pasien pada (49a), kehadiran bubua pada (49b) adalah 
wajib, baik secara semantis maupun sintaktis. Verba ma-makan 
pada predikasi (49b) adalah verba ekatransitif, verba yang 
menghendaki dua argumen. Sementara itu, verba yang 
merupakan predikat dari predikasi (50a, b, dan c) adalah verba 
dwitransitif, verba yang menghendaki tiga argumen. Pada (50a) 
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verba man-carian mempunyai argumen-argumen pagawai camat 
(S/A), kami (O1), dan peta kecamatan (O2). Dilihat dari 
konstruksi verbalnya predikat tersebut disebut sebagai konstruksi 
benefaktif. Pada (50b), predikat ma-nunjuakan juga 
menghendaki tiga argumen, yaitu: urang kampuang (S/A), urang 
gaek tu (O1), dan jalan baru (O2). Konstruksi verbal seperti ini 
dinamakan datif/purposif. Pada (50c) tiga argumen dari 
predikat/verba maingekan adalah Pasilitator gampo (S/A), kami 
(O1), dan pasan tu (O2). 

Konsep predikasi merupakan dasar untuk menentukan 
apakah sebuah konstruksi dalam satu bahasa klausa atau bukan. 
Berdasarkan data dan pembahasan tentang konstruksi gabungan 
kata dalam BM, predikasi mencakup muatan gramatikal dan 
semantis sekaligus. Selain itu, muatan fonologis dan supra-
segmental fonem juga terlibat dalam penentuan predikasi. Pada 
sejumlah bahasa, klausa dapat ditentukan secara dominan oleh 
muatan fonologis dan suprasegmental fonem, seperti bahasa-
bahasa di Afrika dan pedalaman Amerika-Tengah. Predikasi 
adalah sebutan untuk konstruksi dalam satu bahasa yang memuat 
unsur sebuah predikat dan argumennya yang dapat berupa subjek 
(agen) dan objek (pasien).  

 

3.3.2 Konstruksi Verbal dan Mekanisme Perubahan Valensi Verba 
Bahasa Minangkabau 

Seperti dikemukakan pada bagian terdahulu, pembahasan 
tentang konstruksi verbal dan mekanisme perubahan valensi 
verba BM ini menyiratkan bahwa pada bagian ini klausa BM 
yang berpredikat bukan verbal tidak menjadi bahan telaahan. 
Karena itu, pembahasan utama dan data yang disajikan pada 
bagian ini terpaut pada klausa BM berpredikat verbal, baik 
predikat yang diisi oleh verba intransitif maupun transitif. 
Sebagian penelaahan konstruksi verbal BM telah disajikan pada 
bagian-bagian sebelumnya. Telaah lanjutan tentang konstruksi 
(klausa) verbal  pada bagian ini berkenaan dengan sejumlah 
konstruksi verbal yang mempunyai arti penting untuk 
pentipologian BM. Konstruksi-konstruksi verbal itu adalah: yaitu 
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konstruksi pengkausatifan, pengaplikatifan (lokatif, instrumental, 
benefaktif, sumber, resipien), dan resultatif. 

Secara teoretis, Dixon (2011:165) mengemukakan bahwa 
setiap klausa verbal dapat berupa klausa intransitif, yaitu klausa 
dengan satu argumen inti, atau transitif, yaitu klausa dengan dua 
argument inti. Umum verba bahasa-bahasa manusia dapat 
dikelompokkan sebagai dua jenis verba itu, meskipun ada 
sejumlah verba dalam bahasa-bahasa tertentu pemilahannya 
menjadi verba intransisit atau transitif bukan hal mudah 
dilakukan. Perubahan valensi verba dapat terjadi karena adanya 
proses morfosintaktis yang ditandai oleh bertambah 
(petransitivan) atau berkurangnya valensi verba (pen-
detransitivan) melaui kaidah gramatikal tertentu. 

Dalam kajian tipologi linguistik, konstruksi (klausa) verbal 
menjadi sasaran telaah penting karena sifat-perilaku tipologis 
bahasa yang bersangkutan secara gramatikal lebih banyak 
terkandung pada klausa jenis ini. Kajian sistem aliansi gramatikal 
dan pentipologian bahasa, pada umumnya, didasarkan pada sifat-
perilaku gramatikal klausa verbal, baik secara gramatikal 
maupun semantis. Ini juga menyiratkan bahwa telaah terarah dan 
rinci atas sifat-perilaku gramatikal klausa verba suatu bahasa 
menjadi salah dasar pentipologian gramatikal bahasa (-bahasa) 
manausia secara lintas-bahasa (lihat Jufrizal, 2012). 
 
3.3.2.1 Konstruksi Verbal Bahasa Minangkabau 

Konstruksi verbal yang menjadi pokok bahasan sub-bagian 
ini adalah bangun (utuh) klausa dasar yang mempunyai predikat 
verbal. Konstruksi klausa verbal pada bagian ini berkenaan 
dengan klausa verbal BM yang ditandai oleh kehadiran predikat 
yang ditempati verba. Selain itu, pembahasan konstruksi verbal 
BM ini juga meninjau unsur-unsur yang mempredikati BM 
sehingga akan terlihat konstruksi predikat BM; predikat 
sederhana atau predikat kompleks. Klausa verbal BM ditandai 
oleh terdapatnya verba yang menjadi inti predikat. Contoh 
berikut ini adalah konstruksi verbal BM yang predikatnya adalah 
verba intransitif. 
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Klausa (51a, b, dan c) adalah klausa BM yang merupakan 
konstruksi verbal dengan predikat verba intransitif. Klausa ini 
mempunyai satu argumen inti yang berfungsi sebagai subjek 
gramatikal. Pada (51a) alek ‘tamu’ adalah argumen dari predikat 
verbal datang ‘datang’ yang muncul sebagai verba asal; tanpa 
afiks (pemarkah morfologis) dan tanpa unsur lain yang menjadi 
bagian dari predikat tersebut. Predikat seperti ini disebut sebagai 
predikat sederhana; predikat yang hanya mempunyai induk 
tunggal (simple head). Sementara itu, (51b) mempunyai predikat 
verbal ba-datang-an ‘berdatangan’ dengan argumen tunggal 
yang berfungsi sebagai subjek gramatikal urang rami. Predikat 
ba-datang-an terbentuk dari prefiks ba-, bentuk dasar datang, 
dan sufiks –an. Wujud predikat tersebut mempunyai unsur/fungsi 
gramatikal yang lebih dari satu. Semua unsur (morfem) yang 
menyatu menjadi predikat klausa tersebut memberikan perilaku 
sintaktis dan semantis yang berbeda dari predikat datang pada 
(51a).  

Selanjutnya, sifat-perilaku (konstruksi) klausa dasar verbal 
BM dengan predikat verba transitif dapat dicermati melalui 
serangkaian data berikut ini. Rangkaian data yang disajikan dapat 
dianalogikan dengan data lain yang setara.  
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Klausa transitif (52a, b, dan c) dengan verba ekatransitif 
mempunyai dua argumen inti yaitu, S dan O. Predikat klausa 
(52a) terbentuk dari verba ekatransitif bermarkah prefiks nasal 
dengan dua argumen: yayasan (S gramatikal) dan tanah (O 
gramatikal). Predikat pada (52b dan c) juga merupakan verba 
transitif berprefiks nasal. 

Contoh klausa verbal berikut ini mempunyai sifat-
perilaku gramatikal yang berbeda karena mempunyai pemarkah 
morfologis yang berbeda dari contoh sebelumnya. 

 
Klausa (53a, b, dan c) masing-masingnya mempunyai tiga 

argumen yang masing-masingnya dikehendaki/diikat 
kehadirannya oleh predikat. Predikat kompleks man-jadi-an 
‘menjadikan’ mempunyai argumen kaputusan musawarah, Sutan 
Mudo, dan ketua. Apabila predikat tersebut tidak mempunyai 
sufiks –an maka argumen Sutan Mudo  tidak diperlukan, karena 
secara gramatikal klausa Kaputusan musawarah manjadi ketua 
berterima dalam BM. Kehadiran –an menaikkan ketransitifan 
verba manjadi sehingga menghendaki tiga argumen. Penjelasan 
yang sama dapat diberikan untuk klausa (53b). Pada klausa 
(53c), meskipun di bawah lantai  merupakan FNPrep namun 
kehadirannya dikehendaki oleh predikat ma-latak-an. Lokatif  di 
meja merupakan relasi oblik. Dalam kajian linguistik tipologi, 
konstruksi verbal seperti (53a) dikenal dengan konstruksi 
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kausatif, (53b) disebut konstruksi benefaktif, dan (53c) adalah 
konstruksi aplikatif-lokatif.  

Mekanisme perubahan valensi verba suatu bahasa menjadi 
bagian yang penting untuk menjelaskan sifat-perilaku tipologi-
gramatikal bahasa yang bersangkutan. Dalam bahasa aglutinatif, 
peran semantis dan gramatikal afiks sangat menentukan; afiks-
afiks dalam bahasa aglutinatif, seperti dalam BM, terlibat secara 
gramatikal dan semantis untuk mengemas makna dan fungsi 
komunikatif konstruksi (klausa)nya. Oleh karena itu, 
pentipologian gramatikal BM harus didasarkan juga pada 
mekanisme perubahan valensi verbanya. Berikut ini adalah 
pembahasan yang berkenaan dengan mekanisme perubahan 
valensi verba BM.  

 
3.3.2.2 Mekanisme Perubahan Valensi Verba Bahasa 
Minangkabau 

Pembahasan mekanisme perubahan valensi verba dalam 
buku ini berkaitan erat dengan konstruksi verbal BM. Penelaahan 
mekanisme perubahan valensi verba BM ini didasarkan pada 
beberapa jenis konstruksi verbal, yaitu konstruksi kausatif, 
aplikatif (lokatif, instrumental, benefaktif, sumber, 
resipien/penerima), dan resultatif. Pembahasan masing-masing 
konstruksi tersebut diharapkan dapat memperlihatkan mekanisme 
perubahan valensi verba BM, baik secara sintaktis maupun 
semantis sehingga dapat mengarahkan pada pentipologian bahasa 
daerah ini.  

Kenyataan bahwa secara tipologi-morfologis BM termasuk 
bahasa aglutinasi (aglutinative language) menjadikan afiks dan 
proses morfologisnya memegang peranan penting baik pada 
tataran morfosintaktis, maupun semantis (lihat Badudu, 1982: 
67—68; Jufrizal, 1996). Oleh karena itu, kajian tentang 
konstruksi kausatif dan aplikatif BM sehubungan dengan 
mekanisme perubahan valensi verba ini akan lebih banyak 
berkaitan dengan afiks dan  proses morfologis verba. Secara 
tipologis, kausatif morfologis cukup berperan dalam 
pengkausatifan BM (lihat juga Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2007; 
Jufrizal, 2012). 
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(a) Tipologi Kausatif dan Pengkausatifan Bahasa 

Minangkabau 
Setiap bahasa mempunyai kiat gramatikal untuk 

membentuk pengkausatifan dan konstruksi kausatif yang khusus 
berlaku pada bahasa yang bersangkutan. Meskipun demikian, 
secara lintas- bahasa cara dan konstruksi kausatif tersebut dapat 
ditemukan kesemestaannya. Kekhasan dalam kesemestaan, dan 
kesemestaan dari hal-hal khusus telah dan terus menjadi 
perhatian dari para ahli linguistik tipologi dan linguistik semesta 
(lintas-bahasa). Menurut Goddard (1998:266), konstruksi 
kausatif adalah ungkapan yang di dalamnya sebuah peristiwa 
(peristiwa yang disebabkan) digambarkan sebagai yang terjadi 
karena (disebabkan) seseorang melakukan sesuatu atau karena 
sesuatu yang lain terjadi. Secara lintas bahasa ditemukan bahwa 
kesetaraan kekausatifan dapat diungkapkan secara sintaktis dan 
analitis (lihat juga Ackerman dan Webelhuth, 1998:311). 
Walaupun tiap bahasa mempunyai konstruksi gramatikal yang 
berbeda dalam mengungkapkan kekausatifan, Ackerman dan 
Webelhuth (1998:288 - 289) membedakan jenis kausatif (secara 
umum; lintas bahasa) menurut keklausalitasan dan kesintesitasan, 
seperti dirangkum dalam tabel berikut ini: 
Jenis Kausatif: 

 Analitik Sintaktik 
Monoklausal 
Biklausal 
Campur 

Bahasa Jerman I 
Bahasa Jerman II 
Bahasa Italia 

Malayalan 
Chi-Mwi-Ni 
Bahasa Turki 

 
Berdasarkan uraian Goddard (1998:260 - 290), pembagian 

kausatif beserta sifat-sifatnya dan konstruksinya secara umum 
dapat pula dirangkum dengan diagram berikut ini (lihat juga 
Jufrizal, 2004, 2007, 2012). 
Pembagian Kausatif: 
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Sementara itu, Comrie (1981, 1989:165 - 171) juga 
mengemukakan tiga cara pengkausatifan: kausatif analitis, 
kausatif morfologis, dan kausatif leksikal. Kausatif analitis 
adalah konstruksi kausatif, yang dalam hal ini terdapat predikat 
terpisah yang mengungkapkan sebab-akibat; penyebab 
diwujudkan oleh kata terpisah dari kata yang menunjukkan yang 
disebabkan (akibat). Kausatif morfologis yaitu hubungan antara 
predikat non-kausatif dan yang kausatif dimarkahi oleh 
perangkat morfologis, misalnya, oleh afiksasi. Kausatif leksikal 
adalah verba yang saling berhubungan dalam predikat non-
kausatif tetapi tidak berkaitan secara morfologis dengan predikat 
kausatif; hubungan predikat yang mengungkapkan akibat dan 
yang mengungkapkan sebab tidak sistematis (hanya diungkapkan 
dengan leksikon yang bermakna sebab-akibat, seperti kata die 
‘mati’ dan kill  ‘membunuh’ dalam bahasa Inggris) (lihat juga 
Artawa, 1998:32; Jufrizal, 2012). 

Sementara itu, Arka (1993:8) berdasarkan pendapat 
Shibatani (1976), Comrie (1989), Spencer (1991), dan 
Jackenkoff (1991) membedakan konstruksi kausatif menjadi dua, 
yaitu: kausatif perifrastik/analitik dan kausatif morfo-
logis/leksikal. Jenis pertama merujuk ke konstruksi kausatif 
biklausal dan jenis kedua merujuk ke konstruksi kausatif 
monoklausal. Jenis terakhir ini juga disebut sebagai 
pengkausatifan langsung.  Pembagian konstruksi kausatif oleh 
Arka (1993) ini lebih umum dan didasarkan pada jumlah klausa. 
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Namun demikian, masing-masing pembagian seperti dipaparkan 
di atas tidak bertentangan.  

Berikut ini adalah contoh konstruksi kausatif leksikal 
bahasa Inggris (dikutip dari Goddard, 1998:277 - 280). 

 
Dalam contoh (a) Juanita (subjek) adalah penyebab (causer) dan 
the vase (objek) merupakan penerima sebab (causee). Penjelasan 
yang sama dapat diberikan untuk contoh (b) dan (c). 

Sebagai perbandingan, contoh-contoh berikut ini adalah 
konstruksi klausa kausatif analitis dalam bahasa Inggris yang 
juga diambil dari Goddard (1998). 

 
Selanjutnya, mari dicermati secara seksama tipologi 

kausatif morfologis secara teoretis. Pembahasan ini penting 
karena banyak mekanisme perubahan valensi verba BM yang 
berpijak pada verba dari konstruksi verbal BM. Seperti 
dinyatakan oleh Artawa (1998:32), salah satu perbedaan sintaktis 
utama di antara konstruksi bukan-kausatif dengan konstruksi 
kausatif adalah kenaikan valensi verba pada konstruksi kausatif. 
Penelaahan tentang perubahan valensi verba yang disebabkan 
pengkausatifan dipusatkan pada perbedaan valensi tiga-tempat di 
antara verba-verba dasar bukan-kausatif: verba intransitif (tidak 
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mempunyai OL), verba ekatransitif (mempunyai OL tetapi tidak 
ada OTL), dan verba dwitransitif (mempunyai OL dan OTL). 

Untuk menjelaskan kesalingterkaitan antara konstruksi 
kausatif dengan konstruksi bukan-kausatif, Comrie (1985) 
mengusulkan hirarkhi relasi gramatikal sebagai berikut: subjek > 
objek langsung > objek tak langsung > objek oblik. Menurutnya, 
penyimpulan gramatikal dari terakibat (causee) bergerak sebagai 
berikut: terakibat (causee) menempati posisi tertinggi (paling 
kiri) pada hirarkhi yang belum terisi. Perubahan valensi antara 
verba dasar dan verba kausatif (turunan) dapat dirangkum dengan 
bagan berikut ini (lihat juga Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2013): 

 
Karena pada dasarnya pembentukan kausatif meliputi 

penambahan agen terhadap valensi, maka jika klausa dasar 
adalah klausa intransitif, subjek akan diungkapkan sebagai OL. 
Subjek pada klausa dengan verba ekatransitif akan diungkapkan 
sebagai OTL dan OL tetap sebagai OL. Jika klausa dasar adalah 
klausa dengan verba dwitransitif, subjek akan ditandai sebagai 
oblik, OL dan OTL akan tetap sebagai relasi gramatikal yang 
sama.  Hirarkhi gramatikal ini penting adanya karena dapat 
menjelaskan sejumlah fenomena gramatikal lintas bahasa, selain 
dari pengkausatifan. Comrie (1976) dalam Shibatani (ed.) (1976) 
mengatakan bahwa hirarkhi itu terpakai pada sejumlah besar 
bahasa dari berbagai genetis, geografis, dan kelompok tipologis 
dengan hanya sedikit pengecualian. Karena itu, sebaiknya 
hirarkhi tersebut dianggap sebagai hirarkhi kecendrungan secara 
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lintas bahasa. Untuk pengkausatifan dalam bahasa Turki, hirarkhi 
itu sesuai. Contoh-contoh berikut ini diadaptasi oleh Artawa 
(1998:33 - 34) dari Comrie (1985). Contoh-contoh yang sama 
dan sejumlah lagi yang mirip disajikan oleh Comrie (1989:174 - 
176) dalam uraiannya tentang perubahan valensi dalam kausatif 
morfologis. 
Dasar intransitif : 
 

 
Dasar transitif : 

 
Dasar dwitransitif : 

 
Kausatif morfologis yang terdapat dalam bahasa Turki di 

atas dapat diterangkan sebagai berikut. Apabila klausa dasar 
bukan-kausatif adalah klausa intransitif (f1), subjek muncul 
sebagai OL pada konstruksi kausatifnya (f2). Apabila klausa 
dasar merupakan klausa ekatransitif, maka pada bentuk 
kausatifnya, tersebab (akibat) tidak bisa muncul sebagai OL 
karena relasi ini telah diisi oleh OL klausa dasar, dan bahasa 
Turki tidak mengizinkan dua OL dalam satu kalusa. Terakibat 
(causee) muncul sebagai OTL yang dimarkahi oleh kasus datif 
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(lihat g1, 2). Apabila klausa dasar adalah klausa dengan verba 
dwitransitif, maka terakibat tidak bisa muncul sebagai OTL 
klausa dasar. Dalam kasus ini, terakibat muncul sebagai relasi 
OBL, yang ditandai oleh posposisi (lihat Artawa, 1998:34; 
Jufrizal, 2004, 2012). 

Secara teoretis, Alsina dan Joshi (1991) berpendapat 
bahwa pendekatan terhadap pengkausatifan morfologis yang 
didasarkan semata-mata pada prinsip sintaktis tidak hanya gagal 
untuk mengetahui rentangan penuh variasi sintaktis, tetapi juga 
tidak mampu mengaitkan variasi sintaktis dengan variasi 
semantis yang mendasarinya. Kedua ahli tersebut menyatakan 
bahwa beberapa bahasa mengizinkan subjek klausa dasar 
diwujudkan baik sebagai O ataupun OBL dari predikat kausatif. 
Pilihan relasi ini berkaitan dengan perbedaan semantis konstruksi 
kausatif. Realisasi OL dari subjek klausa dasar menyiratkan 
tindakan langsung dari penyebab (causer) pada argumen itu 
untuk menghadirkan peristiwa yang disebabkan. Sementara itu 
realisasi OBL dari subjek klausa dasar menunjukkan bahwa 
penyebab tak langsung lah yang memunculkan peristiwa 
tersebab; tanpa tindakan pada subjek dasar. 

Bahasa Minangkabau, seperti halnya kelompok rumpun 
bahasa Melayu-Barat, termasuk bahasa yang kaya dengan afiks; 
BM adalah kelompok bahasa bertipologi aglutinatif secara 
morfologis. Dari sekian banyaknya afiks dalam BM, afiks-afiks 
yang digunakan untuk memarkahi pengkausatifan adalah sufiks –
an (-kan) dan –i, serta gabungan afiks pa- an dan  pa-i. Dalam 
BM, sufiks –an dapat berfungsi membentuk verba dan juga untuk 
membentuk nomina. Sebagai sufiks verbal, bentuk –an 
mempunyai alomorf –kan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari, 
bentuk –an lebih lazim digunakan. Bentuk –kan adalah bentuk 
yang tertanda (marked) dan biasanya digunakan pada ragam yang 
(sangat) resmi, sastra, penekanan, atau untuk keadaan/suasana 
yang tidak biasa (lihat juga Jufrizal, 1996; Jufrizal, 2002; 
Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2013). Dengan demikian, 
pemakaian/penyebutan –an (khusus untuk membentuk verba) 
dalam penelitian ini telah berarti juga pemakaian/penyebutan –
kan. Dalam konstruksi verbalnya, sufiks –an dan –i boleh bersa-
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maan pemakaiannya dengan prefiks verbal ma-atau ba- (namun 
tidak bersifat wajib). Makna kausatif pada dasarnya dibawa oleh 
sufiks –an  dan –i. 

Sementara itu, (maN)pa…-an dan (maN)pa…-i juga 
merupakan pemarkah kausatif dalam bentuk gabungan afiks 
(konfiks). Prefiks maN- (prefiks nasal) bersifat manasuka 
pemakaiannya, namun untuk bentuk baku, pemakaian maN- lebih 
dipilih. Penyajian data/contoh-contoh konstruksi kausatif pada 
bagian ini dapat dengan atau tanpa prefiks verbal maN-. Secara 
semantis, dalam konstruksi verbal seperti ini sufiks –an dan –i 
lah yang membawa makna kausatif (lihat Moussay, 1998; 
Jufrizal, 2002; Jufrizal, 2012). 

 
(i) Pengkausatifan dengan –an 

Data BM menunjukkan bahwa pengkausatifan morfologis 
dengan sufiks –an (-kan) merupakan pengkausatifan yang 
produktif secara gramatikal. Bentuk dasar dari verba kausatif 
yang dimarkahi oleh –an dalam BM dapat berupa verba, 
adjektiva, atau prakategorial (untuk informasi lebih jauh, lihat 
Jufrizal, 2004, 2007, 2012). Sifat-perilaku gramatikal dan 
penelaahan kausatif-morfologis dengan –an dalam BM dapat 
dicermati melalui serangkai contoh-contoh berikut ini: 

(54a) Aia sumua tu      janiah.      
 Air sumur-ART jernih 
 ‘Air sumur itu jernih’ 
 
(54b) Aia sumua tu      kami          janiah-an.         
 Air sumur-ART PRO1JM   jernih-KAU 
 ‘Air sumur itu kami jernihkan’ 
(54c) Kami        man- janiah-an     aia sumua tu.           
 PRO1JM  AKT-jernih-KAU air sumur-ART 
 ‘Kami menjernihkan air sumur itu’ 
 
(55a) Niaik-nyo       i yo luruih.    
 niat-POS3TG ya   lurus 
 ‘Niatnya memang lurus’  
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(55b) Niaik-nyo          kami luruih-an.       
 jasa-3TGPOS   1JM  lurus-   KAU 
 ‘Niatnya kami luruskan’ 
(55c) Kami ma-    luruih- an      niaik-nyo.        
 1JM  AKT- lurus-   KAU niat- 3TGPOS  
 ‘Kami meluruskan niatnya’ 
Predikat klausa asal ((54a), (55a)) pada contoh di atas 

adalah adjektiva, yaitu janiah ‘jernih’ dan luruih  ‘lurus’. 
Pembubuhan sufiks –an pada adjektiva tersebut  melahirkan 
verba transitif yang mempunyai makna kausatif. Makna kausatif 
itu ditunjukkan oleh (54b) dan (55b) yang memperlihatkan 
bahwa pelengkap agen (penyebab) dihadirkan (yaitu kami 
‘kami’(54b) dan inyo ‘dia’ (55b). Dalam konstruksi ini, subjek 
klausa bukan-kausatif (aia sumua-tu ‘air sumur itu’ (54a) dan 
niaik-nyo ‘niatnya’ (55a)) tidak lagi berfungsi sebagai subjek 
gramatikal. Pada konstruksi ini; aia sumua-tu dan niaik-yo 
adalah topik yang diturunkan dari konstruksi dasar melalui 
pentopikalan. Dengan demikian, tersebab ditandai sebagai objek 
atau topik. Pemaknaan seperti ini didukung oleh contoh (54c) 
dan (55c) yang keduanya merupakan konstruksi pilihan (bentuk 
lazim) klausa kausatif BM. Konstruksi kausatif pada (54c) dan 
(55c) yang ditandai oleh prefiks-nasal  (prefiks verbal dalam 
BM)  tetap menunjukkan bahwa penyebab adalah agen dan 
sekaligus subjek gramatikal, sementara tersebab (causee) 
merupakan objek dalam hirarkhi kausatif BM.. 

Untuk mendapat gambaran lebih jauh, berikut ini adalah 
contoh-contoh klausa dasar BM yang mempunyai predikat verba 
intransitif disertai pengkausatifannya.  

 
(56a) Atok rumah-tu      jatuah.           
 atap rumah-ART jatuh 
 ‘Atap rumah itu jatuh’ 
 
(56b) Atok  rumah-tu      kami        jatuah-an.     
 Atap rumah-ART PRO1JM  jatuh-  KAU 
 ‘Atap rumah itu kami jatuhkan’ 
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(56c) Kami        man- jatuah-an      atok rumah-tu.            
 PRO1JM  AKT-jatuh-  KAU atap rumah ART 
 ‘Kami manjatuhan atok rumah itu’ 
 
(57a) Malano alah  tibo di  balai-balai.     
 Malano telah tiba di  balai-balai 
 ‘Malano telah tiba dib alai-balai’ 
 
(57b) Malao   kami         tibo -an    di balai-balai.       
 Malano PRO 1JM tiba- KAU di balai-balai 
 ‘Malano kami tibakan dib alai-balai’ 
 
(57c) Kami man-nibo-an      Malano di balai-balai.     
 1JM  AKT-tiba-KAU  Malano di balai-balai 
 ‘Kami menibakankan Malano di balai-balai’ 
Rangkaian contoh di atas adalah pengkausatifan klausa 

verbal dengan predikat verba intransitif. Pembubuhan prefiks –an 
pada verba tersebut memunculkan makna kausatif (verba 
kausatif). Subjek gramatikal klausa dasarnya adalah atok rumah  
(56a) dan Malano  (57a). Pada konstruksi kausatif, dengan 
hadirnya agen penyebab  kami ‘kami’, maka subjek gramatikal 
klausa dasar ditandai sebagai objek. Subjek gramatikal 
konstruksi kausatif adalah agen penyebab. Kejadian ini berlaku 
juga pada konstruksi kausatif  yang verbanya ditandai dengan 
prefiks-nasal (lihat contoh (56c) dan (57c)). 

Pengkausatifan, proses gramatikal yang menaikkan valensi 
verba, dalam BM dapat pula diturunkan melalui proses 
gramatikal seperti terlihat pada konstruksi klausa berikut ini. 
Dalam hal ini, pembubuhan sufiks –an merupakan 
pengkausatifan yang paling dikenal dan lazim adanya dalam BM. 

(58a) Kabanaran samo-samo kito         tagak-an.        
         kebenaran sama-sama PRO2JM tegak- KAU 
        ‘Anak itu kami dudukkan’ 
 
(58b) Kito        samo-samo man-nagak-an        kabanaran. 
         PRO2JM sama-sama AKT-tegak-  KAU kebenaran 
        ‘Kita sama-sama menegakkan kebenaran’ 
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(59a) Carito-tu      inyo        sampai-an.         
         cerita-ART  PRO3TG sampai-KAU 
          ‘Cerita itu dia sampaikan’ 
 
(59b) Inyo         ma-  nyampai-an      carito-tu.        
         PRO3TG AKT-sampai-  KAU cerita-ART 
         ‘Dia menyampaikan cerita itu’ 

Verba dasar dari (58a) adalah tagak  ‘tegak’ dan pada (59a) 
adalah sampai ‘sampai’. Keduanya adalah dasar yang 
dikelompokkan sebagai prakategorial. Bentuk prakategorial ini 
ditransitifkan dengan sufiks –an, sehingga mempunyai daya 
(kekuatan) secara semantis mengikat satu argumen lagi . Verba 
yang dihasilkan oleh sufiksasi tersebut adalah verba kausatif. Ini 
berarti bahwa bentuk-bentuk prakategorial juga dapat menjadi 
dasar pembentukan verba kausatif.  

Pengkausatifan dengan prefiks –an pada verba dasar 
transitif dalam BM juga mungkin terjadi. Sebagaimana 
dikemukakan di atas, sufiks –an memegang peran penting secara 
gramatikal dan semantis pada prsoses pengkausatifan ini. Berikut 
ini adalah contoh-contoh pengkausatifan verba dasar transitif 
dengan pembubuhan sufiks –an pada verbanya.  

 
(60a) Amak  masak nasi.     
         ibu     masak nasi 
        ‘Ibu masak nasi’ 

(60b) Amak  masak-an     kami         nasi.            
         ibu     masak-KAU PRO1JM  nasi 
         ‘Ibu masakkan kami nasi’ 

(60c) Amak  masak-an      nasi untuak kami.           
         ibu     masak-KAU nasi  untuk   PRO1JM 
        ‘Ibu masakkan nasi untuk kami’ 
 
(60d) Amak  ma-   masak-an         nasi untuak kami.       
         ibu     AKT- masak-KAU    nasi untuk   PRO1JM 
         ‘Ibu memasakkan nasi untuk kami’ 
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(60e) Amak  ma-masak-an           kami        nasi.    
        ibu      AKT-masak- KAU  PRO1JM  nasi 
        ‘Ibu memasakkan kami nasi’ 
Konstruksi klausa seperti (60a) di atas bukan konstruksi 

kausatif. Konstruksi klausa (60b,c,d,e) adalah klausa kausatif. 
Pada (60a), Amak ‘ibu’ adalah subjek gramatikal dan sekaligus 
agen. Pada klausa kausatif (60b) agen penyebab kami yang 
menempati posisi subjek, sementara Amak  (yang pada klausa 
dasar berperan sebagai agen dan subjek) menjadi OTL dan pada 
(27c,d) juga menjadi oblik (relasi oblik) atau objek berpreposisi 
yang dimarkahi preposisi untuak ‘untuk’. Nasi yang merupakan 
OL pada klausa bukan kausatif tetap sebagai OL pada klausa 
kausatif. Pada (60d) predikat kausatifnya diisi oleh verba 
berprefiks nasal. Perilaku perubahan argumen seperti disebut di 
atas itu juga terjadi pada kalimat yang verbanya tanpa prefiks 
nasal. 

Pengkausatifan morfologis dengan markah morfologis –an 
memenuhi ciri pengkausatifan morfologis bahasa-bahasa 
aglutinatif secara lintas-bahasa. Valensi verba menjadi naik 
dengan kehadiran sufiks –an dan menharuskan kehadiran 
argument baru. Konstruksi klausa yang baru muncul dikenal 
dengan nama klausa kausatif, klausa yang secara gramatikal-
semantis mempunyai FN penyebab untuk kesempurnaan 
maknanya. 

Selain prefiks –an, konfiks pa-…-an dalam BM juga dapat 
menurunkan verba kausatif  dari verba dasar transitif atau 
adjektiva. Untuk mengkausatifkan adjektiva, kehadiran –an pada 
konfiks tersebut bersifat manasuka, malah lazimnya tidak hadir. 
Sedangkan untuk mengkausatifkan verba transitif, kehadiran –an 
adalah wajib. Berikut ini adalah serangkaian contohnya yang 
secara analogis dapat disejajarkan dengan konstruksi lain yang 
setara. 

 
(61a) Panyakik-nyo         parah.    
         penyakit-POS3TG parah 
         ‘Penyakitnya parah’ 
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(61b)  Panyakik-nyo          waang      pa-   parah-(an).    
          penyakit-POS3TG  PRO2TG  KAU-parah 
         ‘Penyakitnya kamu buat jadi parah’ 
 
(61c) Waang     mam-  pa-   parah-(an) panyakik-nyo.     
         PRO2TG  AKT-KAU-parah        penyakit-POS3TG 
         ‘Kamu memperparah penyakitnya’ 
 
(62a) Kami mam- bagi baju baru.    
         1JM   AKT-bagi baju baru 
         ‘Kami membagi baju baru’ 
 
(62b) Kami mamak pa-   bagi-an baju baru.      
         1JM  paman KAU-bagi     baju baru 
         ‘Paman membagikan baju baru kepada kami’ 
 
(62c) Mamak  pa-   bagi-an kami baju baru.        
         paman  KAU-bagi     1JM  baju baru 
         ‘Paman membagikan baju kepada kami’ 
 
(62d) Mamak pa-   bagi-an baju baru  ka        kami.     
         paman KAU-bagi     baju  baru  kepada PRO1JM 
         ‘Paman membagikan tugas malam  kepada kami’ 
 
(62e) Mamak mam-pa-     bagi-an kami        baju baru.        
         paman  AKT-KAU-bagi      PRO1JM  baju baru  
         ‘Paman membagikan tanah pusaka kepada kami’ 
 
(62f) Mamak mam-pa-     bagi-an baju baru  ka        kami.         
         paman  AKT-KAU-bagi      baju baru  kepada 1JM 
         ‘Paman membagikan baju baru kepada kami’ 
 
Pengkausatifan dengan konfiks pa-…-an termasuk 

pengkausatifan yang kurang produktif. Artinya, tidak semua 
verba transitif yang dapat dikausatifkan dengan konfiks tersebut. 
Beberapa contoh verba transitif yang mungkin (dapat) 
dikausatifkan dengan konfiks tersebut adalah seperti verba dalam 
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contoh di atas. Sementara itu, fungsi sufiks –an sebagai 
pemarkah kausatif lebih produktif, sekurang-kurangnya untuk 
verba statif. Sehubungan dengan ini, BM dapat mengkausatifkan 
predikat intransitif dan beberapa verba transitif. Berdasarkan ini 
dapat diduga bahwa BM tidak dapat mengkausatifkan verba 
dwitransitif karena perilaku pengkausatifan morfologis dalam 
BM memunculkan verba dwitransitif. Menurut Artawa 
(1998:41), ada sejumlah bahasa yang tidak dapat 
mengkausatifkan verba intransitif ‘volisional’. Dalam bahasa 
kelompok ini, tidak ada piranti gramatikal yang dapat 
“mendukung” konstruksi dimaksud. Verba intransitif volisional 
(intransive volitional verb) yang dimaksud adalah verba 
intransitif yang menghendaki subjek berperilaku sebagai agen. 
Berdasarkan kajian di atas, BM adalah kelompok bahasa dapat 
mengkausatifkan verba intransitif ‘volisional’ secara morfologis 
dengan prefiks kausatif –an (lihat juga Jufrizal, 2012). 
 
(ii) Pengkausatifan dengan –i 

Para peneliti terdahulu (lihat Moussay, 1998:244 – 245; 
Ayub dkk., 1992) menyebutkan bahwa sufiks –i dalam BM dapat 
digabungkan dengan nomina, atau dengan verba tindakan, atau 
dengan verba keadaan untuk membentuk verba transitif. Apabila 
sufiks ini dibubuhkan pada verba keadaan atau verba tindakan 
intransitif maka akan didapat verba transitif yang bermakna 
kausatif. Makna lain yang muncul dari sufiksasi dengan –i dalam 
BM adalah makna iteratif. Dikatakan juga bahwa sufiks –i 
lazimnya berfungsi secara bersamaan dengan prefiks maN- . 
Pengkajian perihal sufiks –i seperti dilakukan Moussay (1998) 
belum melihat perilaku morfosintaksis dan pengkausatifan BM 
secara tipologis. Penelitian ini mencoba mencermati prilaku 
gramatikal sufiks –i secara tipologis sehubungan dengan klausa 
verbal. Ternyata, sufiks –i mempunyai fungsi gramatikal-
semantis memarkahi verba untuk melahirkan makna kausatif.  
Perlu juga dikemukakan, berdasarkan data yang dikumpulkan, 
pemakaian sufiks –i untuk menurunkan verba kausatif kurang 
produktif dibandingkan dengan sufiks –an.  
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Untuk melihat lebih jauh tentang pengkausatifan dengan –
i, mari dicermati lebih dahulu contoh-contoh berikut ini. 

 
(63a) Ota        waang     gadang.    
         celoteh- POS2TG besar 
         ‘Celoteh kamu berlebihan’ 
 
(63b) Ota        waang    inyo  gadang-i.            
          celoteh-POS2TG dia   besar-   KAU 
         ‘Celotehmu dibesarkannya’ 
 
(63c) Inyo        mang-gadang-i         ota-     waang.          
         POS3TG AKT- besar-   KAU celoteh-POS2TG 
         ‘Dia memperbesarkan celotehmu’ 
 
(64a) Masalah-tu      panjang.       
         masalah-ART panjang 
         ‘Masalah itu panjang’ 
 
(64b) Masalah-tu      inyo panjang-i.          
         masalah-ART 3TG panjang-KAU 
         ‘Dia memperpanjang masalah itu’ 
 
(64c) Inyo ma-   manjang-  i        masalah-tu.       
         3TG AKT-panjang-KAU   masalah-ART 
         ‘Dia memperpanjang masalah itu’ 
Kalimat yang bertanda (a) dalam contoh-contoh di atas 

adalah kalimat berpredikat adjektival yang bukan kausatif. 
Sementara itu, contoh-contoh yang bertanda (b) dan (c) 
merupakan kalimat kausatif dengan pemarkah morfologis sufiks 
–i. Kalimat berpredikat adjektival dapat dijadikan kalimat verbal 
transitif yang bermakna kausatif dengan membubuhkan sufiks –i 
pada adjektivanya. Hampir semua jenis adjektiva apabila 
mendapat sufiks –i menurunkan verba transitif bermakna 
kausatif. Namun dalam pemakaian bahasa sehari-hari 
pengkausatifan dengan –i itu lebih jarang terpakai. Sebagai 
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gantinya, pemakaian sufiks –an lebih disukai (lihat juga Jufrizal, 
2004; Jufrizal, 2012). 

Sejalan dengan sufiks –i, konfiks pa-…-i dalam BM juga 
dapat digunakan untuk menurunkan verba kausatif dari adjektiva. 
Berikut ini adalah contoh-contohnya. 

(65a) Rumah-nyo         rancak.       
        rumah-POS3TG  bagus 
        ‘Rumahnya bagus’ 
 
(65b) Rumah-nyo          inyo  pa-    rancak-i.        
         rumah-POS3TG  3TG KAU-bagus 
         ‘Rumahnya dia buat jadi bagus’ 
 
(65c) Inyo       mam-pa-     rancak-i  rumah-nyo.         
        PRO3TG AKT-KAU-bagus     rumah-POS3TG 
        ‘Dia membuat rumahnya jadi bagus’ 
 

Klausa (65a) pada contoh di atas adalah kalimat bukan kausatif, 
sementara itu, klausa (65b) dan (65c) adalah klausa kausatif. 
Makna kausatif pada kalimat-kalimat tersebut dibawa/dimarkahi 
secara morfologis oleh sufiks pa-…-i. Kehadiran konfiks ini 
secara utuh merupakan bentuk morfosintaksis yang bernilai 
resmi. Sering kali kehadiran sufiks –i dapat ditiadakan atau 
diganti oleh sufiks –an. Temuan ini mirip dengan hasil 
serangkaian penelitian tipologi gramatikal BM sebelumnya (lihat 
Jufrizal, 2004, 2007, 2012). Bedanya adalah bahwa pada 
penelitian ini, tim peneliti menemukan bahwa pemakaian sufiks 
–i sudah semakin hilang, dan pemakaian –an (-kan) semakin 
kuat. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa 
asal/dasar predikat kausatif dalam BM dapat berupa: (i) predikat 
intransitif (termasuk predikat adjektival); (ii) predikat transitif; 
dan (iii) prakategorial. Apabila klausa dasarnya berpredikat 
adjektival maka subjek gramatikal klausa dasar (klausa bukan 
kausatif ) ditandai sebagai objek pada klausa kausatifnya. 
Dengan kata lain, tersebab (causee) ditandai sebagai objek klausa 
kausatif, sementara penyebab (causer) yang merupakan agen 
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pada klausa kausatif berkedudukan sebagai subjek gramatikal. 
Merujuk ke pendekatan hirarkhi gramatikal sebagaimana 
dikemukakan oleh Comrie (1985), maka perubahan valensi 
klausa adjektival (disetarakan dengan klausa intransitif satu 
tempat) dalam bentuk turunannya sebagai klausa kausatif dapat 
digambarkan sebagai berikut ini. 

 
Pengkausatifan klausa dasar berpredikat verba intransitif 

dengan sufiks –an memperlihatkan perilaku yang sama dengan 
pengkausatifan klausa adjektival di atas. Perubahan valensi verba 
berdasarkan pendekatan hirarkhi gramatikal dapat diperlihatkan 
sebagai berikut ini. 

 
Pengkausatifan klausa dasar berpredikat verba 

monotransitif, seperti telah dikemukakan di atas, memperlihatkan 
bahwa subjek klausa dasar (bukan kausatif) menempati 
kedudukan OTL pada klausa kausatif, dengan atau tanpa 
preposisi. OTL bermarkah preposisi pada klausa kausatif 
mungkin (boleh) dihilangkan. Penghilangan OTL berpreposisi 
(berelasi oblik) tersebut mirip dengan kasus yang ditemukan 
dalam bahasa Chichewa, bahasa Turki, dan BB (lihat Artawa, 
1998:41). Pendekatan hirarkhi gramatikal Comrie (1985) tentang 
pengkausatifan morfologis predikat dasar monotransitif berlaku 
dalam BM. Perubahan valensi verba karena pengkausatifan 
tersebut dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut ini. 
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Bahasa Minangkabau tidak mempunyai kiat (strategi) 
gramatikal untuk mengkausatifkan verba dwitransitif secara 
morfologis. Berikut adalah contoh kalimat BM berpredikat verba 
dwitransitif yang tidak bisa dikausatifkan secara morfologis 
(lihat juga Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2013). 

(65a) Urang  kampuang ma-nuduah  Manti maliang.      
         Orang  kampung  AKT-tuduh Manti pencuri 
         ‘Orang kampung menuduh Manti pencuri’ 
 
(65b) *Urang kampuang ma-nuduah-an Manti maliang.    
                                     ‘AKT-tuduh-KAU’ 
 
(65c) Kami ma-nyapo  urang-tu      inyiak.      
        1JM   AKT-sapa orang-ART   inyiak 
          ‘Kami menyapa orang itu inyiak’ 
 
(65d) *Kami ma-nyapo-an       urang-tu inyiak.     
                   ‘AKT-sapa-KAU’ 

Perhatikan bahwa contoh (b,d) tidak gramatikal karena 
munculnya sufiks kausatif –an pada verba dwitransitif. 
Pendekatan hirarkhi gramatikal (kecuali yang berkenaan dengan 
pengkausatifan dwitransitif) dapat diterapkan pada pengkau-
satifan morfologis BM. kenyataan ini memberi isyarat bahwa 
secara tipologis BM mempunyai ciri sebagai bahasa akusatif, 
bahasa yang memperlakukan S = A, ≠ P. Isyarat sifat-perilaku 
gramatikal yang ditunjukkan oleh konstruksi klausatif tersebut 
dapat dijadikan sebagian dasar pertimbangan untuk menetapkan 
tipologi gramatikal BM. Bahasa-bahasa lain yang mempunyai 
sifat-perilaku gramatikal seperti ini pada klausa kausatifnya 
boleh jadi mengisyaratkan bahwa bahasa tersebut adalah bahasa 
bertipologi nominatif-akusatif. 

Berdasarkan pendekatan struktur argumen (lihat Alsina 
dan Joshi, 1991), sifat-perilaku pengkausatifan morfologis dapat 
dikaitkan dengan prinsip pemetaan. Pasien pada klausa kausatif 
BM dipetakan ke objek, agen, sebagai peran tematis tertinggi, 
dipetakan ke subjek, dan argumen yang tidak dipetakan ke salah 
satu dari keduanya dipetakan sebagai relasi oblik. Prinsip 
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pemetaan seperti ini berlaku dalam pengkausatifan morfologis 
BM. Hasil telaah  ini kembali memberi isyarat bahwa secara 
tipologis BM memiliki ciri-ciri sebagai bahasa bertipologi 
nominatif-akusatif (biasa dipendek menjadi bahasa akusatif). 
 
(b) Pengaplikatifan Bahasa Minangkabau 

Menurut Shibatani (dalam Shibatani dan Thompson (ed.), 
1996:158 - 159), istilah ‘konstruksi OTL’ yang dikemukakan 
Chuck (1977) menyandikan benefisieri (pengguna) baik sebagai 
OL maupun sebagai OTL. Dalam kaitannya dengan ini perlu 
dibedakan antara konstruksi tersebut dengan apa yang disebut 
sebagai konstruksi aplikatif; konstruksi kalimat yang me-
nyandikan lokasi, instrumen, dan unsur feriferal lainnya sebagai 
OL. Istilah ‘aplikatif’ dan ‘benefaktif’ biasanya digunakan untuk 
merujuk ke unsur gramatikal khusus—afiks-afiks verbal yang 
menaikkan valensi pada kasus sebelumnya dan bentuk-bentuk 
nominal yang mengungkapkan pengguna (benefisieri) pada kasus 
berikutnya. Untuk lebih yakinnya, baiknya istilah ‘aplikatif’ dan 
‘benefaktif’ tersebut digunakan untuk merujuk ke konstruksi 
gramatikal seperti contoh butir (a) berikut ini adalah contoh-
contoh klausa yang menunjukkan fenomena tersebut (contoh 
dikutip dari Shibatani dalam Shibatani dan Thompson (ed.), 
1996:159 – 160; seperti juga dikutip oleh Jufrizal, 2012). 

 
Aplikatif : 
(66) Bahasa Indonesia: 

(66a) Saya menduduk-i kursi. 
(66b) Saya duduk di kursi. 
 
(67) Bahasa Ainu: 
(67a) Poro  cise      e-horari. 
         besar rumah APL-tinggal 
         ‘Dia meninggali rumah besar’ 
 
(67b) Poro  cise    ta horari. 
         besar rumah di tinggal 
         ‘Dia tinggal di rumah besar’ 
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(68) Bahasa Chichewa (Alsina dan Mchombo,1990): 
(68a) Anyani a-na-yend-er-a ndodo. 
        2-baboon 2s-PAST-jalan-APL-FV 9-tongkat 
       ‘Baboon-baboon menjalani tongkat’ 
 
(68b) Anyani a-na-yend-a ndi ndodo. 
        2-baboon 2s-PAST-jalan-FV dengan 9-tongkat 
        ‘Baboon-baboon berjalan dengan tongkat’ 
 
Benefaktif: 
(69) Bahasa Inggris: 
(69a) John bought Mary   a      book. 
         John beli      Mary   ART-buku 
        ‘John membelikan Mary buku’ 
(69b) John bought a book       for    Mary. 
         John beli     ART-buku untuk Mary 
         ‘John membelikan buku untuk Mary’ 
 
(70) Bahasa Indonesia: 
(70a) Dia membuat-kan saya kursi itu. 
(70b) Dia membuat kursi itu untuk saya. 
 
(71) Bahasa Jepang: 

 
Shibatani (1996) menjelaskan secara sintaktis-semantis 

bahwa ‘benefaktif’ atau ‘konstruksi benefaktif’ adalah konstruksi 
yang di dalamnya pengguna (benefisieri) ditandai sebagai 
argumen, seperti diperlihatkan pada (66a) dari pada sebagai 
adjung seperti (b). Dengan demikian, contoh-contoh (67a), (68a), 
dan (69a) adalah konstruksi yang dikenal sebagai aplikatif, 
sedangkan contoh-contoh (70a), dan (71a) merupakan konstruksi 
benefaktif. Shibatani (1996) menyimpulkan bahwa aplikatif dan 
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benefaktif adalah konstruksi yang (sedikit) berbeda, meskipun 
kedua konstruksi itu tergolong dalam ranah yang melebar dari 
diatesis, didefinisikan sebagai pilihan status nominal yang 
berkenaan dengan perbedaan inti/feriferal atau argumen/adjunta. 

Shibatani (1996), lebih jauh, juga menjelaskan bahwa 
walaupun beberapa bahasa, seperti Chichewa, menggunakan 
afiks verbal yang sama untuk aplikatif dan benefaktif, namun ada 
perbedaan penting di antara kedua konstruksi itu. Aplikatif 
umumnya mengizinkan dasar intransitif, sedangkan benefaktif 
jarang menerima dasar intransitif. Berdasarkan pengamatan, 
berbeda dari apliktif dengan dasar intransitif, benefaktif dengan 
dasar intransitif jarang berterima dalam satu bahasa (secara lintas 
bahasa). Konstruksi klausa sebuah bahasa yang terbentuk dari 
satuan-satuan leksikal dan gramatikal yang terikat secara 
sistematis ternyata memuat kandungan fitur-fitur semantis yang 
dapat digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi.   

Di samping pertimbangan formal, kenyataan lain secara 
kognitif menunjukkan bahwa selain dari kemiripan dalam 
bentuk-bentuk verba, aplikatif atau benefaktif juga ditentukan 
oleh informasi leksikal lainnya. Pasangan contoh bahasa 
Indonesia berikut ini memperlihatkan konstruksi aplikatif yang 
berterima dan yang tidak (atau sekurang-kurangnya 
dipertanyakan): 

(72a) Saya meninggal-i rumahnya. 
(72b) * Saya meninggal-i Jakarta. 
(dikutip dari Shibatani dalam Shibatani dan Thompson 

(ed.), 1996:163). 
Istilah ‘pengaplikatifan’ sering digunakan untuk merujuk 

ke proses derivasional yang meliputi penaikan valensi dalam 
bahasa-bahasa Bantu (lihat Artawa, 1998:43). Bahasa Chichewa 
(lihat Alsina dan Mchombo dalam Artawa 1998) mempunyai 
jenis proses sintaktis tersebut. Konstruksi aplikatif dalam bahasa 
itu mempunyai dua fitur penting, yaitu: (a) peran tematis yang 
baru dimasukkan ke dalam struktur argumen; (b) verba 
mengalami modifikasi morfologis, yaitu sufiksasi dengan 
morfem aplikatif. Trask (1993) menyebutkan istilah ‘konstruksi 
aplikatif’ sebagai penciptaan objek, yang dalam proses itu OTL 
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dasar atau objek oblik dimunculkan sebgai objek nyata (objek 
lahir). Verba dalam konstruksi aplikatif umumnya mengandung 
infleksi distingtif yang mengungkapkan relasi semantis objek 
lahir.  Contoh berikut adalah konstruksi aplikatif instrumental 
yang diadaptasi dari Trask (1993).  

 
Pada (73b) oblik instrumental (ka: chisu) dimunculkan 

sebagai OL dan ini ditandai pada verba dengan infiks –il- dan 
morfem yang menandai instrumental dihilangkan. Objek ini bisa 
digunakan sebagai subjek kalimat pasif bahasa ini. Pendapat 
bahwa konstruksi aplikatif adalah proses penciptaan objek dapat 
dipertahankan dalam bahasa akusatif, tetapi tidak demikian 
halnya dalam bahasa-bahasa yang secara sintaksis adalah bahasa 
ergatif. Bahasa Bali, misalnya, adalah ergatif analitis sehingga 
istilah ‘konstruksi aplikatif’ dirujukkan ke konstruksi penciptaan 
subjek (Artawa, 1998:44). 

Shibatani dalam Shibatani dan Thompson (ed.) (1996) 
seperti disinggung di atas menyimpulkan bahwa ada (sedikit) 
perbedaan antara konstruksi aplikatif dan benefaktif. Akan tetapi, 
Baker (1988) (lihat Shibatani dalam Shibatani dan Thompson 
(ed.), 1996:160) berpendapat bahwa kedua konstruksi tersebut 
secara umum adalah sama. Keduanya secara kolektif disebut 
konstruksi aplikatif. Artawa (1998:45) juga berpendapat bahwa 
benefaktif tercakup dalam aplikatif. Dia menyebutkan bahwa 
konstruksi aplikatif itu dapat berupa lokatif, instrumental, 
benefaktif, sumber, dan penerima. Kedua pendapat ini dipakai 
bersama dalam disertasi ini. Dengan kata lain, pendapat tentang 
konstruksi aplikatif yang meliputi lokatif, instrumental, 
benefaktif, sumber, dan penerima dijadikan kerangka dasar 
kajian mekanisme perubahan valensi verba BM. Sementara 
pendapat Shibatani yang membedakan antara aplikatif dan 
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benefaktif juga akan dipakaikan di dalam analisis perubahan 
valensi verba BM sebagai pembanding penelaahan. 

Dalam pembahasan tentang pengkausatifan BM telah 
dikemukakan bahwa sufiks –an dan –i berperan sebagai sufiks 
kausatif. Sufiks –an dan –i juga berfungsi sebagai pembentuk 
verba bermakna aplikatif. Verba aplikatif dalam BM dapat 
diturunkan dari dasar prakategorial, verba intransitif, dan verba 
transitif. Berikut ini adalah beberapa contoh verba turunan BM 
yang bermakna aplikatif (lihat juga Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2007; 
dan Jufrizal, 2012). 

 
(74) Prakategorial Verba aplikatif  
 duduak ‘duduk’ duduak-i ‘duduki’ 
 tangih ‘tangis’ tangih-i ‘tangisi’ 
 tampek ‘tempat’ tampek-i ‘tempati’ 
 lompek ‘lompat’ lompek-i ‘lompati’ 
 diam ‘diam’ diam-i ‘diami’ 

 
Intransitif 

 singgah ‘singgah’ singgah-i ‘singgahi’ 
 datang ‘datang’ datang-i ‘datangi’ 
 suko ‘suka’ suko-i ‘sukai’ 
 jatuah ‘jatuh’ jatuah-i ‘jatuhi’ 
 lalok ‘tidur’ lalok-i ‘tiduri’ 
 naiak ‘naik’ naiak-i ‘naiki’ 
         pulang ‘pulang’      pulang-i ‘pulangi’ 

 Transitif 
 salang ‘pinjam’ salang-i ‘pinjami’ 
 ambiak ‘ambil’ ambiak-i ‘ambili’ 
 bali ‘beli’  bali-i ‘belii’ 
 imbau ‘panggil’ imbau-i ‘panggili’ 
 jua ‘jual’ jua-i ‘juali’ 
 kirin ‘kirim’ kirin-i  ‘kirimi’ 
 

Jika sufiks –an lebih produktif dalam membentuk verba kausatif 
dalam BM, maka dalam membentuk verba aplikatif sufiks –i 
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lebih produktif. Sufiks -an hanya dapat mengaplikatifkan verba 
transitif dalam jumlah terbatas. Penelaahan konstruksi aplikatif 
BM selanjutnya pada penelitian ini didasarkan pada dan 
dikaitkan dengan sub-bagian konstruksi aplikatif yang meliputi 
relasi oblik lokatif, instrumental, benefaktif, sumber, dan 
penerima. 
 
(A) Lokatif 

Telaaah konstruksi aplikatif BM sehubungan dengan relasi 
oblik lokatif didahului melalui pencermatan serangkai contoh 
dengan verba intransitif yang dimarkahi secara morfologis 
dengan sufiks –i berikut ini. 

 
(a) Konstruksi intransitif: 

(75a) Presiden ka     singgah dulu     di Pagaruyuang. 
 Presiden akan singgah  dahulu di Pagarruyuang 
 ‘Presiden akan singgah dahulu di Pagarruyuang’ 
 
(75b) Pagarruyuang ka    Presiden singgah-i      dulu.        
 Pagarruyuang akan Presiden singgah-APL dahulu 
 ‘Pagarruyuang akan Presiden singgahi lebih dahulu’ 
 
(75c) Presiden ka     ma-   nyinggah-i     Pagarruyuang dulu.   
 Presiden akan AKT-singgah-APL Pagarruyuang dahulu 
 ‘Presiden akan menyinggahi Pagarruyuang lebih dahulu’ 
 
(76a) Kami          duduak sajo di lantai tanah kutiko itu.       
 PRO1JM    duduk  saja  di lantai tanah ketika itu 
 ‘Kami duduk saja di lantai tanah ketika itu’ 
 
(76b) Lantai tanah kami         duduak-i     sajo kutiko itu.          
 lantai  tanah  PRO1JM  duduk-APL saja ketika itu 
 ‘Lantai tanah kami duduki saja ketika itu’ 
 
(76c) Kami          man-duduak-i       sajo lantai tanah kutiko itu.     
 PRO1JM   AKT-duduk-APL saja  lantai tanah ketika itu 
 ‘Kami menduduki saja lantai tanah ketika itu’ 

 
Klausa (75a) dan (76a) adalah kalimat intransitif. Pada (75a), 
relasi gramatikal yang dapat diidentifikasi adalah subjek 
(Presiden) dan oblik lokatif (di Pagarruyuang). Verba intransitif 
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singgah ditransitifkan dengan pemarkah morfologis sufiks –i. 
Proses menurunkan konstruksi transitif seperti ini (terlihat pada 
(75b,c)) merupakan proses penciptaan objek. Dalam hal ini relasi 
oblik pada (75a) dimunculkan sebagai objek pada kalimat 
aplikatif baik pada konstruksi verba tanpa afiks (75b) maupun 
pada predikat verba bermarkah nasal maN- (75c). Dalam 
kaitannya dengan konstruksi gramatikal, khususnya pada tataran 
sintaktis, penjelasan gramatikal dan tipologis yang sama dapat 
diberikan untuk contoh (76a,b,c). 

Berikut ini mari dicermati pula kalimat intransitif lain 
dalam BM yang mempunyai relasi oblik lokatif yang 
menunjukkan tujuan dalam kaitannya dengan pengaplikatifan. 

 
(77a) Tuo silek lah   datang ka balai adat.        
 Tua silat telah datang ke balai adat 
 ‘Tetua silat telah datang ke balai adat’ 
 
(77b) Balai adat lah   tuo silek  datang-i.         
 balai  adat telah tua silat  datang-APL 
 ‘Balai adat telah tetua silat datangi’ 
 
(77c) Tuo    silek lah    man-datang-i        balai adat.        
 Tetua silat  telah AKT-datang-APL balai adat 
 ‘Tetua adat telah mendatangi balai adat’ 

 
Sama halnya dengan contoh-contoh (75) dan (76), konstruksi 
aplikatif yang diturunkan dari kalimat intransitif yang 
mempunyai oblik lokatif-tujuan juga merupakan proses 
penciptaan objek; relasi oblik lokatifnya menjadi subjek pada 
konstruksi (klausa) aplikatif. Sejauh ini belum ditemukan verba 
intransitif yang dapat diaplikatifkan dengan sufiks –an dalam 
BM (lihat juga Jufrizal, 2007 dan Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 
2013). 

Contoh-contoh yang disajikan di atas memperlihatkan 
bahwa pengaplikatifan dalam BM merupakan proses 
petransitifan dan termasuk proses penciptaan (pemunculan) objek 
yang diambil (diturunkan) dari nomina berelasi oblik-lokatif. 
Objek tersebut dapat pula dijadikan subjek (gramatikal) kalimat 
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pasif. Kenyataan ini mengisyaratkan bahwa BM mempunyai ciri 
sebagai bahasa akusatif secara sintaktis. Kalimat (77b) 
merupakan kalimat aplikatif  dengan verba tanpa prefiks-nasal. 
Pada contoh itu balai adat adalah objek dan tuo silek merupakan 
subjek (dan juga agen). Konstruksi pasif untuk masing-masing 
contoh 75c, 76c, dan 77c yang dimarkahi secara morfologis pada 
verbanya adalah seperti (75d), (76d), dan (77d) berikut ini. 
Dalam hal ini, konstruksi aplikatif dalam BM mempunyai kaitan 
dengan tataran morfologis dan juga semantis. 

 
(75d) Pagarruyuang ka    di-     singgah-i       dulu    (dek)   Presiden.      
          Pagarruyuang akan PAS-singgah-APL dahulu (oleh)  Presiden 
          ‘Pagarruyunang akan disinggahi dahulu (oleh) Presiden’ 
 
(76d) Lantai tanah ta-    duduak-i        sajo (dek  kami) kutiko itu.          
          Lantai tanah PAS-duduk- APL  saja  (oleh kami) ketika itu 
          ‘Lantai tanah terduduki saja (oleh kami) ketika itu’ 
 

(77d) Balai adat lah    di-   datang-i          (dek)  tuo silek.          
          balai adat telah PAS-datang-APL    (oleh) tua silat 
          ‘Balai adai didatangi (oleh) tetua silat’ 
 

(b) Konstruksi transitif: 
Berikut ini adalah pengaplikatifan dalam BM yang 

diturunkan dari kalimat dasar transitif yang mempunyai relasi 
oblik lokatif. 

 

(78a) Kami        ma-   tanam     jaguang di ladang lereang.     
         PRO1JM  AKT-tanam     jagung   di ladang lereng 
          ‘Kami menanam jagung di ladang lereng’ 
 
(78b) Ladang lereang kami         tanam-i       padi.               
          ladang  lereng   PRO1JM  tanam-APL padi 
         ‘Ladang lereng kami tanami jagung’ 
 
(78c) Kami         ma-  nanam-i         ladang lereang jaguang.         
         PRO1JM  AKT-tanam-APL    ladang lereng   jagung  
         ‘Kami menanami ladang lereng jagung’ 
 
(79a) Murik-murik ma-  nyimpan  buku  dalam tas.     
         Murid-murid  AKT-simpan  buku dalam tas 
         ‘Murid-murid menyimpan buku dalam tas’ 
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(79b) Tas murik-murik simpan-i       buku.        
          tas murid-murid simpan-APL  buku 
         ‘Tas murid-murid simpani buku’ 
 
(79c) Murik-murik   ma-   nyimpan-i      tas  buku.       
         murid-murid   AKT-simpan- APL tas   buku  
         ‘Murid-murid menyimpani tas buku’ 
Klausa dasar (bukan aplikatif) yang ditandai (a) pada 

contoh-contoh di atas adalah kalimat transitif dengan oblik-
lokatif yang dimarkahi preposisi di dan dalam. Pengaplikatifan 
kalimat transitif yang mempunyai oblik lokatif dilakukan dengan 
membubuhkan sufiks aplikatif –i pada verba transitif yang 
bersangkutan.  Nomina yang berelasi oblik-lokatif menjadi OTL 
pada kalimat aplikatif, baik pada konstruksi verba tanpa prefiks-
nasal maupun pada konstruksi verba berafiks-nasal. Mari 
dicermati contoh (788). Kalimat (78a) merupakan kalimat 
transitif bukan aplikatif. Relasi gramatikalnya adalah subjek 
(kami), OL (jaguang) dan oblik lokatif (di ladang lereang). Pada 
(78b) ladang lereang  muncul sebagai OTL, jaguang sebagai 
OL, dan kami tetap sebagai subjek. Kalimat (78b) adalah kalimat 
aplikatif dengan konstruksi verba tanpa prefiks-nasal. Pada (78c) 
kami adalah subjek, jaguang  merupakan OL, dan ladang lereang  
adalah OTL (sama seperti pada (78b). Konstruksi kalimat (58c) 
adalah bentuk pilihan konstruksi aplikatif yang dimarkahi oleh 
prefiks nasal (pemarkah aktif) dan sufiks –i sebagai pemarkah 
aplikatif. Penjelasan yang sama dapat diberikan untuk contoh 
(79a, b, c) karena mempunyai sifat-perilaku dan konstruksi yang 
sama. 

Pengaplikatifan konstruksi dasar transitif beroblik lokatif 
memperlihatkan proses penciptaan objek baru; muncul OTL 
yang berasal dari nomina berelasi oblik loktif kalimat asal. 
Kenyataan ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa 
salah satu pengertian aplikatif adalah penciptaan objek. (Artawa, 
1998:44) mengatakan bahwa konstruksi aplikatif sebagai proses 
penciptaan objek dapat dipertahankan pada bahasa-bahasa 
akusatif, tetapi tidak demikian halnya pada bahasa ergatif secara 
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sintaksis. Dengan demikian, dapat dikemukakan kembali bahwa 
BM mempunyai ciri tipologis sebagai bahasa akusatif. 

Berdasarkan pengamatan dan kajian yang dilakukan, 
hanya ada beberapa buah verba transitif BM yang dapat 
diaplikatifkan secara morfologis seperti di atas. Verba transitif 
yang dapat diaplikatifkan dengan cara seperti di atas (kalimat 
dasar berelelasi oblik-lokatif) antara lain: tanam ‘tanam’, buek 
’buat’, tulih ‘tulis’, baluik ‘balut’, timbun ‘timbun’. Peng-
aplikatifan verba tersebut hanya dengan memakai sufiks –i. 
Pemarkahan dengan –an akan memunculkan verba turunan 
bukan aplikatif (tetapi dapat digunakan untuk membuat makna 
aplikatif-benefaktif) (lihat lebih jauh Jufrizal, 2012). 

Seperti dikemukakan Shibatani (1996), ada (sedikit) 
perbedaan antara konstruksi aplikatif dan benefaktif. Menu-
rutnya, konstruksi aplikatif umumnya mengizinkan dasar 
intransitif, sementara benefaktif jarang menerima dasar 
intransitif. Keadaan ini ditemukan dalam konstruksi aplikatif-
lokatif BM. Untuk membuktikan apakah aplikatif-benefaktif BM 
sulit menerima (tidak diturunkan dari) dasar intransitif, lihat 
lebih jauh bagian yang membicarakan konstruksi aplikatif-
benefaktif butir (C) yang akan datang. 
 
(B) Instrumental 

Aplikatif-instrumental dalam BM dimarkahi oleh sufiks –
an, sementara oblik-instrumental dimarkahi oleh preposisi jo 
‘dengan’. Untuk mengetahui pengaplikatifan kalimat dasar yang 
mempunyai oblik instrumental, lebih dahulu cermati contoh-
contoh berikut ini. 

(80a)  Amak  ma-   nutuik   jendela jo          plastik itam.  
 Ibu   AKT- tutup    jendela  dengan plastik hitam 
 ‘Ibu menutup jendela dengan plastik hitam’ 
 
(80b)  Amak  ma-   nutuik-an     plastik itam  ka jandela.       
           Ibu     AKT-tutup- APL plastik hitam ke jendela 
           ‘Kami menutupkan tirai ke jendela’ 
(80c) Jandela amak tutuik   jo        plastik itam.            
           jendela  ibu     tutup   dengan plastik hitam 
           ‘Jendela amak tutup dengan plastik hitam’ 
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(80d)  Plastik itam   amak  tutuik-an    ka jandela.        
           plastik hitam ibu     tutup-APL  ke jendela 
           ‘Plastik hitam ibu tutupkan ke jendela’ 
Serangkaian contoh klausa pada (80a,b,c,d) di atas 

perlihatkan proses pengapliktifan kalimat transitif beroblik 
instrumental dalam. Maksudnya, kalimat transitif dasar yang 
merupakan kalimat bukan aplikatif mempunyai FN berpreposisi 
berelasi oblik yang menunjukkan alat (instrument) yang 
dimarkahi oleh preposisi jo ‘dengan’. Secara semantis (80a,b,c,d) 
mempunyai maksud yang sama. Keempatnya berbeda dari segi 
konstruksi kalimat saja. Kalimat (61a) adalah kalimat dasar 
transitif dengan relasi gramatikal: subjek ibu, OL jandela, dan 
oblik-instrumental jo plastik itam. Pengaplikatifan dengan –an 
menjadikan oblik-instrumental jo plastik itam muncul sebagai 
OL, sementara itu OL jandela pada kalimat asal hadir sebagai 
OTL pada konstruksi aplikatif yang dimarkahi oleh preposisi ka 
‘ke/kepada’(80b). Proses yang sama berlaku pula pada (80c,d) 
yang merupakan konstruksi aplikatif pilihan dengan konstruksi 
verba tanpa nasal (pentopikalan). 

Pergeseran relasi gramatikal (kecuali relasi subjek) yang 
terjadi pada proses pengaplikatifan ini merupakan penaikan oblik 
ke kedudukan OL dan pemindahan OL ke OTL. Pengapliktifan-
instrumental ini juga dapat dikatakan sebagai proses penciptaan 
objek, sebagaimana yang terjadi pada pengaplikatifan lokatif di 
atas.  Kenyataan bahwa pengaplikatifan-instrumental dalam BM 
juga merupakan penciptaan objek mengisyaratkan bahwa bahasa 
daerah yang dipakai oleh suku bangsa Minangkabau di Sumatera 
Barat ini mempunyai ciri sebagai bahasa akusatif, kelompok 
bahasa yang memperlakukan S sama dengan A, dan berbeda dari 
P (S = A, ≠ P). Berdasarkan data dan informasi ketatabahasaan 
yang diperoleh, hanya sufiks –an yang lazim dipakai untuk 
pengaplikatifan-intrumental dalam BM. 
 
(C) Benefaktif 

Selanjutnya, pengaplikatifan yang memunculkan argumen 
benefaktif dalam BM ditandai oleh pemarkah morfologis sufiks –
an. Sifat-perilaku pengaplikatifan klausa berargumen aplikatif 
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dapat dijelaskan dengan lebih dahulu mencermati contoh-contoh 
berikut ini. 

 
(81a) Pulsa inyo         bali.     
          pulsa PRO3TG beli 
          ‘Pulsa dia beli’ 
 
(81b) Mangkuto inyo         bali-an    pulsa.    
         Mangkuto PRO3TG beli-APL pulsa 
          ‘Mangkuto dia belikan pulsa’ 
 
(81c) Inyo       bali-an     Mangkuto  pulsa.          
        PRO3TG beli-APL Mangkuto pulsa 
         ‘Kakak belikan adik baju’ 
 
(81d) Inyo        bali-an     pulsa  untuak Mangkuto.    
         PRO3TG beli-APL pulsa   untuk   Mangkuto 
         ‘Kakak belikan baju untuk adik’ 
 
(82a) Inyo         mam-bali pulsa.         

      PRO3TG AKT-beli pulsa 
          ‘Dia membeli pulsa’ 
 
(82b) Inyo         mam-bali-an    Mangkuto pulsa.    
         PRO3TG AKT-beli-APL Mangkuto pulsa 
         ‘Dia membelikan Mangkuto pulsa’ 
 
(82c) Inyo         mam-bali-an    pulsa untuak Mangkuto.         
         PRO3TG AKT-beli-APL pulsa untuk   Mangkuto 
          ‘Dia membelikan pulsa untuk Mangkuto’ 
 
(82d) *Mangkuto inyo          mam-bali-an     pulsa.    
           Mangkuto PRO3TG  AKT-beli-APL pulsa 
           ‘Dia membelikan Mangkuto pulsa’ 
 

Contoh (81a) adalah kalimat dasar berpredikat verba 
transitif tanpa prefiks nasal (konstruksi dengan verba zero (tanpa 
afiks), yang juga dikelompokkan sebagai konstruksi 
pentopikalan). Kalimat (81b) dan (64c) merupakan konstruksi 
aplikatif-benefaktif. Relasi gramatikal pada (81a) adalah OL 
pulsa dan subjek inyo. Konstruksi kalimat seperti ini me-
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mungkinkan hadirnya argumen-benefaktif Mangkuto sebagai 
OTL pada konstruksi aplikatif dengan memarkahi verbanya 
dengan –an. Konstruksi kalimat dasar dengan verba tanpa prefiks 
nasal memungkinkan penempatan argumen-benefaktif sebagai 
OTL di depan/mendahului subjek inyo (81b) atau langsung 
sesudah verba (81c). Argumen-benefaktif juga dapat 
dimunculkan sebagai OTL bermarkah preposisi setelah OL pulsa 
pada (81d). 

Klausa dasar (82a) menggunakan pemarkah diatesis aktif 
(prefiks nasal) pada verbanya. Pengaplikatifan yang meng-
haruskan hadirnya argumen-benefaktif dimarkahi oleh sufiks –
an. Argumen benefaktif Mangkuto hadir sebagai OTL pada (82b) 
dan ditempatkan langsung setelah verba, atau ditempatkan 
setelah OL dengan dimarkahi preposisi untuak ‘untuk’ (82c). 
Apabila konstruksi verba berprefiks nasal dipertahankan maka 
penempatan argumen-benefaktif (OTL) di depan/mendahului 
subjek menyebabkan kalimat itu tidak berterima secara 
gramatikal seperti ditunjukkan pada (82d).  

Berdasarkan serangkaian contoh di atas dapat dike-
mukakan bahwa argumen-benefaktif hadir sebagai OTL dan 
bukan merupakan argumen berelaso oblik. Selain itu, konstruksi 
aplikatif-benefaktif ini tidak dapat diturunkan dari kalimat dasar 
berpredikat verba-intransitif. Ini disebabkan oleh kehadiran 
argumen benefaktif  pada konstruksi aplikatif-benefaktif tersebut 
yang berelasi gramatikal OTL dan tidak pernah sebagai oblik. 
Kenyataan dan bukti gramatikal ini memperkuat pendapat 
Shibatani dalam Shibatani dan Thompson (ed.) (1996) yang 
mengatakan bahwa benefaktif diturunkan dari dasar transitif dan 
sangat jarang diturunkan dari dasar intransitif BM. Berkenaan 
dengan itu, dapat dikatakan bahwa konstruksi aplikatif-benefaktif 
tidak (mungkin) diturunkan dari verba intransitif dalam banyak 
bahasa, temasuk dalam BM (lihat juga Jufrizal, 2012).  

Merujuk ke pendapat Shibatani (dalam Shibatani dan 
Thompson (ed.), 1996) bahwa konstruksi aplikatif (sedikit) 
berbeda dari benefaktif, ini berterima dalam BM. Perbedaan 
kedua konstruksi tersebut dapat diketahui melalui pembahasan 
gramatikal dan semantis yang rinci dan khusus. Selain itu, apa 
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yang dikemukakan Baker (1988) (lihat Shibatani dan Thompson 
(ed.) 1996) dan Artawa (1998) bahwa benefaktif tercakup dalam 
aplikatif juga berterima dengan dasar berpikir bahwa benefaktif 
merupakan salah satu jenis mekanisme perubahan valensi dalam 
satu bahasa (termasuk BM). Hal ini juga dikuatkan oleh prilaku 
aplikatif secara umum sebagai proses ‘penciptaan’ objek dan 
benefaktif juga termasuk di dalamnya. Sehubungan dengan sifat-
perilaku tipologi gramatikal seperti ini dapat dinyatakan bahwa 
benefaktif berada dalam pengertian aplikatif, namun jika 
dicermati secara khusus, baik gramatikal maupun semantis, 
aplikatif dan benefaktif mempunyai (sedikit) perbedaan. 

 
(D) Sumber 

Aplikatif-sumber (source) merupakan konstruksi aplikatif 
yang berlawanan secara semantis dengan aplikatif-benefaktif. 
Dalam BM aplikatif-sumber menggunakan verba transitif 
tertentu yang dimarkahi secara morfologis dengan sufiks –i atau 
dengan konfiks pa-…-i. Relasi sumber diungkapkan dengan FN 
berpreposisi (lihat juga Jufrizal, 2004: Jufrizal, 2012). Untuk 
mengetahui sifat-perilaku tipologi gramatikal konstruksi 
aplikatif-sumber BM, Cermati contoh-contoh berikut ini terlebih 
dahulu untuk sampai ke penjelasan tipologi gramatikalnya. 

 
(83a) Bareh  lah    amak salang  ka          Munah.          
 beras   telah ibu     pinjam  kepada Munah 
 ‘Beras telah ibu  pinjam dari Munah’ 
 
(83b) Munah lah    salang- i       amak bareh.               
 Munah telah pinjam-APL ibu     beras 
 ‘Munah telah pinjami ibu beras’ 
 
(83c)  Munah pa-salang-i  amak bareh.            
 Munah APL-pinjam ibu     beras 
 ‘Munah meminjami ibu beras’ 
 
(84a)  Amak  ma- nyalang  bareh  ka          Munah.          
 ibu     AKT-pinjam   beras   kepada Munah 
          ‘Ibu meminjam uang kepada Munah’ 
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(84b)  Munah ma-nyalang-i         amak bareh.     
 Munah AKT-pinjam-APL ibu     beras 
          ‘Munah meminjami ibu beras’ 
 
(84c) Munah  mam-pa-    salang-i  amak bareh.     
 Mucnah AKT-APL-pinjam   ibu    beras 
          ‘Munah meminjami ibu beras’ 
 
Klausa (83a) dan (84a) pada contoh di atas adalah klausa 

dasar bukan berkonstruksi aplikatif-sumber. Pada (83a) verbanya 
hadir dalam bentuk dasar (tanpa prefiks nasal). Sementara itu, 
klausa (84a) menggunakan konstruksi verba berprefiks nasal. 
Relasi gramatikal pada kedua kalimat tersebut adalah subjek 
amak, OL bareh, dan relasi oblik (relasi sumber) ka Munah. 
Relasi oblik yang merupakan relasi sumber pada kalimat tersebut 
dimunculkan sebagai subjek pada konstrusksi aplikatif dengan 
pemarkah aplikatif –i (83b, 84b) atau dengan konfiks pa-…-i 
(83c, 84c). Penaikan relasi oblik menjadi subjek pada konstruksi 
aplikatif-sumber seperti (83b,c) dan (84b,c) di atas hanya berlaku 
apabila sumber merupakan makhluk (sesuatu) yang betul-betul 
memiliki (dalam contoh di atas perbuatan/tindakan diungkapkan 
dengan verba salang ‘pinjam’).  

Verba lain yang mempunyai prilaku gramatikal-semantis 
yang sama dengan verba salang dalam BM adalah bali ‘beli’. 
Konstruksi aplikatif-sumber yang lazim dipakai oleh penutur BM 
adalah konstruksi dengan konfiks pa-…-i, meskipun secara 
gramatikal pemakaian sufiks –i saja sudah berterima. Dari data 
yang terkumpul, ada kemungkinan BM mempunyai ciri bahasa 
ergatif, yakni adanya proses penciptaan subjek pada peng-
aplikatifan-sumber. Berkenaan dengan kenyataan ini, maka 
secara tipologis keakusatifan BM perlu dijelaskan secara lebih 
mendalam; bagaimana keakusatifan BM secara morfologis dan 
sintaksis. Meskipun pada bagian terdahulu dikemukakan bahwa 
sebagian besar prilaku gramatikal BM menunjukkan bahwa 
bahasa ini mempunyai ciri tipologis sebagai bahasa akusatif, 
namun pada pengaplikatifan-sumber ada proses penciptaan 
subjek yang menunjukan ciri bahasa ergatif (lihat lebih jauh 
Artawa, 2004; dan Jufrizal, 2012).   
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(E) Penerima 
Konstruksi pengaplikatifan-penerima (recipient applica-

tivezation) secara teoretis berhubungan dengan verba-verba yang 
bermakna ‘memberi’, ‘mengatakan’, dan ‘memperlihatkan’ 
(Artawa, 2004; Jufrizal, 2012). Verba yang mempunyai makna 
seperti itu dapat diturunkan dari prakategorial dan juga dari verba 
kategorial. Untuk mengetahui mekanisme perubahan valensi 
verba pada pengaplikatifan-penerima dalam BM, perhatikan 
prilaku gramatikal-semantis verba agiah ‘beri’ yang merupakan 
verba kategorial melalui penyajian contoh-contoh (dikutip dari 
Jufrizal, 2012) berikut ini. 

 
(85a) Amin ambo agiah kopiah.           
 Amin 1TG  beri    peci 
 ‘Amin saya beri peci’ 
 
(85b) Ambo agiah Amin  kopiah.        
          1TG   beri   Amin peci 
 ‘Saya beri Amin peci’ 
 
(85c) Kopiah ambo  agiah Amin.       
          peci     1TG   beri    Amin 
          ‘Saya beri Amin peci’ 
 
Contoh (85a,b,c) merupakan kalimat dengan verba tanpa 

prefiks nasal. Dalam penelaahan struktur gramatikal lebih jauh, 
konstruksi ini dinamakan konstruksi pentopikalan (lihat Jufrizal, 
2012). Relasi gramatikal pada (85a) adalah subjek ambo, OTL 
Amin dan OL kopiah. Perubahan penempatan OL dan OTL tidak 
mempengaruhi relasi gramatikalnya dalam konstruksi kalimat 
seperti itu, asalkan subjek gramatikal ambo selalu berada 
langsung sebelum verba agiah. Dengan demikian, nomina pra-
verbal adalah subjek dalam BM. Apabila subjek (agen) 
ditempatkan setelah verba (pos-verbal), maka akan muncul 
kalimat yang tidak gramatikal. Relasi oblik pada konstruksi 
kalimat seperti itu tidak dimarkahi oleh preposisi. 
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Bagimana kalau verbanya mempunyai pemarkah aktif 
(prefiks nasal)? Mari perhatikan konstruksi kalimat dengan verba 
agiah yang bermarkah aktif (prefiks nasal) berikut ini (dikutip 
dari Jufrizal, 2012). 

 
(86a) Ambo ma-   agiah  Amin  kopiah.  
          1TG   AKT-beri     Amin peci 
         ‘Saya memberi Amin peci’ 
 
(86b) * Amin   ambo ma-   agiah kopiah.    
            Amin  1TG   AKT-beri   peci 
           ‘Saya memberi Amin peci’ 
 
(86c) * Ambo ma-agiah kopiah Amin.      
   1TG  AKT-beri  peci    Amin 
            ‘Saya memberi Amin peci’ 
 
(86d)  Ambo ma-agiah   kopiah ka       Amin.    
          1TG   AKT-beri  peci     kepada Amin 
          ‘Saya memberi Amin peci’ 

 
Pada konstruksi kalimat dengan verba bermarkah prefiks nasal 
hanya (86a) dan (86d) yang berterima. Keberterimaan (86d) 
ditandai dengan hadirnya preposisi ka pada OTL.Ketidakhadiran 
preposisi pada OTL memunculkan kalimat yang tidak gramatikal 
(86c), begitu juga perubahan penempatan objek menyebabkan 
lahirnya kalimat yang tidak gramatikal (86b).  

Konstruksi klausa aplikatif-penerima dalam BM dapat 
pula dibangun dengan membubuhkan pemarkah –an atau –i pada 
verba yang mempunyai makna ‘memberi’, ‘mengatakan’, atau 
‘memperlihatkan’. Pengaplikatifan dengan –an dalam bahasa 
daerah ini menyebabkan penerima ditandai sebagai FN 
berpreposisi. Berikut ini adalah contoh-contohnya (dikutip dari 
Jufrizal, 2012). 

(87a) Surek-tu     inyo sarah-an    ka         adiak-nyo.  
         surat-ART 3TG serah-APL kepada adik-   POS3TG 
         ‘Surat itu dia serahkan kepada adiknya’ 
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(87b) Inyo  ma-  nyarah-an     surek-tu    ka         adiak-nyo.   
       3TG AKT-serah-  APL surat-ART kepada adik-  POS3TG 
        ‘Dia menyerahkan surat itu kepada adiknya’ 
 
(88a) Rasio-tu         inyo caritoa-an   ka          Ali.     
 rahasia-ART 3TG cerita-  APL kepada Ali 
        ‘Rahasia itu dia ceritakan kepada Ali’ 
 
(88b) Inyo man-carito-an     rasio-tu          ka        Ali.       
 3TG AKT-cerita-APL rahasia-ART kepada Ali 
        ‘Dia menceritakan rahasia itu kepada Ali’ 
 
(89a) Tanunan-nyo         Ani caliak-an    ka         etek-nyo.       
       tenunan-POS3TG Ani   lihat-APL  kepada   bibi-POS3TG 
        ‘Tenunannya Ani lihatkan kepada bibinya’ 
 
(89b) Ani man-caliak-an   tanunan-nyo          ka         etek-nyo.     
 Ani AKT-lihat-APL tenunan-POS3TG kepada bibi-POS3TG 
 ‘Ani memperlihatkan tenunannya kepada bibinya’ 

Contoh di atas menunjukkan bahwa sufiks –an dapat digunakan 
untuk menderivasi verba yang menyebabkan perlu hadirnya 
argumen penerima (recipient). Argumen penerima dalam 
konstruksi aplikatif dengan sufiks –an dimarkahi dengan 
preposisi. 

Sufiks –i dalam BM juga dapat menderivasi verba untuk 
membentuk konstruksi aplikatif-penerima. Argumen penerima 
pada konstruksi aplikatif-penerima yang dimarkahi oleh sufiks –i  
muncul sebagai FN tidak berpreposisi. Berikut ini adalah contoh-
contoh yang menunjukkan hal itu (data dikutip dari Jufrizal, 
2007; dan juga dapat dilihat pada Jufrizal, 2012). 

(90a) Adiak-adiak-nyo      inyo agiah-i      baju.       
          adik-adik-POS3TG  3TG beri-APL  baju 
          ‘Dia memberi adik-adiknya baju’ 
 
(90b) Baju inyo agiah-i      adiak-adiak-nyo.     
           baju 3TG beri-APL  adik-adik-POS3TG 
          ‘Dia memberi adik-adiknya baju’ 
 
(90c) Inyo ma-agiah-i          adiak-adiak-nyo       baju.    
          3TG AKT-beri-APL  adik-adik-POS3TG   baju 
          ‘Dia memberi adik-adiknya baju’ 
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(90d) * Adiak-adiak-nyo inyo ma-agiah-i baju.       
 
(91a) Pak Usin   ambo kaba-i        pakaro tu.    
           Pak Husin 1TG  kabar-APL perkara-ART 
           ‘Pak Husin saya kabari perkara itu’ 
 
(91b) Pakaro-tu       ambo kaba-  i       Pak Usin.        
           perkara-ART 1TG   kabar-APL Pak Husin 
          ‘Saya mengabari Pak Husin perkara itu’ 
 
(91c) Ambo ma-ngaba-  i         Pak Usin  pakaro-tu.     
          1TG AKT-kabar-APL   Pak Husin perkara-ART 
          ‘Saya mengabari Pak Husin perkara itu’ 
 
(91d) * Pak Usin ambo ma-ngaba-i pakaro-tu.        
 
(92a)  Etek-nyo          Ani (pa)-caliak-i  tanunan-nyo.          
          bibi-POS3TG  Ani APL-lihat       tenunan-POS3TG 
          ‘Ani memperlihatkan tenunannya kepada bibinya’ 
 
(92b) Tanunan-nyo          Ani (pa)-caliak-i etek-nyo.     
          tenunan-POS3TG  Ani APL-lihat      bibi-POS3TG 
          ‘Ani memperlihatkan tenunannya kepada bibinya’ 
 
(92c) Ani mam-(pa)-caliak-i etek-nyo           tanunan-nyo.  
 Ani AKT-APL-lihat     bibi-POS3TG tenunan-POS3TG 
           ‘Ani memperlihatkan tenunannya kepada bibinya’ 
 
(92d) * Etek-nyo Ani mam-(pa)-caliak-i tanunannyo.     
 
Argumen penerima pada konstruksi aplikatif dengan 

pemarkah sufiks –i tidak ditandai oleh preposisi. Pada posisi 
apapun, kedudukan argumen penerima dalam kalimat aplikatif 
adalah sebagai OTL. Pada kalimat yang berkonstruksi verba 
tanpa prefiks nasal penempatan argumen penerima dapat di 
banyak posisi, kecuali di antara subjek dengan verba 
(predikat)nya. Akan tetapi pada konstruksi kalimat dengan verba 
berprefiks nasal, argumen penerima mesti menempati posisi 
setelah verba (lihat 90c, 91c, dan 92c). Penempatan argumen 
penerima sebelum verba yang bermarkah prefiks nasal 
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menyebabkan lahirnya kalimat yang tidak gramatikal. Untuk 
beberapa verba tertentu (seperti caliak ‘lihat’) pemakaian konfiks 
pa-…-i lebih lazim digunakan. 

 
(c) Konstruksi Resultatif Bahasa Minangkabau 

Konstruksi klausa verbal lain yang juga termasuk salah 
satu jenis mekanisme perubahan valensi verba dalam BM adalah 
apa yang disebut sebagai ‘konstruksi hasilan’ atau ‘konstruksi 
resultatif’ (resultative constrution) (lihat Artawa, 1998:55; 
Artawa, 2004; Jufrizal, 2012). Dalam linguistik, khusunya 
tipologi gramatikal, istilah resultatif umumnya dipakaikan 
dengan bentuk-bentuk verba yang mengungkapkan suatu 
keadaan yang menyiratkan peristiwa sebelumnya. Ini berarti 
bahwa konstruksi resultatif berbeda dari konstruksi statif. 
Konstruksi statif mengungkapkan keadaan sesuatu tanpa 
implikasi apapun tentang asal-muasalnya, sedangkan konstruksi 
resultatif mengungkapkan baik keadaan maupun tindakan yang 
mendahuluinya. Dengan demikian, konstruksi statif 
menunjukkan keadaan apa adanya yang tidak merupakan hasil 
dari peristiwa sebelumnya (lihat Nedjalkov dalam Nedjalkov 
(ed.) (1988)).  

Menurut Wojcik (dalam Shibatani (ed.), 1976:171), 
konstruksi kausatif yang mengungkapkan hubungan kausal 
(sebab-akibat) ditambah bagian situasi hasilan disebut konstruksi 
resultatif (konstruksi hasilan). Konstruksi ini mencakup verba 
seperti (dalam bahasa Inggris): kill, melt, dry, break, drop, dan 
sebagainya. Di sisi lain, sejumlah verba kausatif mengungkapkan 
bagian peristiwa penyebab sekaligus hasil. Verba tersebut 
dinamakan kausatif instrumental (contoh dalam bahasa Inggris: 
poison, hang, punch, clean, glue, dan sebagainya). Matisoff 
(dalam Shibatani (ed.) 1976:420) mengemukakan bahwa verba 
resultatif itu menunjukkan berhasil atau tidak berhasilnya 
tindakan verba utama yang mendahuluinya. 

Comrie (1985), di sisi lain, menggunakan istilah 
antikausatif untuk merujuk ke gejala sintaktis yang di dalamnya 
verba intransitif diturunkan dari verba transitif. Antikausatif dan 
resultatif adalah dua istilah yang sering digunakan oleh para ahli 
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sebagai istilah yang berdekatan sekali, baik pengertian maupun 
cakupannya. Artawa (1998:55) menyatakan bahwa resultatif 
dikenal sebagai sebagai konstrusksi yang mirip dengan 
konstruksi pasif. Sementara itu, Comrie (1985) menandaskan 
bahwa antikausatif mirip dengan pasif; OL verba dasar muncul 
sebagai subjek antikausatif. Berikut ini adalah contoh (dalam 
bahasa Inggris) (Comrie, 1985) yang memperlihatkan kaitan 
antara antikausatif dengan pasif. 

(93) a. Anton opened the door. 
       b. The door opened. 
       c. The door was opened. 

Contoh (93a) adalah kalimat dasar, (93b) merupakan klausa 
antikausatif, dan (93c) merupakan konstruksi pasif. Perbedaan 
antara pasif dengan antikausatif (menurut Comrie (1985) adalah 
bahwa peristiwa ketika pasif tidak mempunyai frasa agentif, 
keberadaan orang atau sesuatu yang menyebabkan terjadinya 
situasi tersirat, dan pasif tersebut dapat menggunakan adverbia 
berhubungan dengan agen pasif. Sementara itu, antikausatif tetap 
dengan situasi yang muncul secara serta-merta. Misalnya, 
kalimat pasif (93c) dapat dimodifikasi dengan agen yang 
berorientasi adverbia seperti (d) berikut ini. Tetapi konstruksi 
antikausatif tidak bisa mengambil agen berorientasi adverbia 
seperti (e) berikut ini (kalimat (e) tidak berterima). 

(93) d. The door was opened cautiously. 
       e. * The door opened cautiously. 
 
Comrie (1985) juga menyatakan bahwa secara struktural 

objek verba dasar menjadi subjek pada konstruksi pasif atau 
antikausatif. Dapat dikatakan juga bahwa agen kalimat pasif 
bersifat manasuka, sementara agen pada antikausatif tidak pernah 
diungkapkan. Istilah antikausatif digunakan pula oleh Donohue 
(1999:280—281) untuk merujuk ke prilaku prefiks mo- (dalam 
bahasa Tukang Besi) yang menempel pada verba proses transitif. 
Dalam bahasa tersebut, prefiks mo- jika dibubuhkan pada verba 
proses-transitif memperlihatkan bahwa objek asli berubah, yang 
dapat diduga sebagai hasil dari proses kegiatan yang 
digambarkan dalam verba tersebut. 
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Menurut Artawa (1998:56) istilah resultatif dapat 
disejajarkan dengan istilah antikausatif. Dengan kata lain, 
pembahasan tentang resultatif juga dapat dikatakan  sebagai 
telaahan antikausatif. Selain itu, pengertian konstruksi pasif juga 
mirip sekali dengan kedua istilah tersebut. Berkenaan dengan itu, 
istilah konstruksi resultatif pada penelitian ini “menyentuh” 
konstruksi pasif yang ada dalam BM. Konstruksi resultatif BM 
dimarkahi oleh prefiks ba- (prefiks ini juga dikatakan sebagai 
prefiks pasif dalam BM) atau dengan konfiks ba-…-an. Prefiks 
ba- digunakan untuk menurunkan verba transitif menjadi verba-
intransitif bermakna resultatif, sedangkan konfiks ba-…-an 
digunakan untuk membentuk verba turunan bermakna resultatif 
dari dasar adjektiva atau prakategorial (lihat juga Jufrizal, 2007; 
Jufrizal, 2012). 

Mari dicermati konstruksi resultatif BM seperti contoh-
contoh berikut ini yang diturunkan dari kalimat dasar berpredikat 
verba tanpa prefiks nasal (klausa pentopikalan). 

 

(94a) Kayu gadang-tu      inyo tabang.      
          kayu besar  -ART 3TG tebang 
           ‘Kayu besar itu dia tebang’ 
 
(94b)  Kayu gadang-tu      ba-  tabang.        
           kayu besar-   ART  RES-tebang 
           ‘Kayu besar itu ditebang’ 
 
(94c) * Kayu gadang-tu     ba-tabang  abih-abih.       

kayu besar -  ART RES-tebang habis-habis 
‘Pisang itu ditebang secara menyeluruh’ 

 
(95a) Garobak-tu     ambo       jua.              
          gerobak-ART PRO1TG jual 

          ‘Gerobak itu saya jual’ 
 

(95b) Garobak-tu      ba-jua.       
gerobak-ART RES-jual 

     ‘Gerobak itu dijual’ 
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(96a) Surek kaba lamo inyo          buang.      
 Surat kabar lama PRO1TG  buang 
           ‘Surat kabar lama dia buang’ 
 
(96b) Surek kaba lamo ba-buang.       
 surat kabar lama RES-buang 
          ‘Surat kabar lama dibuang’ 

Klausa (94a), (95a), dan (96a) adalah klausa transitif dengan 
verba tanpa afiks (konstruksi zero). Sementara yang ditandai 
dengan (b) dari contoh di atas adalah kalimat konstruksi hasilan 
(resultatif). Pemarkahan dengan ba- pada verba dalam 
membentuk makna resultatif merupakan konstruksi yang 
produktif dalam BM. Contoh (94c) adalah  konstruksi resultatif 
yang tidak berterima karena konstruksi ini tidak bisa mengambil 
agen berorientasi adverbial, dalam hal ini adverbial abih-abih. 

Berikut ini adalah contoh-contoh lain klausa BM yang 
menggambarkan keadaan utama (apa adanya), yaitu klausa dasar, 
dan keadaan yang bersifat hasilan, yakni klausa resultatif. Ada 
banyak data lain yang merupakan klausa resultatif karena mirip 
dan berhubungan secara semanti dengan klausa pasif. Klausa 
jenis ini termasuk klausa yang produktif dan sangat lazim 
digunakan dalam bahasa sehari-hari dan ragam bahasa adat-
sastra BM. 

(97a) Baju urang tu      putiah.       
          baju orang-ART putih 
          ‘Baju orang itu putih’ 
 
(97b) Baju urang-tu    ba-putiah-an.       
 Baju orang-ART RES-putih 
          ‘Baju orang itu dibuat putih’ 
 
(98a) Lantai rumah-tu     tinggi.        
 lantai rumah-ART tinggi 
         ‘Lantai rumah itu tinggi’ 
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(98b) Lantai rumah-tu      ba-tinggi-an.   
 lantai  rumah-ART RES-tinggi 
          ‘Lantai rumah itu dibuat tinggi’ 

Contoh-contoh di atas adalah konstruksi (klausa) yang 
menggambarkan keadaan utama (apa adanya) (contoh butir (a)) 
dan klausa yang mengandung praduga terhadap tindakan 
sebelumnya (contoh butir (b)). Kalimat butir (b) dari contoh-
contoh di atas adalah konstruksi resultatif yang dimarkahi oleh 
konfiks ba-…-an. Konfiks ini digunakan untuk membentuk verba 
resultatif dari bentuk asal adjektiva. Ternyata BM dapat 
membentuk (menurunkan) klausa resultatif dari klausa adjectival 
dengan membubukan konfiks ba- … -an, seperti diperlihatkan 
contoh-contoh di atas. 

Selain dapat menurunkan adjektiva menjadi verba 
resultatif, ba-…-an juga dapat digunakan untuk menurunkan 
verba resultatif dari prakategorial. Konstruksi klausa resultatif 
dengan dasar adjektiva diperlihatkan oleh contoh-contoh berikut 
ini. 

(99) Tuduang gadang alah  ba-   tungkuik-an.    
        tudung   besar     telah RES-telungkup 
          ‘Tudung besar telah ditelungkupkan’ 
 
(100) Daun karambia  ba-serak-an.         
          daun  kelapa       RES-serak 

‘Daun kelapa berserakan’ 
 
(101) Pintu kandang kudo  ba-  bukak-an  sajak pagi tadi.        
          pintu kadang  kuda  RES-buka        sejak padi tadi 
          ‘Pintu kadang kuda telah dibuka sejak pagi tadi’ 
 
Konstruksi hasilan (resultatif) BM yang dimarkahi oleh 

prefiks ba- atau oleh konfiks ba-…-an merupakan konstruksi 
klausa verbal yang termasuk bagian dari mekanisme perubahan 
valensi verba dalam BM. Informasi lain yang diperoleh adalah 
bahwa konstruksi resultatif mirip dengan konstruksi pasif BM, 
khususnya konstruksi pasif tak menghendaki agen (agentless 
passive). Kontruksi resultatif, seperti disajikan di atas, dapat pula 
dianggap sebagai pembentukan verba intransitif (lihat juga 
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Artawa 1998:58). Dengan demikian, verba intransitif BM dapat 
diturunkan dari dasar prakategorial dengan memberikan 
pemarkah morfologis resultatif, yaitu prefiks ba-, seperti 
diperlihatkan oleh contoh-contoh di atas. 

Beberapa contoh verba intransitif BM yang berasal dari 
prakategorial yang diturunkan dengan sufiksasi ba- adalah 
seperti berikut ini (lihat juga Jufrizal, 2012). 

Prakategorial: Verba Intransitif:  
silek ‘silat’ basilek ‘bersilat’ 
tanam ‘tanam’ batanam ‘bertanam’ 
tanyo ‘tanya’ batanyo ‘bertanya’ 
tabang ‘tebang’ batabang ‘ditebang’ 
kacau ‘aduk’ bakacau ‘diaduk’ 
tuneh ‘tunas’ batuneh ‘bertunas’ 
sariang ‘saring’ basariang ‘disaring’ 
uji ‘uji’ bauji ‘diuji’ 
tando ‘tanda’ batando ‘bertanda’ 
lari  ‘lari’ balari ‘berlari’ 
ubek ‘obat’ baubek ‘berobat’ 
ariak ‘hardik’ baariak ‘dihardik’ 
ranang ‘renang’ baranang ‘berenang’ 
laia ‘layar’ balaia ‘berlayar’ 
Kemiripan konstruksi klausa resultatif yang dimarkahi 

secara morfologis oleh prefiks ba- atau konfiks ba- … -an 
dengan klausa pasif dan antipasif adalah sifat-perilaku gramatikal 
yang “aneh” secara tipologis. Sebagaimana diketahui, BM 
mempunyai sifat-perilaku tipologis sebagai bahasa akusatif (S = 
A, ≠ P) secara sintaktis (lihat Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2012). Ini 
berarti bahwa bahasa daerah ini mengenal klausa (berdiatesis) 
aktif sebagai klausa dasar dan klausa berdiatesis pasif sebagai 
klausa turunannya. Dengan adanya klausa dengan pemarkah 
morfologis prefiks ba- yang mirip dengan klausa antipasif, 
klausa turunan pada bahasa-bahasa bertipologi ergatif (Artawa, 
2004; Jufrizal, 2012), bahasa daerah yang dipakai di Sumatera 
Barat ini memiliki ciri gramatikal sebagai bahasa ergatif. BM 
mengenal adanya klausa yang mirip dengan klausa antipasif dan 
ergatif sebagai konstruksi utama dalam bahasa bertipologi 
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ergatif. Ini menyiratkan bahwa BM bukan bahasa yang mutlak 
bertipologi akusatif, seperti hal bahasa Inggris. Akan 
tetapi,bahasa ini juga bukan mutlak bertipologi ergatif, seperti 
halnya bahasa Dyrbal, kelompok bahasa Aborigin di Australia, 
bahasa Dagestan di Rusia, atau bahasa Basque di Eropa. 
Berkenaan dengan ini, penelaahan tipologis gramatikal BM 
memerlukan telaah labih jauh. Telaah lebih jauh tentang 
keakusatifan dan/atau keergatifan BM disajikan pada bagian lain 
dalam buku ini.  
 
3.4 Verba Bahasa Minangkabau Konstruksi ba- 

Berdasarkan data dan pembahasan tentang struktur dasar 
dan konstruksi verbal, ditemukan bahwa secara garis besar verba 
BM dapat terwujud dalam klausa (kalimat tunggal) dasar dengan 
konstruksi zero (tanpa afiks), konstruksi nasal, dan konstruksi 
ba- (lihat Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2013). 
Klausa dasar BM dengan verba berkonstruksi nasal (berprefiks 
nasal) adalah kalimat aktif. Pendapat ini tidak dipermasalahkan 
lagi oleh para ahli dan peneliti BM. Sementara itu, verba dengan 
pemarkah prefiks ba- mempunyai prilaku morfosintaktis dan 
tipologis yang perlu ditelaah dan dijelaskan secara rinci. Seperti 
yang telah dibahas pada bagian terdahulu, verba dengan 
pemarkah morfologis ba- merupakan verba intransitif, baik 
dengan relasi oblik yang bersifat wajib maupun yang bersifat 
manasuka. Dengan kata lain, ba-merupakan prefiks pembentuk 
verba intransitif. Dasar pembentuk verba intransitif dengan 
prefiks ba- bisa verba, nomina, adjektiva, atau prakategorial. 

Selain itu, verba konstruksi ba- yang diturunkan dari dasar 
nomina mempunyai sejumlah makna. Sehubungan dengan ini, 
prefiks ba- bersifat polisemi. Di antara makna penting yang 
dimiliki oleh prefiks ba- apabila dibubuhkan pada dasar nomina 
adalah seperti berikut ini (Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2007; dan 
Jufrizal, 2012). 
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(a) mempunyai (sesuatu) sebagaimana ditentukan oleh dasarnya: 
 
(102a)  Kayu  tu      ba-               kasiak 
 Kayu  ART mempunyai-pasir 
 ‘kayu itu berpasir’ 
 
(102a)  Muko paja  tu      ba-               tapung 
 Muka anak-ART mempunyai-tepung 
 ‘kayu itu berpasir’ 
 

 (b) memanggil/menyapa (seseorang) sebagaimana ditunjukkan 
oleh dasarnya: 

 

(c) mengungkapkan makna reflektif, makna yang 
mengungkapkan bahwa subjek klausa tersebut melakukan 
sesuatu atas dirinya sendiri. Untuk mengungkapkan makna 
seperti itu, bentuk dasarnya dapat berupa nomina atau 
prakategorial. 

(104a) Dari tadi paja tu  ba-             main   sajo.  [ba-main]       
 dari tadi anak itu melakukan-main  saja 
 ‘Dari tadi anak itu bercermin saja’ 
 
(104b) Urang tu ba-              puaso. [ba-puaso]               
 orang itu melakukan puasa 
 ‘Orang itu berpuasa’ 

(d) mengungkapkan makna resiprokal, makna kesalingan. 
Pengungkapan makna ini lazimnya bersamaan antara 
pemakaian prefiks ba- dengan sufiks –an (konfiks ba-…-an).  
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(105a) Anak jo   mande tu ba-     tangihan. [ba-tangih-an]      
 anak dan ibu-AKT saling-tangis 
 ‘Anak dan ibu itu (saling) bertangisan. 
 
(105b)  Ani jo    Tuti ba-      dangki-an.  [ba-dangki-an]      
 Ani dan Tuti saling-dengki 
 ‘Ani dan Tuti saling dengki. 

Verba konstruksi (dengan prefiks) ba- dalam klausa di atas 
disebut dan dipahami oleh para peneliti BM sebagai konstruksi 
verbal berdiatesis aktif. Dengan kata lain, prefiks ba- dapat 
dianggap sebagai pemarkah diatesis aktif. Namun demikian, 
sifat-perilaku gramatikal dan semantic prefiks ba- pada contoh-
contoh berikut ini berbeda dari yang telah disajikan di atas. 
Prefiks ba- berikut ini dipahami sebagai pemarkah klausa diatesis 
pasif. 

(106a) Rumah ko  ba-  bali  taun lalu.        
 rumah ini  PAS-beli tahun lalu 
 ‘Rumah ini dibeli tahun lalu’ 
 
(106b) Rumah ko  ba-   bali    dek  Uda   taun   lalu.     
 buku     ini PAS-beli    oleh kakak tahun lalu 
 ‘Rumah ini dibeli oleh kakak tahun lalu’ 
 
(107a) Kadai Mak Pono  alah ba-    tutuik.       
 kedai Mak Pono   telah PAS-tutup 
 ‘Kedai Mak Pono telah ditutup’ 
 
(107b) Kadai tu  alah ba-    tutuik dek Mak Pono.    
 kedai itu telah PAS-tutup oleh Mak Pono 
 ‘Kedai itu telah ditutup oleh Mak Pono’ 

Perilaku morfosintaktis dan tipologis prefiks ba- sebagai 
pemarkah verba dalam BM cukup khas. Prefiks tersebut dapat 
menurunkan verba intransitif dengan makna yang beragam, 
sebagai pemarkah diatesis aktif, dan sebagai pemarkah diatesis 
pasif. Klausa verbal bermarkah prefiks ba- dalam BM 
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memperlihatkan perilaku gramatikal dan semantis yang 
memerlukan pengkajian tipologis lebih jauh dan mendalam 
dengan data yang handal. Ada gejala bahwa bahasa daerah ini 
tidak mempunyai sifat-perilaku gramatikal sebagai bahasa 
akusatif secara kuat seperti halnya bahasa Inggris. Keadaan ini 
juga disebabkan oleh adanya fungsi-fungsi pragmatis yang 
masuk ke tataran sintaksis, yang umum ditemukan pada bahasa-
bahasa rumpun Melayu. 
 
3.5 Tipologi Gramatikal Bahasa Minangkabau 

Pentipologian bahasa-bahasa secara lintas-bahasa pada 
tataran gramatikal bukanlah pekerjaan sederhana yang dapat 
dibuat berdasarkan data terbatas dan beberapa pokok bahasan 
saja. Selain penelaahan berbagai konstruksi gramatikal secara 
tipologis, seperti dipaparkan di atas, telaah perihal diatesis yang 
merupakan kajian gramatikal-semantis turut menentukan tipologi 
gramatikal suatu bahasa. Oleh karena itu, sebagai telaah lanjut 
dari konstruksi gramatikal, telaah perihal diatesis BM akan 
membantu upaya pentipologian bahasa daerah ini secara 
gramatikal. Beberapa pokok bahasan lanjutan yang disajikan 
untuk menentukan tipologi gramatikal BM pada bagian ini 
adalah: sistem diatesis BM yang meliputi diatesis aktif, pasif, dan 
media; (ii) perihal klausa dengan verba zero; dan (iii) 
keakusatifan dan keergatifan BM. 
 
3.5.1 Diatesis Aktif dan Pasif Bahasa Minangkabau 

Dalam linguistik, istilah diatesis atau voice sering dipakai 
secara bergantian (=sama) dalam linguistik untuk merujuk ke 
perihal dikotomi ‘aktif-pasif’ (lihat Lyons, 1987:371 - 373). 
Shibatani (1988:3) menyatakan bahwa voice dipahami sebagai 
satu mekanisme yang memilih unsur-unsur sintaktis utama – 
subjek – secara gramatikal dari fungsi-fungsi semantis dasar 
(kasus atau peran tematis) klausa. Diatesis adalah kategori 
gramatikal yang menunjukkan hubungan antara partisipan atau 
subjek dengan perbuatan yang dinyatakan oleh verba dalam 
klausa (lihat Kridalaksana, 1993:43). Pada umumnya bahasa-
bahasa di dunia mempunyai strategi diatesis dasar; pada 
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umumnya dikenal diatesis aktif – pasif. Pertentangan aktif – pasif 
merujuk ke pertentangan semantis; pada diatesis aktif, subjek 
bertindak atas yang lain atau mempengaruhi yang lain, sementara 
dalam diatesis pasif, subjek dipengaruhi atau tempat jatuhnya 
perbuatan. 

Sebagai bahasa akusatif, BM secara teoretis mengenal 
diatesis aktif – pasif. Konstruksi sintaktis dengan diatesis aktif 
merupakan konstruksi dasar, sementara konstruksi sintaktis 
berdiatesis pasif adalah konstruksi turunan. Bahwa BM mengenal 
adanya kalimat dengan diatesis pasif telah dikemukakan dan 
dibicarakan oleh para peneliti dan ahli kebahasaan yang 
membahas BM. Para ahli telah mengemukakan ciri-ciri umum 
dan proses pembentukan konstruksi pasif berdasarkan kajian 
pasif secara lintas bahasa. Ciri-ciri dan proses pembentukan 
konstruksi pasif tersebut dapat dirangkum sebagai berikut (lihat 
Jufrizal, 2007; Jufrizal, 2012): 

1. Diperlakukan terhadap klausa transitif dan (untuk) 
membentuk klausa intransitif; 

2. Objek promosi (naik) ke posisi subjek; 
3. Subjek sebelumnya diturunkan ke argumen oblik atau 

dihilangkan; 
4. Perubahan terjadi pada tataran morfologi (=bentuk) 

verba untuk menandai pemasifan; 
5. Secara sintaktis; pemasifan merupakan proses 

penciptaan/pengadaan subjek; 
6. Pasif merupakan proses daur ulang (cyclic) (dalam 

satu klausa); 
7. Pasif itu terikat (dalam satu) klausa; 
8. Pasif merupakan transformasi bukan akar; 
9. Pasif itu diatur kaidah (tatabahasa). 
 
Sejauh ini, BM diperlakukan sebagai bahasa bertipologi 

akusatif secara sintaktis karena bahasa ini mengenal diatesis aktif 
- pasif. Kalimat berdiatesis aktif merupakan kalimat dasar dan 
yang berdiatesis pasif adalah kalimat turunan. Menurut Chung 
dalam Li (ed.) (1976:59 - 60), bahasa Indonesia menurut 
sebagian ahli dianggap mempunyai dua jenis pasif, yaitu pasif 



130 

kanonis (Buku di-baca oleh Ali) dan pasif yang mempunyai 
bentuk permukaan sebagai pentopikalan objek (Ali saya pukul). 
Kedua jenis konstruksi ini juga ditemui dalam BM. Untuk 
memudahkan pengkajian, pada bagian ini dipaparkan dan 
dibahas terlebih dahulu konstruksi yang dapat disejajarkan 
dengan pasif kanonis bahasa Indonesia.Yang dimaksud dengan 
pasif kanonis yaitu pasif asal atau pasif sesungguhnya.  

Pembahasan konstruksi berdiatesis aktif dan pasif BM 
pada bagian ini bertujuan untuk mengetahui sifat-perilaku 
tipologi gramatikal bahasa daerah ini sehingga dapat dijadikan 
dasar pentipologiannya. Diatesis aktif dalam BM dimarkahi 
secara morfologis oleh prefiks nasal maN- (beserta alomorfnya). 

(108) Urang kampuang  ma-nimbun  rawang.    
          orang kampung  AKT-timbun rawa 
         ‘Orang kampung menimbun rawa’ 
 
(109) Pak Camat ma-mimpin rapek anak nagari.    
         Pak camat  AKT-pimpin rapat anak negeri 
         ‘Pak Camat memimpin rapat anak negeri’ 

Frasa nomina (FN) pra-verbal (urang kampuang, pak camat) 
pada contoh-contoh di atas adalah subjek gramatikal dan 
sekaligus adalah agen. Sementara itu, FN pos-verbal (rawang, 
rapek anak nagari) adalah objek dan juga pasien. Kedua klausa 
tersebut adalah kalimat transitif berdiatesis aktif. Secara 
semantis, subjek (agen) melakukan perbuatan (tindakan) atas 
objek gramatikal. Melalui kaidah pemasifan, kalimat (108) dapat 
diturunkan (diderivasi) menjadi kalimat berdiatesis pasif seperti 
(108a,b,c) berikut ini. 
 

(108a) Rawang di-timbun     (dek) urang kampuang.         
           rawa       PAS-timbun oleh  orang kampung 
           ‘Rawa ditimbun oleh orang kampung’ 
 
(108b) Rawang ta-   timbun  dek   urang kampuang.         
            rawa      PAS-timbun oleh orang kampung 
            ‘Rawa tertimbun oleh orang kampung’ 
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(108c) Rawang ba-   timbun  dek  urang kampuang.         
           rawa       PAS-timbun oleh orang kampung 
           ‘Rawa ditimbun oleh orang kampung’ 
Ketiga kalimat di atas merupakan kalimat turunan (kalimat 

pasif) dari kalimat dasar (108), di mana proses dan mekanisme 
pemasifannya memenuhi kaidah dan prinsip pemasifan yang 
umum berlaku secara lintas bahasa, yaitu pada bahasa-bahasa 
bertipologi akusatif. Ada tiga buah prefiks pasif dalam BM, yaitu 
di-, ta-, dan ba-. Adanya variasi bentuk pemarkah pasif (dalam 
hal ini prefiks pasif) tidak hanya ditemui dalam BM. Dalam 
bahasa Tukang Besi, seperti dilaporkan oleh Donohue (1999), 
juga ada tiga buah prefiks pasif, yaitu to-, te-, dan mo- (lihat 
Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2012).  

Sebagaimana juga dikemukakan oleh Jufrizal (2004, 2007, 
2012), prefiks pasif di- dalam BM dapat dibubuhkan pada semua 
verba transitif aktif dan dapat dikatakan sebagai pembentuk pasif 
melalui penurunan subjek (subject-demoting passive). Pasif 
dengan di- merupakan pasif umum dan produktif dalam BM. 
Pemasifan dengan di- ini mempunyai ciri-ciri pasif semesta, di 
antaranya: (i) subjek klausa asal turun fungsinya menjadi oblik, 
(ii) argumen subjek kalimat bukan pasif tersebut banyak 
kehilangan sifat perilaku pivot, yang kebanyakan sifat-perilaku 
itu (dalam konstruksi pasif) tidak dimiliki oleh objek asli; (iii) 
objek asli (pada konstruksi aktif) menjadi argumen satu-satunya 
dari verba intransitif turunan (konstruksi pasif).Secara semantis 
pemasifan dengan prefiks di- menyiratkan bahwa tingkat 
kesengajaan /kemauan (volition) dari pelaku tinggi. Meskipun 
agen (pelaku) yang dalam konstruksi turunan (kalimat pasif) 
dimarkahi oleh preposisi dek ‘oleh’ boleh dihilangkan, namun 
kehadirannya dalam bahasa sehari-hari cenderung dipertahankan 
(terutama apabila pelakunya bernyawa atau disiratkan sebagai 
sesuatu yang berbuat sengaja).  

Selanjutnya, prefiks pasif ta- secara umum dapat 
dibubuhkan pada verba transitif untuk membentuk konstruksi 
pasif. Berbeda dari prefiks di-, kalimat pasif yang muncul 
melalui prefiksasi dengan ta- mempunyai sifat makna 
‘kebetulan’ atau ‘tidak sengaja’. Oleh karena itu, pada dasarnya 
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prefiks ta- boleh dibubuhkan pada verba transitif yang 
menghendaki pelaku yang bersifat umum atau ‘alamiah’. Kalimat 
pasif dengan ta- ini, pada dasarnya, tidak menghendaki perantara 
(pelaku) bernyawa atau berkemauan. Meskipun demikian, verba 
transitif yang menghendaki pelaku bernyawa atau pelaku 
berkemauan pun dapat dibubuhi prefisk ta- untuk membentuk 
pasif dengan makna ‘tidak sengaja’ atau ‘kebetulan’. Dengan 
demikian, pemasifan dengan ta- dalam BM mempunyai tingkat 
kemauan/kesengajaan (volition) yang sangat rendah dari 
pelakunya (lihat Jufrizal, 2007; Jufrizal, 2012). Telaah lebih jauh 
menunjukkan bahwa apabila pelaku adalah makhluk bernyawa 
(mempunyai kemauan, kehendak), maka pelaku tersebut, yang 
dalam kalimat pasif berelasi oblik dengan pemarkah preposisi 
dek ‘oleh’, cenderung dipertahankan kehadirannya (meskipun 
boleh juga dihilangkan). Apabila pelaku adalah makhluk tak 
bernyawa atau bersifat ‘alamiah’ kehadiran pelaku (yang 
dimarkahi oleh preposisi dek ‘oleh’) cenderung dilesapkan 
(meskipun untuk menegaskan boleh juga dipertahankan).  

Selain sebagai pemarkah diatesis pasif, prefiks ta- dalam 
BM juga membawa makna aspek ‘mampu’ atau ‘bisa’ bersamaan 
dengan diatesis pasif. Maksudnya adalah bahwa di samping 
“membawa” diatesis pasif, prefiksasi dengan ta- juga membawa 
makna aspek ‘mampu’ atau ‘bisa’. Apabila makna aspek 
‘mampu’ atau ‘bisa’ disertakan untuk memahami kalimat dengan 
verba berprefiks ta- maka tingkat ‘kemauan’ atau ‘kesengajaan’ 
dari pelaku menjadi tinggi (sama halnya dengan pemasifan 
dengan –di). Dalam hal ini, pelakunya adalah makhluk bernyawa 
atau nomina umum yang dianggap mempunyai kemauan/-
kesengajaan. Pelaku yang ditandai dengan preposisi dek ‘oleh’ 
(berelasi oblik) pada konstruksi jenis ini cenderung 
dipertahankan, yang menunjukkan adanya makna kesengajaan 
dari pelaku itu.  

Pemasifan dengan prefiks ba- dalam BM mempunyai sifat-
perilaku tipologi gramatikal yang “rumit” secara gramatikal dan 
semantis. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa istilah 
antikausatif dan resultatif merupakan dua istilah yang sering 
digunakan oleh para ahli sebagai dua istilah yang berdekatan 
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(=sama), baik pengertian maupun cakupannya. Istilah 
antikausatif dipakai oleh Comrie (1985) untuk merujuk ke gejala 
sintaktis yang di dalamnya verba intransitif diturunkan dari verba 
transitif. Sementara itu, istilah resultatif dapat pula disejajarkan 
dengan  pasif. Comrie juga menandaskan bahwa antikausatif 
mirip dengan pasif; OL verba dasar muncul sebagai subjek 
antikausatif  (lihat juga Artawa, 1998:55 - 56). 

Sehubungan dengan itu, pembahasan pasif dengan prefiks 
ba- dalam BM berkaitan dengan konstruksi resultatif dan/atau 
antikausatif. Prefiks ba- apabila dibubuhkan pada verba proses 
transitif aktif berguna untuk memperlihatkan bahwa objek asli 
berada dalam keadaan berubah dan dapat digunakan sebagai hasil 
dari kegiatan berproses sebagaimana digambarkan oleh verba. 
Proses sintaktis seperti ini dapat disebut sebagai konstruksi 
resultatif, antikausatif, atau pasif (Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2012).  

Konstruksi pasif yang dimarkahi oleh prefiks ba- dalam 
BM merupakan pasif yang tidak mementingkan pelaku 
(agentless passive). Artinya, pelaku (agen) yang ditandai sebagai 
FN berpreposisi dek ‘oleh’ (berelasi oblik) lazimnya dilesapkan. 
Kemungkinannya  hadir hanya pada kasus ‘penekanan’ atau 
‘pemberitahuan’. Pemasifan dengan ba- memberikan makna 
bahwa tingkat kemauan/keinginan (volition) pelaku ada, namun 
apa/siapa pelakunya lazim disembunyikan (lihat Jufrizal, 2012; 
Jufrizal dkk., 2013). 

Berkenaan dengan prefiks ba-, ada beberapa hal yang 
perlu dicatat. Selain ba- merupakan prefiks pasif, ba- juga 
merupakan prefiks pemarkah ditesis aktif, yaitu pemarkah verba 
intransitif aktif. Verba-verba berprefiks pasif berikut ini adalah 
verba intransitif aktif . 

ba-silek  ‘bersilat’ 
ba-tanam  ‘bertanam’ 
ba-tagak  ‘mendirikan’ 
bar-aja  ‘belajar’ 
ba-tandiang ‘bertanding’ 

Berkenaan dengan kanyataan ini, diatesis klausa BM yang 
mempunyai predikat verbal dengan prefiks ba- tidak dapat 
dengan mudah diketahui jika hanya didasarkan pada 



134 

struktur/tataran morfosintaksis saja. Dalam hal ini, penentuan 
diatesis mesti dikaitkan dengan tataran pragmatis dan wacana. 
Klausa (110) berikut ini adalah kalimat berdiatesis aktif dan juga 
dapat dipahami sebagai kalimat dengan diatesis pasif.  

(110a) Roda biaso ba-puta. (aktif)     
          ‘Roda biasa berputar (dengan sendiri sebagai gejala alam’ 
 
(110b) Roda biaso ba-    puta dek urang bengke. (pasif)     
            Roda biasa diputar oleh orang bengkel (jika rusak) 
          ‘Baling-baling berputar (sendiri)’ 

Pada (110a) ba-puta bermakna ‘berputar’ (aktif) apabila 
didukung oleh tautan pragmatis/wacana bahwa kegiatan/tindakan 
yang digambarkan dalam verbanya dilakukan oleh subjek 
(gramatikal) klausa itu sendiri. Namun apabila tautan 
pragmatis/wacana yang menjelaskan makna semantisnya 
merujuk ke pelaku lain di luar subjek (gramatikal)nya (yang 
melakukan perbuatan/tindakan) yang digambarkan oleh 
verbanya, maka kalimat yang sama dipahami sebagai kalimat 
dengan diatesis pasif (pelakunya bukan subjek gramatikal 
baliang-baliang, melainkan pelaku di luar subjek gramatikal, 
misalnya orang bengke, seperti diperlihatkan pada (110b)).   

Dengan demikian, prefiks ba- dalam BM dapat 
membentuk pasif, selain ditentukan oleh konstruksi morfo-
sintaksis, juga ditentukan oleh dukungan peran pragmatis-
wacana. Demikian pula, ba- dapat membentuk konstruksi aktif 
(intransitif).  Memperhatikan bahwa prefiks ba- dapat melahirkan 
konstruksi aktif dan juga pasif, maka ba- dapat dikatakan sebagai 
salah satu pembentuk konstruksi berdiatesis semi atau konstruksi 
berdiatesis medial (middle voice); diatesis yang mirip dengan 
pasif dalam hal pengungkapan situasi pada keadaan subjek 
(gramatikal) dikenai perbuatan atau dipengaruhi (lihat Shibatani, 
1988:4 - 5). Selain itu, prefiks verbal ba- dalam BM adalah 
prefiks yang khas dan “rumit”. Jika dicermati labih jauh lagi, 
klausa berpemarkah ba- juga mempunyai sifat-perilaku 
gramatikal-semantis sebagai pemarkah klausa yang mirip sebagai 
klausa ergatif, klausa dasar pada bahasa bertipologi ergatif. 
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3.5.2 Diatesis Medial Bahasa Minangkabau 
Penyebutan diatesis “aktif-pasif”, yang dikenal dalam 

bahasa-bahasa akusatif, merupakan dua kutub  diatesis yang jelas 
pertentangannya secara sintaktis – semantis. Akan tetapi, 
pemasifan dengan ba- dalam BM, seperti dikemukakan di atas, 
lazim merujuk ke pasif yang tidak menghendaki agen (agentless 
passive). Shibatani dalam Kulikov dan Vater (ed.) (1998:117) 
menjelaskan bahwa secara tradisional diatesis adalah pertautan 
makna antara (rujukan) subjek dan tindakan yang dinyatakan 
oleh verba. Mengutip Kruisina (1925), Shibatani menyebutkan 
bahwa diatesis adalah nama untuk konstruksi verbal sesuai 
dengan bagaimana konstuksi tersebut mengungkapkan tindakan 
atau keadaan berkenaan dengan subjeknya, yang dapat 
diwujudkan sebagai berbuat (diatesis aktif), dikenai perbuatan 
(diatesis pasif), atau dipengaruhi oleh tindakannya sendiri 
(diatesis medial atau refleksif). 

Berkaitan dengan diatesis pasif, Shibatani dalam Kulikov 
dan Vater (ed.), (1998:118) membedakannya menjadi pasif 
personal dan pasif impersonal. Pasif impersonal dipahami 
sebagai konstruksi yang kekurangan nomina subjek rujukan, 
bersama dengan pasif personal mempunyai sifat-perilaku 
gramatikal tidak mempunyai subjek yang mendorong/melakukan 
tindakan. Dengan demikian, berbeda dari konstruksi aktif yang 
subjeknya merupakan agen, pasif personal dan pasif impersonal 
mempunyai makna gramatikal bersama yang mendasar bagi 
sistem diatesis. Untuk mengejar makna mendasar tersebut, tiga 
kategori diatesis (aktif, pasif, dan medial) penting dijadikan 
kerangka oposisi mendasar. Oposisi mendasar dari tiga kategori 
diatesis tersebut adalah: 

(i) Kategori aktif: tindakan terjadi di bawah kontrol 
subjek; 

(ii)  Kategori pasif: tindakan terjadi tidak di bawah kontrol 
subjek, tetapi di bawah kontrol entitas lain di luar 
subjek; 

(iii)  Kategori medial: tindakan terjadi di bawah kontrol 
subjek dan perhubungannya terbatas dalam lingkungan 
subjek. 
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Berdasarkan tiga oposisi mendasar  kategori diatesis di atas, 
Shibatani (1998) mengemukakan tiga bentuk (konstruksi) verbal 
berdasarkan diatesis, yaitu: 

(i) Bentuk aktif: subjek, sebagai agen, melakukan tindakan 
yang meluas ke wujud (entitas) bebas, yakni pasien, 
mempengaruhinya sedemikian rupa, sehingga sampai 
pada keadaan tertentu; misalnya, Badu membunuh 
Abas. 

(ii)  Bentuk medial: subjek melakukan tindakan yang 
mempengaruhi dirinya sendiri sedemikian rupa sehing-
ga dia mengalami perubahan keadaan; misalnya, Badu 
membunuh diri; Ani menyisir rambutnya; Amir duduk. 

(iii)  Bentuk pasif: Subjek, pasien, berada dalam keadaan 
tertentu akibat mengalami perubahan keadaan yang 
disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh agen 
yang berfungsi secara bebas; misalnya, Abas dibunuh 
(oleh) Badu. 

Berdasarkan perilaku sintaktis-semantis bahasa-bahasa di 
dunia (diantaranya bahasa Yunani, Sanskerta), para ahli merinci 
ciri-ciri gramatikal diatesis medial, seperti disebutkan oleh 
Klaiman (1988) dalam Shibatani (ed.) (1988:31—33). Pertama, 
verba diatesis medial menunjukkan makna atau kegiatan refleksif 
atau resiprokal. Kedua, fungsi diatesis medial itu adalah 
memperlihatkan status keberuntungan (beneficiary) subjek 
terhadap tindakan. Maksudnya, diatesis ini memperlihatkan 
status ganda subjek; sebagai sumber tindakan dan sebagai wujud 
yang dipengaruhi, atau tempat pengaruh tindakan. Ketiga, 
pengungkapan tindakan yang di dalamnya penderita dipahami 
sebagai berada dalam “lingkaran” subjek; penderita berperilaku 
atau termasuk ke subjek itu sendiri. Keempat, diatesis medial 
mengungkapkan watak subjek; akibat yang timbul tertuju ke 
subjek. Kelima, pengaruh tindakan, baik atau buruk, mengarah 
ke subjek. Verba seperti menikah, berdamai, dan sebagainya 
termasuk ke ciri verba yang memuat kandungan diatesis medial 
kelima ini. Pencirian diatesis medial berdasarkan bahasa 
Sanskerta yang mirip dengan ciri-ciri di atas juga dikemukakan 
oleh Lyon (lihat Klaiman dalam Shibatani (ed.), 1988: 33 - 35). 
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Berdasarkan sifat perilaku verbalisasi dengan ba- dalam 
BM, dapat dikatakan bahwa pemarkah morfologis ba- adalah 
salah satu pemarkah diatesis medial. Bagian ini menyajikan 
secara ringkas diatesis medial dalam BM. Selain itu, konstruksi 
verbal dengan diatesis medial dalam BM dapat ditunjukkan oleh 
verba konstruksi nasal yang merupakan konstruksi refleksif. 
Contoh-contoh konstruksi dimaksud adalah sebagai berikut ini. 

(111a) Aman   mang-gantuang baju basah.    
  Arman AKT-gantung     baju basah 
  ‘Arman menggantung baju basah’ 
(111b) Aman  mang-gantung diri.    
  Arman MED-gantung diri 
 ‘Arman menggantung diri (sendiri)’ 

Secara semantis, prefiks maN-  (nasal) pada (111a) adalah afiks 
verbal pemarkah diatesis aktif; perbuatan pelaku Aman (subjek 
gramatikal dan agen) jatuh pada identitas lain, di luar dirinya 
sendiri, yaitu baju basah (objek dan pasient). Sementara itu, pada 
(111b) prefiks yang sama memarkahi verba dengan makna yang 
berbeda; pelaku perbuatan Aman melakukan perbuatan, namun 
dampak perbuatan tersebut jatuh pada dirinya sendiri. Secara 
semantis, klausa ini berdiatesis medial, sebagaimana 
dikemukakan secara teoretis di atas. 

Selanjutnya, mari dilihat konstruksi (klausa) verbal yang 
verbanya dimarkahi oleh prefiks ba-. Pada (112a) ba- adalah 
pemarkah morfologis konstruksi verbal berdiatesis aktif, 
khususnya dinamakan oleh ahli linguistik sebagai klausa 
intransitif dua-tempat; pada (112b) adalah pemarkah untuk 
konstruksi berdiatesis pasif; dan pada (112c) adalah pemarkah 
untuk konstruksi verbal berdiatesis medial, yang dalam hal ini 
menunjukkan makna resiprokal. 
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Selanjutnya mari dicermati konstruksi verbal berdiatesis 

medial dalam BM yang menunjukkan status ganda subjek; 
sebagai sumber tindakan dan sebagai wujud yang dipengaruhi 
(memperoleh keberuntungan) dari perbuatannya sendiri. 

(113a) Karim  mam-basuah lantai sasudah banjir.  
 Karim AKT-cuci      lantai sesudah  banjir 
 ‘Karim memcuci lantai sesudah banjir’ 
 
(113b) Karim  mam-basuah tangan-nyo.    
 Kariim MED-cuci     tangan-POS3TG 
 ‘Karim mencuci tangannya’ 

Contoh yang lain seperti ditandai dengan (b) berikut ini adalah 
konstruksi verbal berdiatesis medial yang verbanya bermarkah 
zero dan bermarkah ba-. 

 
(114a) Kakak  ma- mulang-an       garobak.   
 kakak   AKT-pulang-APL  gerobak 
 ‘Kakak mengembalikan gerobak’ 
 
(114b) Kakak          pulang.    
 kakak MED-pulang 
 ‘Kakak pulang’ 
 
(115a) Katua pemuda  man-damai-an      masarakat.  
 Ketua pemuda  AKT-damai-BEN masyarakat 
 ‘Ketua pemuda mendamaikan masyarakat’ 
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(115b) Masarakat  alah  ba-   -damai.    
 Masyarakat telah MED-damai 
 ‘Masyarakat telah berdamai’ 

Sajian data dan penjelasan ini menunjukkan bahwa diatesis 
medial dalam BM dapat dimarkahi secara morfologis oleh 
prefiks nasal, prefiks zero, dan prefiks ba-. Selain itu, prefiks 
baku- dan basi- juga membawa makna saling (resiprokal) dalam 
BM. Dengan demikian, contoh berikut ini termasuk juga ke 
dalam konstruksi verbal berdiatesis medial dalam BM. 

 
Pembahasan tentang diatesis medial ini telah melihat lebih 

jauh bahwa BM mempunyai perilaku gramatikal yang dapat 
dikategorikan sebagai bahasa yang mempunyai diatesis medial. 
Berdasarkan pembahasan di atas, prefiks ba- dalam BM 
mempunyai peran sebagai pemarkah verba yang dapat 
memarkahi diatesis aktif, pasif, dan medial. Berkenaan dengan 
ini, prefiks ba- mempunyai funsgi gramatikal yang mempunyai 
peran-peran semantis yang beragam. Bahkan prefiks ini 
mempunyai ciri sebagai pemarkah klausa ergatif, klausa dasar 
pada bahasa bertipologi ergatif. Penentuan peran-peran semantis 
yang berkaitan dengan diatesis BM sehubungan dengan prefiks 
ba- tergantung pada kandungan semantis verba yang 
dimarkahinya dan fungsi-fungsi pragmatis kalimat yang 
bersangkutan. Fungsi-fungsi pragmatis-wacana yang berperan 
dalam tataran sintaktis tidak cukup dicermati secara gramatikal 
saja. Kajian yang bersifat fungsional merupakan jalan-lanjut 
untuk mendapatkan pesan yang diungkapkan secara gramatikal.  
 
3.5.3 Perihal Klausa dengan Verba Zero: Pasif atau Pentopikalan? 

Di antara konstruksi klausa BM yang cukup “aneh” dan 
khas secara tipologis adalah apa yang disebut dalam penelitian 
ini sebagai (konstruksi) klausa verba zero. Konstruksi klausa 
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dengan verba zero pada penelitian ini bukan berarti konstruksi 
kalimat dasar yng verbanya tanpa afiks, melainkan konstruksi 
turunan yang verbanya muncul tanpa pemarkah afiks; verbanya 
muncul/berdiri sebagai verba dasar (lihat Jufrizal, 2004; Jufrizal, 
2012). Konstruksi klausa tersebut tidak hanya khas secara 
gramatikal, tetapi juga cukup subur pemakaiannya dalam bahasa 
komunikatif sehari-hari. Contoh-contoh berikut ini adalah 
pewakil dari klausa yang disebut dengan konstruksi zero seperti 
yang dimaksud pada penelitian ini. 

 

 
 

Pada (118) dan (119) masing-masing verbanya, yaitu tunggu dan 
baco muncul dalam bentuk dasar (tanpa afiks). Konstruksi 
kalimat seperti ini bukan konstruksi dasar, melainkan kalimat 
turunan dari kalimat dasar berikut ini: 

- Baa lah lai, kami menunggu bantuan gampo tu sampi tibo.   
  ‘Bagaimana lagi, kami menunggu bantuan gempa itu sampai tiba’ 
 
- Sajak pagi inyo mambaco buku tu.  
  ‘Sejak pagi dia membaca buku itu’ 

Apabila konstruksi klausa seperti (118) dan (119) tidak 
(belum) dapat disebut sebagai konstruksi kalimat dasar, itu 
berarti konstruksi tersebut adalah konstruksi turunan. Sebagai 
konstruksi turunan, apakah konstrusksi zero itu konstruksi pasif 
atau pentopikalan? Untuk menjawab pertanyaan itu diperlukan 
penelaahan lebih jauh dengan menghadirkan contoh-contoh BM 
dan perbandingannya dengan konstruksi pasif bahasa lain. Oleh 
karena itu, perlu dicermati kembali apa yang dikemukakan oleh 
Chung (1976:58 - 92) sehubungan dengan dua jenis pasif dalam 
bahasa Indonesia. Peninjauan ini penting adanya mengingat 
konstruksi zero BM (seperti yang dimaksud pada bagian ini) 



141 

mirip sekali dengan salah satu konstruksi yang ada dalam bahasa 
Indonesia.  

Menurut Chung (1976) dalam Li (ed.) (1976:59 - 60), ada 
kepercayaan yang kuat bahwa bahasa Indonesia mempaunyai dua 
jenis pasif, yaitu (i) pasif kanonis, dan (ii) pasif yang bentuk 
lahirnya berwujud pentopikalan objek. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini (dikutip dari Chung (1976)). 

(120a) Buku itu di-baca oleh Ali. 
(120b) Ali di-pukul oleh orang itu. 

Kedua contoh kalimat di atas merupakan kalimat pasif dasar, 
yang disebut oleh Chung sebagai pasif kanonis (canonical 
passive). Verba pada kalimat tersebut dimarkahi oleh prefiks di- 
(prefiks pasif). Contoh-contoh berikut ini juga dipahami oleh 
sebagian ahli (lihat misalnya MacDonald dan Dardjowidjojo 
dalam Chung (1975)) sebagai salah satu jenis pasif dalam bahasa 
Indonesia. 

(121a) Buku itu saya baca. 
(121b) Ali saya pukul. 

Chung mengemukakan bahwa konstruksi seperti (121a,b) 
mempunyai bentuk permukaan sebagai pentopikalan objek. 
Setelah mencermati dan menguji perilaku gramatikal konstruksi 
(121a,b) beserta bentuk pilihan lain dengan dasar konstruksi 
seperti itu, Chung menyatakan bahwa konstruksi itu sulit 
ditangani dengan teori-teori kepasifan bahasa-bahasa akusatif. 
Konstruksi seperti (121a,b) tidak mempunyai ciri-ciri pasif 
secara tipologis. Kenyataan itu menyebabkan Chung 
menggunakan istilah ‘pengedepanan objek’ untuk merujuk ke 
konstruksi seperti (121,a,b) tersebut. Pada penelitian ini, klausa 
dengan konstruksi demikian disebut sebagai klausa konstruksi 
zero (lihat Jufrizal, 2007; Jufrizal, 2012). 

Lebih jauh Chung (1976) menjelaskan bahwa dalam 
bahasa Indonesia pasif kanonis memiliki semua ciri-ciri kaidah 
pasif secara lintas-bahasa. Di sisi lain, konstruksi pengedepanan 
objek tidak menyangkut morfemik pasif tertentu apapun, dan 
subjek mendasarnya terkesan tidak dipindahkan menjadi unsur 
berelasi oblik. Pengedepanan objek mengandung arti 
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pentopikalan; secara semantis aktif, dan biasanya dikenali oleh 
penutur asli sebagai konstruksi yang sepadan dengan kalimat 
aktif atau pentopikalan objek dalam bahasa Inggris (lihat juga 
Purwo (ed.), 1989:2 - 11). Konstruksi klausa yang mempunyai 
ciri gramatikal-semantis seperti inilah yang disebut dalam pada 
penelitian ini sebagai konstruksi (klausa) pentopikalan (lihat juga 
Jufrizal, 2012). 

Selanjutnya, mari dicermati contoh-contoh konstruksi 
dengan verba zero dalam BM berikut ini. 

(122a) Kami        mam-bali karambia mudo di tapi jalan.      
  PRO1JM  AKT- beli kelapa     muda di tepi jalan 
 ‘Kami membeli kelapa muda di pinggir jalan’ 
 
(122b) Karambia mudo ta - bali   dek   kami         di tapi jalan.      
 kelapa       muda PAS-beli oleh  PRO1JM  di tepi jalan 
 ‘Kelapa muda terbeli oleh kami di pinggir jalan’ 
 
(122c) Karambia mudo           kami        bali di tapi jalan.          
 kelapa       muda-TOP  PRO1JM beli di tepi jalan 
 ‘Kelapa muda kami beli di tepi jalanl’ 
 
(123a) Pagi-pagi, etek lah      ma-mintak  aia.      
 pagi-pagi,  bibi  telah  AKT-minta air 
 ‘Pagi-pagi, bibi telah meminta air’ 
 
(123b) Aia lah    di-mintak    dek   etek pagi-pagi.     
 air telah   PAS-minta  oleh bibi pagi-pagi 
 ‘Air telah diminta oleh bibi pagi-pagi’ 
 
(123c) Aia         lah    etek mintak pagi-pagi.      
 air-TOP  telah bibi minta   pagi-pagi 
 ‘Air telah bibi minta pagi-pagi’ 

Pada contoh-contoh di atas, kalimat yang ditandai dengan (a) 
adalah kalimat berdiatesis aktif dan yang ditandai (b) merupakan 
konstruksi pasif. Konstruksi kalimat (122c) dan (123c) setara 
dengan konstruksi kalimat dalam bahasa Indonesia yang disebut 
oleh Chung sebagai ‘pengedepanan objek’ atau ‘pentopikalan’. 
Apabila dirujuk dasar teoretis dan ciri-ciri pasif secara tipologis 
dan lintas bahasa,  konstruksi klausa dengan verba zero seperti 
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(122c) dan (123c) kurang tepat disebut sebagai konstruksi pasif. 
Konstruksi dengan verba zero, yang merupakan konstruksi 
(kalimat) turunan dalam BM tersebut lebih tepat disebut sebagai 
klausa ‘pentopikalan’ dari pada klausa berdiatesis ‘pasif’.  

Mari dicermati kembali contoh (123c) sebagai dasar 
penjelasan mengapa konstruksi zero disebut konstruksi 
pentopikalan, bukan pasif. Pada (123c) subjek konstruksi dasar 
etek ‘bibi’ tidak “benar-benar” turun ke relasi oblik pada 
konstruksi turunan itu. Begitu juga aia ‘air’ tidak “benar-benar” 
berfungsi sebagai subjek gramatikal pada klausa turunan 
tersebut. Perilaku gramatikal-semantis yang menjadikan objek 
(pasien) klausa dasar menjadi subjek gramatikal klausa intranstif-
turunan seperti itu sangat penting pada pemasifan; akan tetapi itu 
tidak terjadi. Apabila dilihat konstruksi verbanya, verba pada 
(123c) muncul dalam bentuk dasar (tanpa afiks), pada hal 
konstruksi verba pada konstruksi pasif mesti bermarkah; 
dimarkahi secara morfologis oleh prefiks pasif. Secara semantis, 
konstruksi turunan seperti (123c), dan yang sejenisnya, masih 
memperlihatkan ciri-ciri diatesis aktif, dengan bukti bahwa 
subjek dasar etek masih mengisyaratkan melakukan tindakan dan 
bukan dikenai/dipengaruhi oleh tindakan seperti digambarkan 
oleh verba. 

Sifat-perilaku konstruksi zero, pentopikalan, seperti itu 
menyiratkan pula adanya muatan gramatikal-semantis seperti 
yang dimiliki oleh klausa ergatif, klausa dasar pada bahasa-
bahasa bertipologi ergatif-absolutif (bahasa ergatif untuk sebutan 
pendeknya). Secara umum, klausa ergatif itu mirip dengan klausa 
pasif, namun mempunyai perbedaan mendasar dari segi 
kepasienan subjek gramatikalnya. Subjek gramatikal klausa 
pasif, pada bahasa-bahasa akusatif, adalah pasien mutlak; tingkat 
kepasieannannya tinggi. Akan tetapi, tingkat kepasienan subjek 
gramatikal pada klausa ergatif tidak serendah yang ada pada 
klausa pasif. Keadaan ini menunjukkan bahwa BM mengenal 
adanya klausa mirip ergatif, yaitu klausa pentopikalan dan klausa 
verbal yang dimarkahi oleh prefiks ba-, sebagaimana telah 
dibahas di atas. Lebih jauh, tingkat keakusatifan dan keergatifan 
klausa BM dibahas pada bagian berikut ini. 



144 

 
3.5.4 Keakusatifan dan Keergatifan Bahasa Minangkabau 

Bagian ini merupakan penelaahan penting untuk 
menentukan keakusatifan dan keergatifan gramatikal BM yang 
menjadi salah satu ukuran tipologis untuk menetapkan tipologi 
gramatikal bahasa daerah ini. Sejumlah data dan bukti gramatikal 
beserta pembahasannya yang telah dilakukan secara berke-
sinambungan sejak penelitian tipologi gramatikal BM 
dilaksanakan tahun 2004 (Jufrizal, 2004) mengarah ke simpulan 
tipologis bahwa BM adalah bahasa bertipologi akusatif secara 
sintaktis. Meskipun demikian, ada beberapa pokok bahasan yang 
menunjukkan adanya perihal diatesis dan konstruksi klausa 
dalam bahasa daerah ini yang mempunyai sifat-perilaku 
gramatikal berbeda dari yang lazim ada dalam bahasa-bahasa 
bertipologi akusatif. Di antara konstruksi itu adalah perihal 
prefiksasi dengan ba- dan konstruksi zero. Perihal diatesis dan 
konstruksi zero memperlihatkan bahwa tatabahasa BM tidak 
mempunyai sistem gramatikal “ketat” seperti yang ada dalam 
bahasa Inggris. Sebagian fungsi-fungsi pragmatis dan wacana 
lisan mempengaruhi keberterimaan dan konstruksi klausa BM 
(lihat Jufrizal, 2004; Jufrizal dkk., 2012; Jufrizal dkk., 2013).  

Untuk mengungkapkan dan menjelaskan secara 
gramatikal tingkat keakusatifan dan/atau keergatifan gramatikal 
BM, beberapa aspek dan fenomena konstruksi klausa dan 
kalimata yang lazim dalam bahasa daerah ini harus dicermati 
dengan sungguh-sungguh. Meskipun BM dan bahasa Inggris 
sama-sama bertipologi akusatif secarasintaktis, namun sifat-
perilaku keakusatifan BM pun mempunyai ciri khas yang  
menyebabkannya berbeda dari bahasa Inggris. Di antaranya 
adalah adanya fungsi afiks secara gramatikal yang erat sekali 
kaitannya dengan peran semantisnya karena BM adalah bahasa 
aglutinatif. Selain itu, perihal S-alir dan S-terpilah dalam BM 
berkaitan dengan semantis verba dan pemakaian bahasa pada 
konteks tertentu. Dalam hal ini, fitur-fitur dan kendala gramatikal 
pada tataran sintaksis BM tidak murni bersifat gramatikal, 
sebagaimana halnya dalam bahasa Inggris, melainkan ada 
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pertautannya dengan fungsi-fungsi pragmatis dan budaya 
berbahasa (lihat Jufrizal dkk., 2012).  

Keakusatifan BM yang mempunyai ciri tersendiri dengan 
fenomena S-terpilah dan S-alir (Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2007; 
Jufrizal dkk., 2012) menjadikan pentipologian BM tidak dapat 
dilihat hanya berdasarkan dua tipologi ‘akusatif – ergatif’ saja. 
Sistem S-terpilah dan S-alir dalam BM menunjukkan bahwa 
bahasa ini berada pada satu ‘kecenderungan titik aliansi 
gramatikal’ yang tidak ketat; bahasa ini berada di antara “dua 
kutub” bahasa bertipologi akusatif dan bahasa ergatif. 
Kecenderungan ini, secara kebahasaan, didukung oleh faktor-
faktor semantis dan pragmatis. Sebagaimana dikemukakan oleh 
Jufrizal dkk. (2012), keadaan ini lazim ditemukan dalam bahasa-
bahasa rumpun Melayu dan keluarga bahasa Austronesia. Inilah 
sebagian alasan mengapa pentipologi BM harus melibatkan 
kajian tipologi yang bersifat gramatikal dan kajian budaya 
berbahasa yang lebih melibatkan faktor-faktor sosial-budaya.  

  Sudah sama-sama diketahui bahwa tatabahasa adalah 
salah satu wujud cerminan tatasosial dan tatabudaya masyarakat 
penutur suatu bahasa (Jufrizal, 2012; Jufrizal, 2013). Berkenaan 
dengan itu, bahasa mempunyai aspek ketatabahasaan, makna, 
pemakaian, dan nilai yang menjadi cerminan masyarakat 
penuturnya. Salah satu aspek ketatabahasaan yang lazim adanya 
dalam BM adalah apa yang disebut konstruksi zero atau klausa 
pentopikalan sebagaimana telah dibahas di atas. Berikut ini 
adalah contoh-contoh lain klausa pentopikalan yang lazim 
adanya dalam BM ragam adat-sastra dan bahasa sehari-hari 
(sebagian data dikutip dari Jufrizal, 2012; dan Jufrizal dkk., 
2012). Malah jenis klausa seperti menjadi ciri utama dari BM 
ragam adat dan juga banyak muncul sebagai bentuk pepatah-
petitih dalam pidato pasambahan dan cerita-cerita rakyat di 
kalangan masyarakat Minangkabau (Jufrizal dkk., 2006; Jufrizal, 
2008, 2009). 

 (124) Aia   iyo alah    kami        minum. 
           air    ya  telah   PRO1JM minum 
          ‘Air memang telah kami minum’ 
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(124) Kayu  gadang dakek surau   urang tabang. 
         kayu   besar     dekat  musala orang  tebang 
         ‘Kayu besar dekat musala orang tebang’ 
 
(125) Batu gadang di subarang jalan kami angkek.         

            batu  besar     di seberang   jalan 1JM  angkat 
           ‘Batu besar diseberang jalan kami angkat’ 
 

(126) Sumua lamo  tu   inyo kali  baliak.         
            sumur   lama  itu  3TG gali  balik 
           ‘Sumur lama itu dia gali kembali’ 
Konstruksi pentopikalan dalam BM yang diwakili oleh 

konstruksi klausa zero adalah bukti penting untuk menyatakan 
bahwa ada subjek gramatikal klausa BM yang mempunyai ciri 
keagenanan rendah, sebagaimana terdapat dalam bahasa 
bertipologi ergatif. Jika demikian, tingkat keakusatifan 
gramatikal BM tidak sekuat yang ada dalam bahasa Inggris dan 
sejumlah bahasa-bahasa akusatif lainnya. Lalu, adakah bukti 
gramatikal lain yang menunjukkan bahwa tingkat keakusatifan 
gramatikal BM tidak “cukup” kuat?  

Pertanyaan ini memerlukan telaah lanjut atas konstruksi 
klausa lain, yaitu konstruksi klausa yang dimarkahi oleh prefiks 
ba-. Pada bagian pembahasan tentang konstruksi klausa verbal 
dengan markah prefiks ba- telah dikemukakan bahwa prefiks 
tersebut dapat merupakan pemarkah untuk diatesis aktif, pasif, 
dan medial. Sebagai pemarkah diatesis aktif, prefiks ba- dalam 
BM dapat disebut sebagai variasi ma- untuk memarkahi verba 
intransitif. Dengan demikian, ada dua kelompok verba intransitif 
yang dibahas lebih jauh pada bagian ini, yakni verba intransitif 
bermarkah nasal/ba- dan verba intransitif tanpa pemarkah 
morfologis (verba intransitif zero) (lihat juga Jufrizal dkk., 2012) 

Meskipun telah dibuktikan secara gramatikal bahwa BM 
(secara sintaktis) adalah bahasa akusatif, namun kenyataan 
bahwa ada dua kelompok verba intransitif yang dimarkahi secara 
morfologis dengan cara berbeda memunculkan “kecurigaan” dan 
“pertanyaan” bahwa bahasa ini tidak cukup ditipologikan hanya 
berdasarkan perbandingan klausa transitif dan intransitif saja. 
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Menurut Djunaidi (2000:9 - 10) ada sejumlah bahasa yang 
memperlihatkan sifat-perilaku gramatikal bahwa dikotomi 
intransitif – transitif tidak begitu penting karena klausa intransitif 
itu sendiri dimarkahi dengan cara yang berbeda-beda; ada 
argumen S yang dimarkahi seperti A dan ada pula argumen S 
yang lain diberi pemarkah seperti P. Dengan kata lain, 
perbandingan yang lebih utama pada bahasa-bahasa seperti itu 
bukan terletak pada transitif-intransitif, melainkan terletak pada 
klausa intransitif dengan argumen A dan klausa intransitif 
dengan argumen P. Klausa transitif tidak lain adalah perpaduan 
antara A dan P, bukan penambahan dari macam argumen transitif 
tertentu seperti yang ada pada bahasa akusatif atau bahasa 
ergatif. Tipologi bahasa seperti ini disebut oleh para ahli dengan 
beberapa istilah; bahasa aktif, bahasa S-terpilah dan bahasa S-
alir, bahasa aktif-netral, aktif-statif, statif-aktif, agentif, agentif-
pasien dan intransitif-terpilah, aktif/non-aktif, bukan-
akusatif/bukan-ergatif (lihat Djunaidi 2000; Dixon 1994; Jufrizal 
dkk., 2012).  

Secara teoretis, sistem aliansi gramatikal yang 
menunjukkan tipologi akusatif dan ergatif merupakan dua sistem 
aliansi gramatikal yang jelas pertentangannya. Pengelompokan 
bahasa-bahasa menjadi bahasa akusatif dan bahasa ergatif sering 
memunculkan kesulitan karena ada sejumlah bahasa yang 
‘menolak’ dikelompokkan ke salah satu tipologi tersebut. Oleh 
karena itu, ada ahli yang mengemukakan sistem aliansi yang 
bergerak/berada di antara kedua jenis tipologi itu, atau memiliki 
kedua ciri tipologi dimaksud. Dixon (1994) menggunakan istilah 
sistem terpilah (split-system) untuk merujuk ke bahasa-bahasa 
seperti disebut terakhir ini. Sistem-terpilah secara lintas bahasa 
dikondisikan oleh satu atau lebih faktor-faktor linguistik berikut 
ini: 

(i) Keterpilahan menurut hakikat semantis verba; 
(ii)  Keterpilahan yang dikondisikan oleh kandungan 

semantis FN yang terlibat; 
(iii)  Keterpilahan yang disebabkan oleh komponen 

kalimat lebih jauh seperti kala (tense) atau aspek, 
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atau pilihan modus (lihat Dixon, 1994:53 – 56; 
Jufrizal dkk., 2012). 

 
Dixon (1994:70 - 109) menjelaskan perihal sistem-terpilah 

yang dimiliki oleh banyak bahasa di dunia. Keterpilahan dalam 
sistem aliansi gramatikal suatu bahasa dimungkinkan oleh 
hakikat semantis verba utama, hakikat semantis FN inti, kala, 
aspek, atau modus klausa, atau status gramatikal klausa induk 
atau klausa bawahan. Sistem aliansi terpilah (S-terpilah) 
mengacu ke sistem pemarkahan argumen verba intransitif, yang 
dapat berupa agen atau pasien. Sistem S-terpilah mempunyai 
pemarkah intransitif yang terbagi dua. Strategi pemarkahannya 
sendiri dapat dikaitkan dengan verbanya (head-marking), dengan 
argumennya (dependent-marking), atau keduanya (lihat juga 
Arka, 2000:424 – 425; Jufrizal dkk., 2012). 

Lebih lanjut, Dixon (1994) menjelaskan bahwa sejumlah 
bahasa mempunyai perilaku gramatikal yang berada di 
perantaraan sistem akusatif dan ergatif. Bahasa seperti ini 
memarkahi sejumlah S seperti A (disebut Sa) dan sejumlah S lain 
seperti P (disebut Sp). Bahasa yang membedakan S menjadi Sa 
dan Sp sebagai sub-bagiannya dibedakan menjadi dua, yaitu S-
terpilah (split-S) dan S-alir (fluid-S). Pada sistem S-terpilah, 
verba intransitif dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok 
dikaitkan dengan Sa, dan kelompok lain dikaitkan dengan Sp. 
Satuan kerangka sintaktis diberikan untuk masing-masing verba, 
dengan pemarkah kasus atau rujuk silang selalu diberlakukan 
dengan cara yang sama tanpa mempedulikan semantik 
pemakaian tertentu. Pada sistem S-alir, pemarkah untuk Sa dan 
Sp diberikan pada klausa intransitif secara semantis. Setiap verba 
intransitif mempunyai kemungkinan pilihan, tergantung pada 
semantik pemakaian tertentu. Dalam hal ini, beberapa verba 
merujuk ke kegiatan yang selalu dikontrol, maka S menjadi Sa 
(dimarkahi seperti A) dan verba lain merujuk ke kegiatan atau 
keadaan yang tak pernah terkontrol dan ini selalu dirujuk sebagai 
Sp (dimarkahi seperti P). 

S-alir adalah kasus khusus keterpilahan-S yang mem-
perlihatkan dasar morfologis yang sama, yang memungkinkan 
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verba bersangkutan muncul sebagai Sa atau Sp. Akan tetapi, 
distribusinya berbeda dengan konsekuensi perbedaan semantis 
tertentu. Berdasarkan penjelasan Dixon (1994) ada kecen-
derungan untuk memperlakukan sistem S-terpilah sebagai sistem 
mandiri, dalam kontinum akusatif-ergatif. Walaupun dapat 
dianggap mandiri, sesungguhnya sistem S-terpilah secara 
keseluruhan adalah gabungan sifat-perilaku akusatif dan ergatif 
(karena A=Sa dan berbeda dari Sp=P) (lihat juga Arka, 2000; 
Jufrizal dkk., 2012). 

Sebelum disajikan dan dibahas perihal keterpilahan-S, 
berikut ini disinggung terlebih dahulu rentangan sifat-perilaku 
semantis verba intransitif BM yang dibawa oleh wujud 
morfologis verba tersebut. Sajian ini dimaksudkan untuk melihat 
kaitan antara morfologi dengan semantik verba intransitif. Dalam 
BM, verba intransitif yang mengungkapkan situasi yang 
menunjukkan argumen tunggal (S) secara sengaja melakukan 
sesuatu atau mengontrol situasi dimarkahi oleh prefiks nasal atau 
prefiks ba- (81), atau dengan verba zero (82) (lihat Jufrizal dkk., 
2008, 2009; Jufrizal, 2007; Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2012). 
Berikut ini adalah contoh-contoh verbanya. 

 
Verba intransitif tanpa afiks seperti lalok, lari, juga mempunyai 
makna bahwa S pada klausa intransitif tidak benar-benar 
mengontrol atau menyengaja perbuatan. 

Selanjutnya, verba intransitif BM yang menunjukkan 
makna sikap tubuh dimarkahi oleh prefiks nasal (77) atau prefiks 
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ba- (78), atau dengan verba zero (79) (lihat juga Jufrizal, 2004; 
Jufrizal, 2007; Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2012). 

 
(130)  manunggik  ‘menungging’  
 maneleang  ‘memiringkan kepala’ 
 maereang  ‘memiringkan badan’                            
 mambungkuak  ‘membungkuk’  
 manakua  ‘menekur’ 
 
(131)  baselo  ‘bersila’  
 basimpuah  ‘bersimpuh’ 
 badiri  ‘berdiri’   

(132)  tagak  ‘tegak’ 
 
Verba intransitif BM yang bermakna cara (keadaan) 

bertempat (sesuatu) dimarkahi oleh prefiks nasal: 
(133) manyenggeang  ‘berposisi pada tempat yang sempit 

 atau diujung sekali dari tempat 
 duduk’ 

 Manyalek  ‘menempatkan diri/sesuatu di 
 ruang/tempat yang sempit’ 

 manyalinok            ‘menyelinap’ 
 manyuduik             ‘bertempat di sudut’ 
Berikut ini (134) adalah contoh verba intransitif bermarkah 

ba- yang bermakna kepemilikan atau hubungan sebagian-
keseluruhan. 

(134) batungkek ‘bertongkat’ balubang ‘berlobang’ 
 barumah ‘berumah’ bakaki ‘berkaki’ 
 balampu ‘berlampu babini ‘beristri’ 

Verba intransitif BM yang mempunyai makna inkoatif 
dimarkahi oleh prefiks nasal, seperti pada (135). 

(135) malamah ‘melemah’ maleo   ‘menjadi kedor’
 mamadiah ‘menjadi pedih’ mamaneh ‘menjadi panas’ 

Verba intransitif BM yang mempunyai makna gerakan 
dapat dibedakan menjadi verba cara gerak dan verba gerak 
terarah. Verba intransitif cara gerak dimarkahi oleh prefiks nasal 
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dan prefisks ba-. Verba intransitif gerak terarah merupakan verba 
zero dalam BM. 

(136) mancogok  ‘menyembul’  
 malayang  ‘melayang’ 

 maindang  ‘melayang’  
 manampiak   ‘jatuh melayang’ 
 mambanam  ‘membenam’  
 malompek  ‘melompat’ 

(137)  bajalan  ‘berjalan’  
 balari  ‘berlari’ 
 batajun  ‘berterjun’ 
(138)  datang  ‘datang’  
 pulang  ‘pulang’ 
 singgah  ‘singgah’  
 jatuah  ‘jatuh’ 
 rabah  ‘rebah’  

 taban  ‘terban’ 
Data di atas memperlihatkan bahwa verba intransitif BM 

dapat muncul sebagai verba bermarkah (dengan prefiks nasal dan 
prefiks ba-), dan verba zero. Jika dikaitkan dengan peran 
semantis A dan P, maka verba intransitif BM dapat dipilah 
menjadi dua kelompok, yakni verba intransitif dengan pemarkah 
nasal/ba- dan verba intransitif zero. Verba intransitif nasal/ba- 
merujuk ke sifat-perilaku Sa (sekaligus sebagai pemarkah 
diatesis aktif), sementara itu verba intransitif zero tergolong Sp. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini (Jufrizal dkk, 2012). 

(139a) Dari cako, inyo ma-            nangih taruih.      
           dari tadi     3TG PRE/AKT-tangis  terus 
          ‘Dari tadi, dia menangis terus’ 
 
(139b) Dek     ari   ujan,   kami ba-            taduah.        
           karena hari hujan, 1JM PRE/AKT-teduh 
           ‘Karena hari hujan, kami berteduh’ 
 
(140a) Dek paniang, urang tu rabah.     
           karena pening, orang itu rebah 
          ‘Karena pening, orang itu rebah/jatuh’ 
 
(140b) Anak ayam anyuik.     
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           anak ayam hanyut 
          ‘Anak ayam hanyut’ 

Pada (139a) S klausa intransitif inyo berperilaku sama 
dengan A klausa transitif BM yang dimarkahi oleh prefiks nasal 
ma- pada poros verbanya (head-marking). Prefisks nasal 
merupakan pemarkah diatesis aktif sehingga bila dikaitkan 
dengan klausa transitif FN pra-verbal merupakan A. Dengan 
demikian, S inyo pada (139a) mirip dan dimarkahi sama dengan 
A (dilambangkan dengan Sa). Pada (139b) S kami mirip dan 
dimarkahi sama juga dengan A (Sa), dengan pemarkah prefiks 
ba-. 

Sementara itu pada (140a,b) tidak ada pemarkah 
morfologis secara lahir pada poros verbanya. S pada kedua 
klausa intransitif tersebut  (urang tu dan anak ayam) mempunyai 
sifat-perilaku sebagai P; tempat jatuhnya perbuatan atau yang 
mengalami tindakan seperti digambarkan oleh verbanya. S pada 
(140a,b) mirip dengan P yang dapat dilambangkan dengan Sp. 
Apabila Sa dan Sp diperbandingkan (cermati data 139, 140), 
diperoleh simpulan bahwa BM mengenal sistem S-terpilah (split-
S). Sehubungan dengan ini, BM membedakan Sa dengan Sp 
sebagai sub-bagian dari S. Dalam hal ini, Sa dimarkahi berbeda 
dari Sp; Sa dimarkahi oleh prefiks nasal dan ba- pada poros 
verbanya, sementara Sp tidak dimarkahi secara morfologis (verba 
intransitif zero) (lihat juga telaah serupa dalam Jufrizal dkk. 
2012). 

Berkenaan dengan kenyataan di atas, ternyata tidak semua 
verba intransitif zero yang selalu menunjukkan Sp. Sebagian 
verba intransitif zero dapat pula mengambil Sa sebagai argumen 
tunggalnya. Contoh-contoh berikut (dikutip dari Jufrizal dkk., 
2012) menggambarkan keadaan ini. 

(141a) Anak ayam putiah tu  jatuah.   
           anak ayam putih itu   jatuh 
          ‘Anak ayam putih itu jatuh’ 
 
(141b) Batang rambutan mamak rabah.       
           batang rambutan  paman rebah 
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          ‘Pohon rambutan paman tumbang’ 
 
(142a) Baliau diam sajo sajak cako.            
           beliau diam saja sejak tadi 
         ‘Beliau diam saja sejak tadi’ 
 
(142b) Anak-nyo        baru sajo lalok.      
          anak-POS3TG baru saja tidur 
         ‘Anaknya baru saja tidur’ 

Pada (141a,b) argumen tunggal pada klausa intransitif dengan 
verba tanpa afiks tersebut merupakan Sp. Sedangkan pada 
(142a,b) argumen tunggal verba intransitif zero tersebut tidak 
serta-merta Sa atau Sp. Baliau pada (142a) adalah Sa jika 
perbuatan diam berada dalam kontrol S tersebut (atau S 
berkehendak/sengaja melakukan perbuatan). Jika perbuatan diam 
di luar kehendak (pengontrolan) Baliau, maka S tersebut 
merupakan Sp. Penjelasan yang sama dapat diberikan untuk 
contoh (142b). 

Sehubungan dengan ini, ada sejumlah verba zero 
intransitif BM yang dapat mengambil Sa atau Sp sebagai 
argumen tunggalnya sesuai dengan tautan semantis yang 
dimaksud. Dengan kata lain, ada verba intransitif BM yang 
mempunyai dasar morfologis sama, yang memungkinkan verba 
tersebut dimarkahi seperti A (Sa) atau seperti P (Sp). Kenyataan 
ini menunjukkan bahwa, di samping BM mempunyai sistem S-
terpilah, bahasa ini mempunyai sifat-perilaku tipologis dengan S-
alir. S-alir merupakan kasus khusus keterpilahan-S yang 
kemungkinannya menjadi Sa atau Sp dikaitkan dengan 
perbedaan semantis tertentu (lihat juga Jufrizal dkk., 2012). 

Berdasarkan kenyataan bahwa secara sintaktis BM 
termasuk bahasa akusatif dan juga mempunyai sistem S-terpilah 
dan S-alir, secara teoretis, dapat dikatakan bahwa keakusatifan 
BM tidak “mutlak” memenuhi  seluruh ciri dan sifat-perilaku 
tipologis bahasa-bahasa nominatif-akusatif. Keakusatifan BM 
tidak cukup kuat sebagimana halnya bahasa Inggris, tetapi 
menunjukkan adanya kecenderungan untuk dapat ditarik dan 
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ditempatkan ke arah bahasa bertipologi ergatif. Perbandingan 
klausa intransitif dengan transitif dalam BM menunjukkan bahwa 
bahasa ini mempunyai ciri-ciri gramatikal sebagai bahasa 
akusatif. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa pentipologian 
BM perlu didasarkan atas perbandingan dua jenis klausa; 
intransitif dan transitif. 

Di sisi lain, dengan terbuktinya bahwa BM mempunyai 
sistem aliansi gramatikal dengan S-terpilah dan S-alir, maka 
keberadaan klausa intransitif dengan memperhatikan peran agen 
(A) dan pasien (P) menjadi penting pula. Keakusatifan BM 
memperlihatkan pentingnya kajian tipologis berdasarkan 
perbandingan klausa intransitif dengan transitif. Sementara itu, 
fenomena keterpilahan-S mengharuskan para pemerhati dan ahli 
linguistik (tipologi) untuk tidak hanya mendasarkan kajiannya 
pada perbandingan klausa intransitif dengan klausa transitif saja, 
melainkan juga harus mengupas peran-peran semantis A dan P 
pada klausa intransitif disertai tautan pemakaiannya. Oleh karena 
itu, pentipologian BM perlu dikaji berdasarkan tipologi 
gramatikal, tipologi fungsional, dan/atau dengan pembahasan 
linguistik makro, di antaranya dikaitkan dengan budaya 
berbahasa (Jufrizal dkk., 2008; Jufrizal dkk., 2012) 

Sebagaimana dibahas di atas, keakusatifan sintaktis  dan 
keterpilahan-S dalam BM menjadikan unsur-unsur ‘dalam’  dan 
unsur/faktor ‘luar’ bahasa saling mempengaruhi dalam 
mewujudkan bahasa sebagai alat komunikasi. Menurut Givon 
(1984; 1990) bahasa nominatif-akusatif dapat memiliki subjek 
dan objek tak-bermarkah secara morfologis, misalnya bahasa 
Inggris. Pada bahasa-bahasa seperti ini, tata- urutan kata ketat 
digunakan untuk membedakan dua peran kasus tersebut. Bahasa 
nominatif-akusatif dapat juga berpemarkah pada subjek dan 
objek, seperti bahasa Korea. Jenis lain bahasa nominatif-akusatif 
adalah subjek tak-bermarkah dan objeknya bermarkah, misalnya 
bahasa Hebrew-Israel. Jenis keempat bahasa nominatif akusatif 
adalah subjek bermarkah dan objek tak-bermarkah, misalnya 
bahasa Mojave (Yuman). 

Berdasarkan empat ciri pemarkahan bahasa nominatif-
akusatif, BM termasuk akusatif yang subjeknya tak-bermarkah 
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sementara objeknya bermarkah. Perhatikan  contoh-contoh 
berikut ini (dikutip dari Jufrizal, 2004; dan lihat juga dalam 
Jufrizal, 2007; Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2012)!. 

(143a)  Intransitif: 
 Paja   tu  lalok.           
            Anak  itu tidur 
            ‘Anak itu tidur’ 
(143b) Transitif: 

(i) Paja tu  ma-              ambiak aia. 
               anak itu PRE/AKT-  ambil   air 
               ‘Anak itu mengambil air’ 
 

(ii)   Paja tu   ma-           ambiak-an      amak aia. 
                   anak itu PRE/AKT-ambil-  BEN   ibu    air 
                ‘Anak itu mengambilkan ibu air’ 
Klausa intransitif (143a) memperlihatkan argumen S paja 

tu merupakan FN pra-verbal yang diikuti oleh verba lalok, yang 
muncul dalam bentuk dasar. Sementara itu pada klausa transitif, 
subjek gramatikal paja tu juga merupakan FN pra-verbal. Pada 
klausa tersebut objek aia adalah FN pos-verbal. Kehadiran objek 
tersebut dimarkahi secara morfologis pada poros verbanya oleh 
prefiks aktif ma- (143b(i)). Jika ada OL dan OTL, perbedaan 
kedua objek tersebut dimarkahi oleh tata-urutan kata dan 
pemarkah morfologis pada poros verbanya. OTL terletak 
langsung setelah verba, dan diikuti oleh OL. Poros verbanya 
dimarkahi oleh prefiks ma- (AKT) dan sufiks an- (BEN) 
(143b(ii)). 

S klausa intransitif dalam BM dapat pula bermarkah 
apabila S itu mirip dengan A (Sa), atau mirip dengan P (Sp), 
seperti yang telah dibicarakan di atas. Fenomena S-terpilah, di 
samping berkaitan dengan faktor/fungsi gramatikal, juga terkait 
dengan faktor/peran semantis-pragmatis. Contoh berikut ini 
memperlihatkan S klausa intransitif BM mempunyai pemarkah 
morfologis prefiks nasal (143c), dan prefiks ba- (143d) pada 
poros verbanya. 

(143c)  Paja tu  ma-            nari.             
            anak itu PRE/AKT-tari 
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          ‘Anak itu menari’ 
 
(143d)  Paja  tu  ba-             tajun.        
           anak itu  PRE/AKT-terjun 
           ‘Anak itu berterjun’ 
Contoh-contoh berikut ini, yang merupakan ulangan dari 

contoh yang telah disajikan sebelumnya, membuktikan bahwa 
tingkatan keagenan S klausa intransitif bergerak secara 
pragmatis; sesuai dengan tautan pemakaian bahasa (Jufrizal dkk., 
2012). 

(144a)  Dari cako, inyo  ma-           nangih taruih. 
 dari  tadi   3TG PRE/AKT-tangis   terus 
 ‘Dari tadi, dia menangis terus’ 
 
 
(144b)  Dek      ari    ujan, kami   ba-            taduah. 
             karena hari hujan  1JM   PRE/AKT-teduh 
 ‘Karena hari hujan, kami berteduh’ 
 
(144c)  Abak batuak.           
 ayah batuk 
  ‘Ayah batuk’ 
Keagenan S (inyo, kami, abak) pada contoh-contoh di atas 

mempunyai tingkatan yang sesuai dengan tautan pragmatis 
pemakaian ujaran-ujaran tersebut. Pergerakan tingkatan 
keagenan S pada (93a) dimulai dengan tautan semantis verbanya. 
Keagenan S sesuai tautan pemakaian bahasa sehari-hari adalah 
tinggi (Sa) dengan pengertian bahwa S memprakarsai atau 
berkehendak melakukan perbuatan/peristiwa tangis. Keagenan S 
terus berkurang, dan terus menuju ke tingkat terendah (menjadi 
pasien) apabila perbuatan menangis tersebut di luar prakarsa atau 
kontrolnya. Penjelasan yang serupa dapat diberikan untuk 
(144b,c). 

Seiring dengan tingkatan keagenan, tingkatan kepasienan 
(the patienthood scale) juga erat kaitannya dengan pemakaian 
bahasa sebagai alat komunikasi (fungsi komunikatif) (lihat 
Givon, 1984:155 - 156). Klausa intransitif BM yang mempunyai 
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Sp cenderung secara pragmatis, mempunyai tingkat kepasienan 
tinggi, dan begitu sebaliknya.Peristiwa yang telah selesai/lengkap 
secara semantis dapat ditentukan secara jelas; hal ini terkait 
dengan kala dan aspek, serta maksud pemakaian. Hubungan 
peristiwa yang telah selesai/lengkap dengan ketransitifan dapat 
dirangkum sebagai berikut: 

(i) Keterpengaruhan pasien:  semakin lengkap/selesai 
sebuah peristiwa, semakin mungkin pasien itu muncul 
sebagai hal yang dipengaruhi atau akibat dari 
tindakan tersebut; 

(ii)  Keberpengaruhan agen: semakin lengkap/selesai 
sebuah peristiwa, semakin mungkin agen tersebut 
menyengaja, mengarahkan, dan menjadi penyebab 
utama dari kelengkapan/keselesaian peristiwa 
dimaksud (lihat Givon, 1984: 156 - 157) 

 
Jika dikembalikan ke keterpilahan-S dalam BM, dua 

simpulan pragmatis di atas sesuai dengan sifat-perilaku tipologis 
BM. Pencermatan pragmatis terhadap contoh-contoh (145a,b,c) 
mendukung hal ini. S inyo pada (144a) misalnya, mengandung 
pengertian bahwa ‘kepasienannya’ atau ‘keagenannya’ dapat 
direntangkan menurut tingkatannya dengan melihat 
keselesaian/kelengkapan peristiwa yang digambarkan oleh 
predikat verbalnya. Apabila dimulai dari Sa, maka keagenan S 
semakin ‘tinggi‘ dengan semakin selesainya peristiwa, dan begitu 
sebaliknya bila dimulai dari Sp.  

Keergatifan terpilah dan hirarkhi topik dapat didasarkan 
pada penyebaran sinkronis pemarkahan ergatif-absolutif vs. 
akusatif-nominatif, dan juga penyebaran diakronis pemarkahan 
tersebut. Tingkatan keterpilahan berdasarkan ketopikalan dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 

(i)  Derajat keterujukan/ketopikalan:  
 Pronomina > FN-terbatas > FN-takterbatas 
 
(ii)  Derajat keindividuan: 
 Tunggal > jamak 
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(iii)  Derajat keegosentrisan: 
 Persona I > persona II > persona III 
 (lihat Givon, 1984: 159) 
Keterpilahan-S dalam BM mengikuti tingkatan seperti 

digambarkan di atas. Pronomina yang berperan sebagai S dalam 
klausa BM mempunyai tingkat keterujukan/ketopikalan lebih 
tinggi dibandingkan dengan FN-terbatas dan FN-takterbatas 
(lihat contoh (146a,b,c).  

(145a) Inyo  jatuah.    
 3TG  jatuh 
 ‘Dia jatuh’ 
 
(145b) Paja-tu       lalok.    
 anak-ART  tidur 
 ‘Anak itu tidur’ 
 
(145c) Urang  galak.    
 orang   tertawa 
 ‘Orang tertawa’ 

Paparan dan penelaahan tipologis tentang konstruksi 
zero, klausa verbal dengan pemarkah morfologis ba- dan adanya 
fenomena S-alir dan S-terpilah dalam tataran gramatikal BM 
adalah pendukung lanjutan bahwa secara gramatikal bahasa ini 
mempunyai ciri sebagai bahasa ergatif, terutama apabila 
dicermati secara semantis-pragmatis. Kenyataan bahwa BM 
mempunyai kecenderungan bahasa ergatif secara semantis 
menyebabkan tingkat keakusatifannya menjadi rendah. 
Rendahnya tingkat keakusatifan dan adanya ciri keergatifan 
dalam bahasa ini didukung juga telaah diatesis; telaah konstruksi 
klausa dari sisi keterikatan antara tataran gramatikal dan 
semantis. Telaah pentopikalan, kajian tentang adanya fungsi-
fungsi pragmatis dan pemakaian bahasa dalam konstruksi 
gramatikal juga membuktikan bahwa BM adalah bahasa dengan 
tingkat keakusatifan rendah. 

Kenyataan bahwa klausa konstruksi zero dalam BM tidak 
mempunyai alasan yang cukup kuat untuk disebut sebagai 
konstruksi pasif mengharuskan konstruksi tersebut mesti 
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dicermati berdasarkan pengertian konsruksi lain. Munculnya  
konstruksi seperti itu dipicu oleh fungsi-fungsi pragmatis; adanya 
keinginan penutur untuk menonjolkan hal-hal yang dipentingkan 
dalam pembicaraan selain subjek atau pelaku. Konstruksi 
pentopikalan ini sangat lazim pemakaiannya dalam BM, terutama 
pada ragam adat dan bahasa sehari-hari (ragam santai) (lihat juga 
Jufrizal, 2005; Jufrizal, 2006; Jufrizal dkk., 2012). 

Sehubungan dengan kemunculan dan pemakaian konsruksi 
zero dalam BM cukup tinggi, apakah tidak mungkin konsruksi 
tersebut ditetapkan sebagai klausa dasar BM? Mari dicermati lagi 
contoh  berikut ini! 

(146) Dalam duo ari   ko, kapalo dusun           urang kampuang piliah. 
         dalam dua  hari ini, kepala  dusun-TOP orang  kampung  pilih 
        ‘Dalam dua hari ini, kepala dusun orang kampung pilih’ 

Seperti dikemukakan oleh Comrie dalam Shibatani (ed.) 
(1988:9), pasif dan ergatif itu serupa dalam hal perilaku subjek 
(gramatikal)nya sebagai pasien, walaupun sifat kepasienan itu 
secara semantis lebih tinggi derajatnya pada konstruksi pasif. 
Pada (146), penetapan FN urang kampuang sebagai subjek 
gramatikal (subjek agen) dapat berterima. Sementara itu, 
penetapan FN kapalo dusun sebagai subjek gramatikal (subjek 
pasien) juga dapat berterima. Berdasarkan peran semantis, FN 
urang kampuang pada (146) mempunyai sifat-perilaku sebagai 
agen. “Tarik-menarik” peran semantis sebagai agen dan/atau 
pasien ini menyebabkan tingkat keagenan aslinya menjadi lemah. 
Tingkat keagenan “lemah, kurang” ini adalah ciri dari subjek 
gramatikal klausa dasar bahasa bertipologi ergatif, yaitu klausa 
ergatif (lihat juga Jufrizal dkk., 2012). 

Bagaimana halnya dengan FN kapalo dusun pada (146)? 
Jika dicermati secara semantis, tingkat ‘kepasienan’ nya tidak 
sama dengan FN  yang sama pada konstruksi pasif yang 
dimarkahi oleh prefiks di- atau ta-. Tingkat kepasienan frasa 
yang sama jika berada pada klausa pasif lebih tinggi apabila 
dibandingkan dengan tingkat kepasienannya pada klausa 
pentopikalan seperti pada (146). Jika demikian, berdasarkan 
pengertian keergatifan, penetapan FN kapalo dusun sebagai 
subjek gramatikal konstruksi (146) dengan peran semantis pasien 
dapat berterima. Perilaku seperti itu merupakan ciri subjek 
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gramatikal dalam bahasa ergatif. Ini berarti bahwa klausa 
konstruksi zero dalam BM seperti diperlihatkan oleh (146) dan 
contoh-contoh sebelumnya adalah konstruksi ergatif, konstruksi 
dasar bahasa bertipologi ergatif. 

Penetapan konstruksi zero BM sebagai konstruksi ergatif 
juga didukung oleh ciri kedua konstruksi ergatif seperti 
dikemukakan oleh Comrie (dalam Shibatani (ed.), 1988), yang 
menyatakan bahwa ergatif adalah konstruksi yang memerlukan 
penyatuan frasa agen yang lebih ke dalam sintaksis sebuah 
klausa. Pada (146), FN agen urang kampuang menyatu ke dalam 
sintaksis klausa; FN agen terikat secara gramatikal dengan 
predikat verbal pilih ‘pilih’ yang membentuk sintaksis klausa. 
Pada klausa jenis ini, verbanya juga tidak bermarkah 
(morfologis). Ini berarti bahwa konstruksi zero klausa BM lebih 
beralasan untuk disebut konstruksi ergatif dari pada disebut 
sebagai konstruksi pasif. 

Penetapan konstruksi zero BM sebagai klausa ergatif, 
secara teoretis, menimbulkan masalah tipologis. Jika benar 
klausa konstruksi zero itu adalah klausa ergatif, maka tentu saja 
ini cukup ‘aneh’ karena secara sintaktis BM adalah bahasa 
akusatif (lihat Jufrizal, 2005; Jufrizal, 2007; Jufrizal, 2012; 
Jufrizal dkk., 2012). Pada bahasa akusatif, yang menjadi klausa 
dasar adalah klausa aktif, sedangkan turunannya adalah klausa 
pasif. Klausa ergatif itu adalah konstruksi klausa dasar pada 
bahasa-bahasa ergatif, dan turunannya adalah klausa anti-pasif. 
Jika klausa konstruksi zero BM dianggap sebagai klausa dasar, 
lalu turunannya mesti ada, yaitu klausa antipasif. Bukti 
gramatikal bahwa BM mempunyai klausa anti-pasif boleh jadi 
ditunjukkan oleh klausa verbal intransitive dua-tempat (two-
place intransitive clause) BM yang dimarkahai oleh prefiks ba- 
(lihat pembahasan sebelumnya). Sehubungan dengan kenyataan 
ini, penyebutan klausa konstruksi zero BM sebagai klausa pasif 
tidak beralasan dan sulit diterima. Ini berarti bahwa BM 
mengenal klausa anti-pasif sebagai pasangan klausa ergatif.  

Simpulan tipologis seperti ini memungkinkan tim peneliti 
berpendapat bahwa BM adalah bahasa akusatif dengan derajat 
rendah; lebih rendah jika dibandingkan dengan keakusatifan 
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seperti yang ada dalam bahasa Inggris. Penetapan BM sebagai 
bahasa bertipologi ergatif sudah mempunyai alasan, meskipun 
perlu telaah lebih mendalam lagi, karena berbagai sifat perilaku 
gramatikal bahasa bertipologi ergatif dimiliki oleh BM. Simpulan 
lainnya yang boleh dinyatakan adalah bahwa BM ragam baku 
(dan bahasa tulis resmi) lebih menunjukkan tingkat keakusatifan 
tinggi, sementara ragam biasa dan BMRA lebih mengarah ke 
bahasa bertipologi ergatif, khususnya secara gramatikal-
semantis. Kenyataan seperti ini nampaknya lazim dijumpai pada 
bahasa rumpun Melayu dan keluarga bahasa Austronesia (lihat 
Artawa, 1998). Secara linguistis, fenomena seperti ini disebabkan 
oleh kuatnya fungsi-fungsi pragmatis dan budaya berbahasa 
mempengaruhi tataran gramatikal bahasa-bahasa di Nusantara, 
termasuk dalam BM, bahasa daerah yang dipakai di daerah 
Sumatera Barat.         

Rendahnya tingkat keakusatifan dan adanya tingkat 
keergatifan gramatikal BM, sebagai lanjutan dari pembahasan 
pada bagian terdahulu ditunjukkan juga ditunjukkan oleh sifat-
perilaku gramatikal klausa dengan prefiks verbal ba-. Proses 
afiksasi yang sangat erat hubungannya dengan proses gramatikal 
(morfosintaksis) pada tataran klausa, pada umumnya, berkenaan 
dengan afiks-afiks verbal, baik prefiks maupun sufiks. Afiks-
afiks verbal tersebut membentuk konstruksi verbal melalui 
proses gramatikal dan melahirkan berbagai jenis klausa yang 
berbeda. Secara lintas bahasa, proses gramatikal yang melibatkan 
afiksasi mempunyai ciri khas dan sifat-prilaku tipologis yang 
cukup beragam. Meskipun demikian, proses afiksasi secara 
gramatikal pada tataran klausa mempunyai ciri-ciri kesemestaan 
seperti adanya proses morfologis, perbedaan fungsi semantis 
verba, atau struktur argumen klausa. 

Klausa dengan pemarkah morfologis prefiks verbal ba- 
cukup unik dan mengherankan secara tipologis. Perhatikan 
kembali contoh-contoh berikut ini (dikutip dari Jufrizal dkk., 
2012). 

(147) Surek  jua-bali  ba-    tulih. 
 surat   jual-beli  PRE   tulis  
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          ’Surat jual-beli ditulis’  
 
(148) Rumah runtuah ba-   bangun baliak.  
 rumah  runtuh    PRE-bangun kembali 
 ’Rumah runtuh dibangun kembali’  
 
(149) Garobak ba-    tundo  lambek-lambek. 
 gerobak   PRE dorong pelan-pelan 
 ’Gerobak didorong pelan-pelan’ 
 
(150) Aia lah     ba-   minum. 
 air  telah   PRE minum 
 ’Air telah diminum’ 
 
(151)  Jawi ba-     kabek. 
 sapi  PRE- ikat 
 ’Sapi diikat’ 

Penutur asli BM tidak ada yang menolak bahwa klausa-
klausa di atas berterima dan lazim adanya dalam bahasa sehari-
hari. Di bagian terdahulu sudah dikemukakan bahwa pasif 
dengan pemarkah prefiks ba- adalah pasif yang tidak 
mengutamakan pelaku. Dengan demikian, frasa berpreposisi 
yang berelasi oblik dan menunjukkan pelaku tidak penting 
adanya. Lalu, apabila pelaku perbuatan yang berelasi oblik di 
atas benar-benar tidak dihiraukan (dihilangkan sama sekali), 
maka klausa intinya itu secara semantis bukan lagi bermakna 
pasif. Subjek gramatikal surek, rumah runtuah, garobak, aia, dan 
jawi tidak lagi secara ”mutlak” menerima akibat dari perbuatan 
pelaku, sebagaimana halnya subjek gramatikal pada klausa pasif. 
Akan tetapi peran semantisnya juga bukan sebagai agen, 
sebagaimana halnya subjek gramatikal pada klausa aktif; subjek 
gramatikalnya masih pasien. 

Sifat-prilaku gramatikal dan semantis seperti ini mirip 
dengan apa yang ada pada konstruksi klausa ergatif, konstruksi 
klausa dasar pada bahas-bahasa bertipologi ergatif-absolutif. Ini 
agak membingungkan karena secara sintaksis BM adalah bahasa 
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akusatif yang tidak mengenal adanya konstruksi ergatif secara 
gramatikal. Para ahli tipologi bahasa juga sering dibuat ”pusing” 
oleh kenyataan seperti ini dalam banyak bahasa. Untuk acuan 
teoretis, pendapat Comrie (lihat dalam Shibatani (ed.), 1988:9) 
perlu kembali dipedomani. Menurutnya, konstruksi pasif dan 
ergatif itu amat mirip, tetapi tidak sama. Berikut ini adalah 
kriteria dasar untuk membedakan antara klausa pasif dan ergatif: 

(i) pasif dan ergatif itu serupa dalam hal bahwa 
keduanya menetapkan sifat-prilaku subjek 
gramatikal sebagai pasien, daripada sebagai agen, 
walaupun tingkat kepasienan subjek lebih besar pada 
klausa pasif; 

(ii)  pasif dan egatif berbeda dalam hal bahwa secara 
khusus ergatif memerlukan penyatuan frasa agen 
yang lebih besar ke dalam sintaksis sebuah klausa; 

(iii)  pasif dan ergatif berbeda dalam hal pemarkahan – 
pasif adalah konstruksi bermarkah, sedangkan egatif 
adalah konstruksi tak-bermarkah. 

Berdasarkan ketiga kriteria dasar pembeda antara klausa 
pasif dan ergatif ini, klausa seperti (147), (148), (149), (150), dan 
(151) memenuhi kriteria (i) untuk disebut sebagai klausa ergatif. 
Kriteria (ii) agaknya juga dipenuhi, namun tidak keseluruhan. 
Klausa tersebut dapat berdiri tanpa agen, sementara klausa 
ergatif pada bahasa-bahasa ergatif-absolutif memerlukan frasa 
agen dalam struktur sintaksisnya. Kriteria-kriteria secara 
morfologis (pemarkahan) tidak dipenuhi oleh klausa tersebut 
yang jelas-jelas merupakan klausa bermarkah. Walaupun 
demikian, sebagian dari kriteria tersebut dipenuhi oleh jenis 
klausa BM di atas untuk dapat dsebut sebagai klausa ergatif. 

Adakah konstruksi klausa ergatif yang dimarkahi oleh 
prefiks ba- dalam BM? Konstruksi dengan pemarkah ba- dapat 
dikatakan sebagai konstruksi ergatif secara semantis. Prefiks ba- 
pada (147), (148), (149), (150), dan (151) adalah pemarkah 
klausa ergatif secara semantis pada tataran sintaksis. Akan tetapi, 
secara gramatikal, konstruksi tersebut ”kurang” memenuhi 
semua kriteria ergatif secara gramatikal. Akan tetapi, tim peneliti 
berpendapat bahwa BM mempunyai konstruksi klausa ergatif 
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dan anti-pasif sebagai pasangannya. Dengan demikian, tingkat  
keakusatifan dan keergatifan BM sama-sama tidak menonjol, 
tetapi  keduanya ada secara gramatikal-semantis. 

Dengan demikian, BM adalah bahasa bertipologi akusatif 
secara sintaktis, namun tingkat (derajat) keakusatifannya lebih 
rendah dari pada yang ada dalam bahasa akusatif lain, seperti 
bahasa Inggris. Pencermatan dari sisi keergatifan menunjukkan 
pula bahwa BM mempunyai sifat-perilaku pula sebagai bahasa 
ergatif. Akan tetapi, tingkat keergatifannya lebih rendah dari 
tingkat keakusatifannya. Keakusatifan gramatikal BM 
nampaknya jelas terlihat dari klausa ragam baku (bahasa resmi-
tulis), sedangkan untuk jenis klausa bahasa lisan, ragam adat, dan 
wacana, BM memperlihatkan ciri sebagai bahasa ergatif tingkat 
rendah. Berdasarkan penelaahan ini, dapat dikemukakan bahwa 
BM adalah bahasa bertipologi bertipologi netral; bahasa yang 
mempunyai ciri sebagai bahasa akusatif dan bahasa ergatif. Akan 
tetapi, derajat keakusatifan gramatikalnya lebih tinggi dari pada 
derajat keergatifannya, khususnya pada bahasa ragam tulis-baku 
dan bentuk-bentuk bahasa yang berkembang saat ini di kalangan 
generasi muda penutur BM. 
 
3.6 Pergeseran Tipologi Gramatikal Bahasa Minangkabau 

Seperti dikemukakan di atas, “dicurigai” bahwa BM saat 
ini sedang dalam proses perubahan dari bahasa bertipologi ergatif 
menuju ke bahasa akusatif. Asumsi ini didasarkan pada perilaku 
tipologi gramatikal BM yang memprlihatkan adanya struktur 
akusatif dan ergatif, meskipun untuk bahasa ragam tulis-baku 
kecenderungannya lebih sebagai bahasa akusatif. Data bahasa 
ragam adat-sastra, naskah-naskah lama,  dan sebagian ragam 
sehari-hari yang digunakan oleh penutur usia tua, dan untuk 
tujuan-tujuan berbahasa santun, struktur klausa ergatif lebih 
banyak digunakan. Ini berarti bahwa perbandingan antara BM 
lama, ragam adat-sastra, bahasa pasambahan, dan bahasa sehari-
hari dengan BM tulis-baku dan ragam bahasa generasi muda 
menunjukkan adanya pergeseran tipologi gramatikal. Secara 
teoretis, kenyataan ini berterima karena  berkembang dan 
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berubah seiring dengan perubahan dan perkembangan budaya 
masyarakat penuturnya. 

Secara lebih umum dapat dikemukakan bahwa semua 
yang ada di jagat-raya ini dan semua aspek kehidupan manusia 
cenderung berevolusi; bergeser dan berubah secara alami. 
Evolusi alam ini juga terjadi pada bahasa. Evolusi bahasa, yang 
bermula dari pergeseran kecil dan dalam waktu tertentu sampai 
pada perubahan, dapat disebabkan oleh berbagai faktor linguistik 
dan faktor sosial-budaya manusia sebagai penutur bahasa itu. 
Pergeseran dan perubahan bahasa dapat terjadi pada setiap lapis 
bahasa dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Artinya, 
ada lapis atau tataran bahasa yang lebih cepat bergeser dan 
berubah dan tataran lainnya butuh waktu yang relatif lebih lama. 
Pergeseran/perubahan bahasa pada tataran bunyi, kata, dan frasa 
dapat terjadi dalam rentang lebih singkat jika dibandingkan 
dengan perubahan leksikal dan perubahan makna. Sementara itu 
perubahan gramatikal adalah perubahan yang terjadi pada bahasa 
dalam kurun masa yang lebih panjang lagi. Itulah sebabnya 
perubahan gramatikal sering tidak disadari adanya kecuali 
melalui pengamatan seksama dengan memperbandingkan data 
bahasa dalam dua masa yang agak panjang (diakronis) (lihat 
McMahon, 1999; Croft, 2000; Schendle, 2001; Campbell, 2004). 

Pergeseran dan perubahan bahasa pada dasarnya adalah 
fenomena sejarah dan sekaligus berkaitan dengan evolusi 
biologis, meskipun kaitannya dengan evolusi ilmu biologi ini 
masih diperdebatkan. Akan tetapi, teori evolusi bahasa dan 
geolinguistik sudah menjadi pokok-pokok kajian dalam linguistik 
yang turut memperkaya khasanah linguistik mutakhir (Croft, 
2000; Schendle, 2001). Alasan dan faktor penyebab mengapa 
bahasa bergeser dan berubah sudah dibahas oleh para ahli dari 
berbagai sisi dan dengan pendekatan teori yang berbeda-beda. 
Berdasarkan berbagai pendapat dan hasil penelitian linguistik 
terkait, Schendl (2001:67 – 80) menyatakan bahwa perubahan 
bahasa itu dapat diungkapkan dan dijelaskan berdasarkan tiga 
cara, yaitu: (i) penjelasan fungsional; (ii) penjelasan 
psikolinguistik; dan (iii) penjelasan sosiolinguistik. Penjelasan 
fungsional yaitu penjelasan tentang ihwal fenomena bahasa yang 
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dipusatkan pada bahasa sebagai sistem abstrak di mana daya 
sistem-dalam bahasa itu sendiri lah yang menyebabkan 
terjadikan perubahan bahasa. Penjelasan psikolinguistik adalah 
penjelasan tentang perubahan bahasa yang berkonsentrasi pada 
proses kognitif dan psikolinguistik yang terjadi dalam otak dan 
pikiran penutur. Sementara itu, penjelasan sosiolinguistik adalah 
penjelasan yang melihat secara seksama alasan dan faktor 
perubahan bahasa berdasarkan peran penutur sebagai makhluk 
sosial-budaya. 

Paparan teoretis di atas menyiratkan secara kuat bahwa 
pergeseran dan perubahan bahasa boleh jadi dipicu oleh faktor 
linguistik, faktor kejiwaan penuturnya, dan faktor sosial-budaya 
masyarakat penuturnya. Secara sosiolinguistik, pergeseran dan 
perubahan bahasa sering dikaitkan dengan kebertahanan, 
pemertahanan, kelahiran, dan kematian bahasa. Faktor sosial-
budaya penting yang mempunyai peran penting dalam 
pergeseran dan perubahan bahasa adalah status ekonomi, status 
sosial, status sosio-historis, status bahasa itu sendiri, dan status 
demografis penuturnya (lihat Appel dan Muysken, 1988). Ini 
berarti bahwa pergeseran dan perubahan bahasa tidak bergantung 
pada satu faktor melainkan terkait dengan berbagai faktor 
kebahasaan dan bukan-kebahasaan. Dalam kaitannya dengan ini, 
adanya pergeseran dan perubahan fitur-fitur kebahasaan dalam 
satu bahasa adalah hal yang lazim, demikian juga halnya dengan 
pergeseran tipologi gramatikal BM.           

Sebagiamana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, 
kajian tipologi linguistik, khususnya tipologi gramatikal, 
berupaya mencermati sifat-perilaku gramatikal bahasa (-bahasa) 
di dunia berdasarkan struktur lahiriah tatakata dan tatakalimatnya 
dan mengelompokkan semua itu menjadi kelompok-kelompok 
bahasa. Secara morfologis, bahasa-bahasa manusia dapat 
dikelompokkan menjadi bahasa isolasi, bahasa aglutinasi, bahasa 
infleksi, dan bahasa poli-sintetis (lihat Mallinson dan Blake, 
1981; Comrie, 1989; Schendl, 2001; Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 
2012). Sementara itu, berdasarkan sistem aliansi gramatikal 
antara klausa intransitif dan klausa transitif dalam satu bahasa, 
secara sintaktis bahasa (-bahasa) manusia dapat dikelompokkan 
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menjadi bahasa akusatif (S = A, ≠ P), bahasa ergatif (S = P, ≠ A), 
bahasa aktif atau bahasa dengan S-alir dan S-terpilah (Sa = A, Sp 
= P) dan sistem lainnya (lihat Dixon, 1994; Payne, 2002). Lebih 
jauh Payne (2002:139 – 143) mengemukakan bahwa secara 
teoretis ada lima kemungkinan sistem aliansi gramatikal bahasa-
bahasa manusia, yaitu: (i) S = A, ≠ P (sistem ini banyak ditemui); 
(ii) S = P, ≠ P (sistem ini juga banyak dijumpai); (iii) S ≠ A ≠ P 
(sistem ini jarang ditemui); (iv) A = P, ≠ S (sistem ini belum 
ditemukan); dan (v) S = A = P (sistem ini juga jarang ditemui). 
Selain sistem aliansi gramatikal, kajian tipologi gramatikal lain 
pada tataran sintaksis adalah tipologi tataurutan kata. Tataurutan 
kata pada klausa dasar bahasa-bahasa manusia dapat S – V – O, 
S – O – V, V – S – O, O – V – S, V – O – S dan yang lainnya, 
termasuk bahasa dengan tataurutan kata bebas namun 
mempunyai pemarkah morfologis yang jelas (lihat lebih jauh 
Mallinson dan Blake, 1981; Schendl, 2001; Song, 2001). 

Meskipun perubahan gramatikal, termasuk tipologi 
gramatikal, adalah pergeseran dan perubahan bahasa yang 
membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat dicermati, namun 
perubahan dan evolusi bahasa tetap ada pada tataran itu (Schendl, 
2001). Terkait dengan perubahan bahasa, tipologi gramatikal 
bahasa (-bahasa) manusia juga turut mengalami perubahan. 
Dixon (1994) menjelaskan bahwa tataran gramatikal suatu 
bahasa, termasuk tipologinya, dapat berubah; bahasa aglutinasi 
dapat berubah menjadi bahasa infleksi, bahasa isolasi dapat 
mengarah ke bahasa aglutinasi, atau sebaliknya. Sementara itu, 
bahasa bertipologi ergatif dapat mengarah menjadi bahasa 
akusatif, atau menjadi bahasa aktif, dan sebaliknya. 

Adanya struktur klausa dasar BM dengan sistem aliansi 
gramatikal S = A, ≠ P (sistem bahasa nominatif-akusatif) dan 
sistem aliansi gramatikal S = P, ≠ A (sistem bahasa ergatif-
absolutif), sebenarnya, telah dan terus menjadi “renungan 
ilmiah” untuk pentipologian BM pada tataran sintaksis. 
Serangkaian pengkajian tipologis awal yang dilakukan cenderung 
berkesimpulan bahwa BM secara gramatikal adalah bahasa 
bertipologi nominatif-akusatif (lihat Jufrizal, 2004; Jufrizal, 
2005; Jufrizal, 2007). Pencermatan lebih jauh terhadap jenis 
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klausa lain, terutama yang dikumpulkan dari bahan cerita rakyat 
masa lalu, ragam adat-sastra, klausa santun, dan sejumlah ujaran 
lisan  BM mulai melihat bukti-bukti gramatikal bahwa dalam 
bahasa ini ada konstruksi klausa yang mempunyai ciri sebagai 
klausa ergatif, klausa dasar dalam bahasa-bahasa bertipologi 
ergatif. Inilah dasar untuk menyatakan bahwa BM adalah bahasa 
bertipologi netral pada tataran sintaksis (bandingkan Jufrizal 
dkk., 2012). Data yang sengaja diambil dari cerita rakyat, ragam 
adat-sastra, ragam bahasa santun, dan ragam lisan-biasa 
menambah bukti gramatikal bahwa BM mempunyai konstruksi 
klausa ergatif.  

Berikut ini adalah contoh konstruksi klausa BM, yang 
merupakan bahasa ragam adat-sastra dan sekarang masih sering 
muncul dalam bahasa pasambahan acara adat-tradional, dapat 
disebut sebagai klausa ergatif. 

(152) Bantuan bareh miskin         lah    kami tarimo. 
 bantuan beras  miskin-TOP telah kami terima 
 ‘Bantuan beras miskin telah kami terima’ 
 
(153) Pituah ayah          ka    ambo pacik   arek. 
 petuah ayah-TOP akan saya  pegang erat 
 ‘Petuah ayah akan saya pegang teguh’ 
 
(154) Aia lai ba-    minum,  siriah lai pulo  ba-   kunyah. 
 air ada ERG-minum, sirih   ada pula ERG-kunyah 
 ‘Air diminum, sirih telah dikunyah pula’ 
 
(155) Masalah nagari ba-   tarang-an     elok-elok di tangah sidang. 
 masalah negeri ERG-terang-KAU baik-baik di tengah sidang 
 ‘Masalah negeri dijelaskan baik-baik di tengah sidang’ 
 

Klausa (152) dan (153) adalah konstruksi klausa yang dikenal 
sebagai klausa pentopikalan, yaitu jenis klausa turunan yang 
menjadikan argumen inti yang bukan topik pada klausa dasarnya 
menjadi topik (TOP). FN bantuan bareh miskin ‘bantuan beras 
miskin’ pada (152) dan pituah ayah ‘petuah ayah’ pada (153) 
adalah topik, bukan subjek gramatikal, meskipun berada pada 
posisi awal klausa. Subjek gramatikal pada (152) adalah kami 
‘kami’ dan pada (153) adalah ambo ‘saya’. Pada klausa jenis ini, 
subjek gramatikal kami dan ambo telah berkurang keagenannya; 
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kami dan ambo tidak lagi mempunyai kontrol semantis kuat 
terhadap proses sintaktis klausa tersebut. Tingkat keagenan 
subjek gramatikal klausa pentopikalan menjadi berkurang karena 
adanya proses pentopikalan. Rendahnya tingkat keagenan subjek 
gramatikal adalah ciri penting klausa ergatif. Lagi pula, verbanya 
hadir tanpa pemarkah morfologis. Ini menjadi alasan kuat untuk 
menggolongkan klausa pentopikalan dalam BM sebagai klausa 
ergatif. 

Pada (154) dan (155) pemarkah morfologis prefiks ba- 
dapat dianggap sebagai pemarkah ergatif (ERG) karena peran 
semantisnya mirip dengan prefiks pasif di- dan ta- yang 
menjadikan subjek gramatikal klausa tersebut cenderung menjadi 
pasien. Akan tetapi, berbeda dari di- dan ta-, prefiks ba- tidak 
menghilangkan secara mutlak tingkat keagenan subjek 
gramatikal klausa bersangkutan. Jika prefiks ba- pada (154) dan 
(155) diganti dengan di- atau ta- (keduanya prefiks pasif), maka 
kedua klausa itu menjadi klausa pasif; subjek gramatikalnya 
adalah pasien. Nuansa makna menjadi lain jika verbanya 
dimarkahi oleh prefiks ba- (ERG) seperti pada (154) dan (155); 
subjek gramatikal aia ‘air’ dan masalah nagari ‘masalah negeri’ 
bukan berperan sebagai pasien sebagaimana halnya pada klausa 
pasif. Subjek gramatikal pada (154) dan (155) adalah agen 
dengan tingkat keagenan yang rendah; tingkat keagenannya tidak 
sama dengan tingkat keagenan subjek gramatikal pada klausa 
yang dimarkahi oleh prefiks aktif ma-. Peran semantis subjek 
gramatikal seperti ini adalah ciri umum dari klausa ergatif. 
Dengan demikian, klausa (152) – (155) di atas adalah klausa 
ergatif dalam BM. Konstruksi ergatif seperti itu cukup berarti 
keberadaannya dalam BM dan tingkat keterpakaiannya cukup 
tinggi, terutama dalam ragam bahasa santun, ragam adat-sastra, 
ungkap dan klausa dalam cerita rakyat masa lalu, dan ragam lisan 
penutur tua. Kenyataan ini menyiratkan bahwa pada masa dahulu 
BM adalah bahasa bertipologi ergatif-absolutif. 

Klausa dasar BM yang bersifat ragam tulis-formal dan 
konstruksi klausa yang lazim dijumpai di kalangan penutur muda 
usia dan penutur terpelajar memperlihatkan konstruksi klausa 
akusatif (S = A, ≠ P). Berikut ini adalah konstruksi klausa yang 
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lazim digunakan untuk berkomunikasi masa kini dan juga 
dijumpai dalam bahasa tulis-formal. 

 
Konstruksi klausa (156) – (158) adalah klausa aktif dan (159) 
adalah klausa pasif. Klausa berdiatesis aktif dan pasif adalah ciri 
utama pasangan klausa dasar dan turunannya dalam bahasa-
bahasa akusatif. Jika dicermati secara sintaktis-semantis, 
konstruksi (156) – (159) menunjukkan sistem aliansi gramatikal 
S = A, ≠ P. Jenis klausa seperti ini lebih banyak digunakan dalam 
bahasa tulis-formal, bahasa orang terpelajar, dan sering 
digunakan dalam peristiwa bahasa masa kini. Untuk 
mengungkapkan makna santun dan langgam bahasa adat, penutur 
BM masa kini masih lebih memilih jenis konstruksi aktif dan 
pasif secara langsung. Pada hal pada masa dahulu (sekarang 
hanya sering digunakan oleh penutur usia tua), konstruksi 
pentopikalan seperti (152) dan (153) atau klausa ergatif seperti 
(154) dan (155) adalah pilihan untuk berbahasa santun dan untuk 
mengungkapkan gagasan umum. Ada isyarat gramatikal dan 
fungsional bahwa (156) – (159) cenderung lebih terpakai dan 
berterima untuk berbagai fungsi-fungsi komunikatif pada masa 
kini. 

Sajian data dan penelaahan di atas menyiratkan bahwa ada 
gejala pergeseran tipologi gramatikal BM, meskipun ini perlu 
pembuktian lebih jauh. Diduga bahwa pada masa dahulu BM 
adalah bahasa bertipologi ergatif (S = P, ≠ A), dan sekarang 
sedang dalam “masa pergeseran” menuju ke bahasa akusatif (S = 
A, ≠ P). Pergeseran tersebut, secara alamiah, adalah gejala yang 
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sangat mungkin terjadi karena bahasa terus bergeser dan berubah 
seiring dengan berbagai faktor sosial-budaya masyarakat 
penuturnya. Bahkan boleh dikatakan bahwa bahasa termasuk 
unsur budaya manusia yang paling rentan akan pergeseran dan 
perubahan. Gejala lain yang mendukung adanya pergeseran 
tipologi gramatikal pada bahasa ini adalah bahwa ragam lisan, 
ragam adat-sastra, bahasa kaum tua, dan bahasa santun BM 
cenderung bertipologi ergatif. Sementara itu, BM ragam tulis-
formal, bahasa lisan penutur terpelajar dan usia muda masa 
sekarang sudah mengarah ke konstruksi akusatif. Ada 
kemungkinan bahwa untuk masa yang akan datang, akibat 
persentuhannya dengan bahasa dan budaya lain yang bersifat 
“akusatif” seperti bahasa Inggris dan bahasa internasional 
lainnya, boleh jadi BM menjadi bahasa bertipologi akusatif kuat. 
Pergeseran dan perubahan tipologi gramatikal BM itu terjadi 
secara alami atau dipercepat oleh faktor sosial-budaya lainnya 
yang menyertai perubahan dan perkembangan hidup manusia 
sebagai penutur bahasa tertentu (lihat lebih jauh Dixon, 1994; 
Croft, 2000; Kramsch, 2001). 
 
3.7 Catatan Penutup 

Tipologi linguistik, sejauh ini, dianggap dan ditempatkan 
oleh pembelajar dan peneliti bahasa sebagai bentuk kajian 
kebahasaan yang menjadikan fitur-fitur ketatabahasaan sebagai 
sasaran kajiannya. Anggapan ini tidak lah salah karena secara 
teoretis dan konseptual kerangka kerja kajian tipologi linguistik 
memang dikembangkan untuk menelaah sifat-perilaku 
gramatikal bahasa (-bahasa) manusia sehingga dapat dimasukkan 
ke dalam tipologi tertentu. Pentipologian bahasa (-bahasa) secara 
lintas bahasa yang didasarkan pada kesamaan dan/atau kemiripan 
sifat-perilaku gramatikal yang lazim adanya dalam bahasa-
bahasa tersebut. Kajian tipologi linguistik lebih mengutamakan 
data alamiah dari pemakaian bahasa oleh penutur asli dan 
masyarakat penutur bahasa yang bersangkutan. Penelaahan data 
dan informasi ketatabahasaan yang berkenaan dengan struktur 
lahiriah bahasa alami dilakukan secara cermat dan lintas-bahasa 
sehingga pentipologian sampai pada penemuan tipologi bahasa. 
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Pola kerja seperti ini lebih bersifat linguistik-mikro dari pada 
linguistik-makro. 

Kajian tipologi linguistik berupaya mencermati struktur 
dan konstruksi gramatikal yang lazim dalam bahasa (-bahasa) 
sehingga diperoleh deskripsi dan penjelasan yang didukung data 
sahih tentang sifat-perilaku gramatikal bahasa yang dikaji. Oleh 
karena itu, kajian tipologi linguistik merupakan telaah atas 
struktur dan konstruksi bahasa manusia untuk mengungkapkan 
sifat-perilaku gramatikal bahasa tersebut. Dengan demikian, 
tipologi linguistik, terutama tipologi gramatikal, menjadikan 
struktur dan konstruksi lahiriah bahasa manusia sebagai bahan 
kajiannya. Tipologi linguistik menjadikan tatakata dan 
tatakalimat yang ada dalam satu bahasa untuk dijadikan bahan 
kajian yang selanjutkan dijadikan dasar pentipologian. 

Meskipun paparan teoretis, kajian data, dan simpulan-
simpulan yang disajikan dalam bab ini lebih banyak perihal 
linguistik-mikronya, namun pada beberapa sub-pokok bahasa 
terakhir dikemukakan adanya keberhubungan hasil kajian ini 
dengan fenomena linguistik-makro. Data dan informasi 
kebahasaan diakronis menunjukkan bahwa ada perbedaan antara 
tipologi gramatikal BM tempo dulu dengan yang lazim saat ini. 
Ini berarti bahwa ada pergeseran dan/atau perubahan sifat-
perilaku gramatika dalam suatu bahasa dalam waktu yang 
panjang. Pergeseran dan perubahan tipologi gramatikal dalam 
satu bahasa dapat disebabkan oleh faktor-faktor linguistik dan 
bukan-linguistik, faktor yang melibatkan unsur-unsur dari dalam 
dan luar bahasa. Hasil telaah tipologi linguistik ternyata 
memperlihatkan adanya hubungan perubahan tipologi gramatikal 
dalam satu bahasa dengan faktor-faktor luar bahasa seperti 
pendidikan, budaya, dan pergaulan antar suku bangsa. Jika 
demikian, kajian tipologi linguistik bukan saja hanya bermanfaat 
untuk linguistik-mikro, tetapi juga untuk linguistik-makro. 
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BAB 4 FITUR-FITUR GRAMATIKAL DAN 
BUDAYA BERBAHASA 

 
4.1 Fitur-Fitur Gramatikal dan Makna Bahasa 

Sudah dimaklumi bahwa bahasa adalah salah satu hasil 
budi-daya (budaya) manusia yang paling menakjubkan. Dengan 
bahasa, manusia mampu mengembangkan berbagai perangkat 
pendukung kemajuan dalam sejarah kehidupannya di muka bumi. 
Meskipun bahasa bukan satu-satuny alat komunikasi yang 
dikembangkan dan digunakan oleh manusia, namun bahasa telah 
menunjukkan peran pentingnya dalam mendukung kelangsungan 
hidup dan perkembangan berbagai sisi sosial-budaya manusia. 
Bahasa ada karena manusia ada; ia berkembang seiring dengan 
perkembangan manusia sebagai penutur dan pemiliknya. Dalam 
banyak hal, manusia boleh “bangga” dengan tingkat 
kecerdasannya yang memungkin mereka memiliki bahasa 
sebagai alat komunikasi. 

Bahwa bahasa sebagai alat komunikasi penting dalam 
berbagai sisi kehidupan manusia sudah tidak dipertanyakan lagi 
oleh berbagai kalangan. Hanya saja, bagaimana bahasa mampu 
berperan sebagai alat komunikasi utama tersebut memerlukan 
telaah mendalam dan sistematis, mulai dari aspek bentuk, 
ketatabahasaan, serta fungsi dan nilai sosial-budaya yang 
dimilikinya. Gagasan ilmuwan bahasa yang mengibaratkan 
bahasa sebagai “alat” komunikasi (lihat misalnya Payne, 2006) 
cukup menarik untuk dicermati. Payne (2006:1) menganalogikan 
bahwa setiap yang dinamakan alat, pada dasarnya, mempunyai 
dua unsur utama, yaitu: fungsi dan bentuk. Fungsi adalah 
tugasutama untuk apa alat itu dirancang, dan bentuk adalah 
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struktur nyata-lahiriah yang mempan untuk tugas tersebut. Jika 
bahasa adalah alat komunikasi, bahasa harus mampu mengemban 
tugas itu dan struktur nyata-lahiriahnya benar-benar terancang 
untuk untuk mendukung tugas tersebut. 

Analogi bahasa sebagai alat membuka cakrawala dan 
pandangan ilmuwan dan pembelajar ilmu bahasa untuk 
memahami bahwa bahasa mempunyai bentuk dan fungsi. Bahasa 
mempunyai bentuk; bahasa dibentuk oleh susunan-rangkaian 
bunyi yang disusun sedemikian rupa menjadi fonem, morfem, 
kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Ini struktur nyata-
lahiriah pembentuk bahasa sehingga bahasa mempunyai bentuk 
yang sudah sama-sama dimaklumi oleh manusia. Tanpa struktur-
lahiriyah yang tersusun secara sistematis tersebut, bahasa tidak 
mempunyai bentuk; tanpa bentuk bahasa tidak dapat disebut 
sebagai alat. Seiring dengan itu, bahasa harus dapat menjalankan 
tugasnya sebagai alat komunikasi; itulah fungsinya. Dengan 
bahasa penutur dan pelibat peristiwa bahasa melakukan 
komunikasi. Bentuk-bentuk bahasa tersebut mengemas makna 
yang disampaikan oleh penuturnya dan dikomuniksikan kepada 
mitra tutur. Keterpakaian bentuk dan fungsi bahasa tersebut 
dalam berbagai peristiwa kehidupan manusia menguatkan 
pendapat bahwa bahasa adalah alat komunikasi. 

Sebagian ilmuwan bahasa berpendapat bahwa bahasa itu 
sesungguhnya tidak hanya mempunyai lapisan bentuk dan fungsi, 
tetapi juga mempunyai lapisan makna dan nilai. Berdasarkan 
pendapat ini, bahasa, pada dasarnya, terdiri atas empat lapis 
unsur, yaitu: bentuk, makna, fungsi, dan nilai. Keempat unsur 
(lapisan) ini bertaut secara sistematis dengan kadar tertentu 
sehingga bahasa dapat menjalankan fungsinya sebagai alat 
komunikasi dan kekayaaan budaya manusia. Bentuk bahasa, 
yang terdiri atas rangkaian bunyi dan membentuk kata, frasa, 
klausa, kalimat, dan wacana, mengemas dan membawa makna 
tertentu. Makna tersebut disampaikan oleh penutur dan 
seterusnya dipahami oleh pendengar; ini merupakan fungsi 
bahasa sebagai alat komunikasi. Makna dan pesan yang 
dikomunikasikan tersebut ada kalanya bersesuaian atau tidak 
bersesuaian dengan fitur-fitur sosial-budaya masyarakat 
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penuturnya. Dalam hal ini, bahasa mengemas juga nilai-nilai 
sosial-budaya yang berlaku pada masyarakat penuturnya (lihat 
Foley, 1997; Duranti, 1997; Bonvillain, 1997; Jufrizal, 2012; 
Jufrizal dkk., 2013, 2014). 

Berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi, fitur-
fitur gramatikal dalam satu bahasa mengemas makna atau pesan 
tertentu. Fitur-fitur gramatikal adalah bagian dari bentuk bahasa 
yang dengannya makna dikemas dan selanjutnya 
dikomunikasikan kepada mitra tutur. Fitur-fitur gramatikal 
terkecil pada tataran fonologis (fonem) menjadi bentuk dasar 
tempat makna bahasa bertempat. Fonem disusun untuk 
membentuk suku kata dan morfem yang sudah berada pada 
tataran kata. Selanjutnya kata dirangkai membentuk frasa, klausa, 
dan kalimat dengan ikatan ketatabahasaan yang berlaku dalam 
bahasa yang bersangkutan. Secara linguistik, tidak ada makna 
bahasa apabila tidak ada bentuk bahasa dan fitur-fitur gramatikal 
yang menjadi tempat kemasannya. Dalam hal ini, fitur-fitur 
gramatikal dalam bahasa tertentu turut mengemas makna-makna 
bahasa. 

Ilmuwan bahasa dari aliran struktural dan linguistik formal 
sangat peduli dengan hubungan bentuk bahasa dengan makna 
yang dibawanya. Hubungan bentuk bahasa (tanda-tanda 
linguistik) dengan makna yang dikemasnya tidak dapat 
dilepaskan dari sistem gramatikal dan tatamakna yang ada dalam 
bahasa yang bersangkutan. Makna bahasa muncul dari 
modifikasi dan penggabungan bentuk-bentuk bahasa yang terikat 
secara gramatikal mengandung makna yang digunakan oleh 
manusia dalam berkomunikasi. Makna sebenarnya adalah 
hubungan antar tanda-tanda; makna bahasa lahir hubungan antar 
tanda-tanda linguistik yang dicipta oleh manusia melalui proses 
sosial-budaya yang cukup rumit dan sistematis (Duranti, 1997; 
Bonvillain, 1997). Dengan demikian, fitur-fitur gramatikal 
mengemas makna bahasa yang merupakan gagasan dan pesan 
dalam berbagai peristiwa komunikasi verbal.    

Dalam buku ini, tidak semua fitur-fitur gramatikal yang 
dibahas dalam kaitannya dengan makna bahasa. Bagian ini hanya 
membahas secara ringkas keberhubungan antara fitur-fitur 



176 

gramatikal yang berkenaan dengan tipologi gramatikal pada 
tataran morfosintaksis BM dengan makna bahasa yang 
dikemasnya. Yang menjadi pokok-bahasa pada bagian ini adalah 
fitur-fitur gramatikal yang ada kaitannya dengan pentipologian 
BM. Fitur-fitur gramatikal gramatikal tersebut adalah: afiks-afiks 
verbal yang berkenaan dengan diatesis BM dan konstruksi klausa 
yang berkenaan dengan nilai kesantunan berbahasa. Secara 
tipologis, perihal fitur-fitur gramatikal ini sudah dibahas secara 
rinci pada bab sebelum ini. Pembahasan pada bagian ditujukan 
untuk lebih mencermati bagaimana keberhubungan antara fitur-
fitur gramatikal tersebut membawa makna bahasa dengan 
kategori semantis dan fungsi komunikatif tertentu. 

 
4.1.1 Afiks-Afiks Verbal dan Sistem Diatesis 

Sebagai bahasa aglutinasi, peran afiks secara gramatikal 
dan semantis dalam BM cukup penting dan menentukan dalam 
mengemas isi pesan. Makna bahasa tidak hanya ditentukan oleh 
konstruksi utuh sebuah klausa tetapi juga ditentukan oleh 
berbagai fitur gramatikal yang ada dalam konstruksi klausa 
tersebut. Ilmuwan bahasa (lihat Payne, 2006:3) pada umumnya 
menganggap bahwa bahasa terdiri atas unsur-unsur bentuk yang 
digunakan oleh manusia untuk “memaknai”, “mengungkapkan”, 
“mewakili”, atau “merujuk ke” sesuatu. Satuan-satuan linguistik 
sesungguhnya merupakan gabungan bentuk – fungsi bahasa yang 
denganya manusia berkomunikasi. Oleh karena itu, setiap unsur 
gramatikal (gramatical features) yang ada dalam bahasa 
membawa dan mengemas makna. 

Fitur-fitur gramatikal pembawa makna dalam konstruksi 
klausa yang dibahas pada bagian ini dibatasi pada afiks-afiks 
verbal dan pembentuk sistem diatesis BM. Dalam BM, afiks dan 
kombinasi afiks pada konstruksi verbal merupakan fitur-fitur 
gramatikal pembawa makna yang penting. Konstruksi klausa 
bukan verbal dalam BM, yang dapat berupa klausa nominal, 
adjektival, numeralial, adverbial, dan perposisional tidak 
dimarkahi oleh afiks pada predikatnya. Dengan demikian, klausa 
bukan verbal dalam BM tidak mempunyai afiks sebagaimana 
lazim ditemukan dalam klausa verbal; kehadiran afiks sangat 
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menentukan apakah klausa itu bukan verbal atau verbal. Contoh-
contoh berikut ini adalah klausa bukan verbal dalam BM. 

 
(160a) Abak-nyo pakiah nagari. 
            S              P    
           ‘Ayahnya ulama negeri” 
 
(160b) Itu kampuang kami. 
            S          P 
           ‘Itu kampung kami’ 
 
(161a) Ujan sangat labek. 
            S      P 
           ‘Hujan sangat lebat’ 
 
(161b) Alasan waanglamah 
            S                     P 
           ‘Alasan kamu lemah’ 
 
(162a) Pambela-nyo anam urang. 

                     S                    P 
                     ‘Pembelanya enam orang’ 

 
(162b) Jarak-nyo tujuah kilo dari siko. 
             S              P 
           ‘Jaraknya tujuh kilo dari sini’ 
 
(163a) Ujan acok baitu . 
            S      P 
           ‘Hujan sering begitu’ 
 
(163b) Urang tu biaso takah tu. 
             S            P 
           ‘Orang itu biasa seperti itu’ 
 
(164a) Kami di surau tadi. 
            S            P 
        ‘Kami di musala tadi’ 
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(164b) Iyo, paja tu di rumah sajo. 
                   S          P 
          ‘Ya, anak itu di rumah saja’  

 
Data di atas memperlihatkan bahwa klausa bukan verbal BM 
tidak mempunyai pemarkah afiks pada predikat bukan-verbalnya. 
Jenis klausa bukan-verbal ditentukan oleh kelas kata yang 
menempati predikat klausa tersebut. Fitur-fitur gramatikal yang 
membawa makna semantis pada klausa bukan-verbal adalah 
kelas katanya dan didukung oleh pemakaian adverbia yang 
menjelaskan predikat klausa tersebut. 

Pada klausa verbal, intransitif dan transitif, fitur-fitur 
gramatikal dibawa oleh kelas kata bentuk dasar (tanpa afiks) dan 
afiks-afiks yang dibubuhkan pada bentuk dasar verba tersebut. 
Pada klausa intransitif, perbedaan makna semantis dikemas oleh 
fitur-fitur gramatikal kelas kata verba dasar dan prefiks maN- dan 
ba-. Dengan demikian, kelas kata dan makna dasar verba itu 
sendiri (verba tanpa afiks) dan prefiks ba- membawa makna 
intransitif sebuah klausa. Perubahan kelas kata dan pembubuhan 
afiks menyebabkan terjadinya perubahan makna yang dibawa 
oleh konstruksi gramatikal, termasuk dalam BM. Berikut adalah 
contoh-contoh klausa intransitif, yang makna semantisnya 
dibawa oleh verba dasarnya dan prefiks ba- dalam BM. 

Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu, 
verba intransitif (VI) yang menempati posisi predikat pada 
sebuah klausa intransitif  dalam BM dapat hadir tanpa afiks (VI –
afiks), dengan atau tanpa afiks (VI +/ - afiks) , atau wajib 
berafiks (+ afiks). Afiks-afiks yang menjadi pemarkah verba 
intransitif adalah prefiks, yaitu maN- (nasal) dan ba-. Berikut ini 
adalah contoh-contoh klausa intransitif BM sesuai dengan hadir 
atau tidaknya afiks pada verbanya. Contoh (166) – (168) adalah 
contoh untuk (VI –afiks) 
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Verba intransitif pai ‘pergi’, duduak ‘duduk’, dan turun ‘turun’ 
dan sejumlah verba sejenis tidak memerlukan afiks dalam 
kehadirannya sebagai predikat verbal klausa dasar BM. 
Meskipun ada juga verba transitif dalam bahasa ini yang boleh 
hadir tanpa afiks, namun verba tanpa afiks lebih cenderung 
berperilaku sebagai verba intransitif dalam bahasa ini. Keadaan 
seperti ini termasuk lazim adanya dalam beberapa bahasa 
keluarga bahasa Melayu, seperti dalam bahasa Melayu Riau, 
Melayu Jambi, bahasa Kerinci, bahasa Melayu Deli, dan yang 
lain, meskipun tidak bersifat semesta dalam bahasa aglutinasi. 
Dalam hal ini, fitur-fitur pragmatis dan fungsi komunikatif 
praktis dalam berbahasa.Selain itu, sebagai bahasa aglutinasi, 
proses gramatikal BM yang sering melibatkan secara bersama 
fitur-fitur morfologis dan sintaktis adalah pembawa makna yang 
sangat menentukan secara gramatikal.  

Sejumlah verba intransitif BM dapat hadir dalam klausa 
dengan atau tanpa afiks; pada verba jenis ini, kehadiran afiks 
bersifat manasuka tanpa terlalu berpengaruh pada muatan 
semantisnya. Verba seperti ini mungkin disebabkan makna 
semanti dasarnya yang sudah mengemas makna tertentu sehingga 
kehadiran afiks-afiks pada bentuk dasarnya tidak mempunyai 
pengaruh yang berarti. Ini berarti fitur gramatikal yang 
membawa makna lebih ditentukan oleh makna bentuk dasar atau 
konstruksi gramatikal yang ada. Berikut ini adalah contoh-contoh 
klausa intransitif BM dengan verba dengan atau tanpa afiks 
(dirumuskan sebagai VI +/- afiks). 
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(168a) Dek     ibo   ati,   minantu-nyo lari sajo ka lua  rumah.    
 karena hiba hati menantu-nya lari  saja ke luar rumah 
 ‘Karena hiba hati, menantunya lari saja ke luar rumah’ 
 
(168b) Dek      ibo  ati,  minantunyo  ba-  lari  sajo ka lua   rumah.       
 karena hiba hati menantunya  PRE-lari  saja  ke luar rumah 
 ‘Karena hiba hati menantunya berlari ke luar rumah’ 

Untuk klausa intransitif yang berperilaku seperti ini, hanya 
prefiks ba- yang bisa menyertai kehadiran verba dasar; pada 
verba lari  ‘lari’, kehadiran prefiks ba- adalah manasuka. 
Meskipun demikian fitur gramatikal prefiks ba- membawa 
makna penguatan dan lebih resmi. Penutur yang berkeinginan 
bertutur lebih resmi dan menguatkan makna verbanya, 
pemakaian prefiks ba- lebih dipilih.Prefiks ba- dalam hal ini 
merupakan pemarkah verba intransitif. Prefiks ba-dalam BM 
tidak menambah valensi verba dasar sehingga kehadirannya tidak 
menghendaki argumen objek sebagaimana dikehendaki oleh 
prefiks maN-. Secara tipologis dapat dinyatakan bahwa prefiks 
ba- termasuk pemarkah verbal-intransitif yang tidak mewajibkan 
kehadiran argumen pasien.     

Sekelompok klausa intransitif BM mewajibkan verbanya 
berafiks (VI + afiks); fitur gramatikal yang diwujudkan dalam 
afiks mengemas makna bahasa tertentu. Jika afiks pada verba 
tersebut tidak hadir makna yang dikemasnya jadi berbeda atau 
malah tidak berterima secara gramatikal. Ini membuktikan bahwa 
bentuk dan konstruksi bahasa yang merupakan fitur-fitur 
gramatikal lahiriah mengemas makna tertentu; bentuk bahasa 
menentukan makna bahasa.Berikut ini adalah beberapa 
contohnya. 

 
Beberapa verba dasar BM dapat mengambil prefiks 

maN- sebagai pemarkah verba intransitif, seperti pada (169); 
kehadiran maN- pada verba ini adalah wajib. Ketidakhadiran 
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prefiks ma- pada (169) menyebabkan klausa tersebut tidak 
berterima secara gramatikal. Begitu juga pada (170), kehadiran 
ba- adalah wajib sebagai pemarkah verba intransitif. Prefiks 
maN- dan ba- pada kedua verba dua contoh di atas tidak dapat 
dilesapkan. Jika dicermati lebih jauh, dapat dikemukakan bahwa 
bentuk dasar anguak dan anti pada klausa di atas bukanlah verba; 
angguak adalah nomina, sedangkan anti adalah adjektiva. 
Dengan demikian, prefiks maN-dan ba-adalah pemarkah untuk 
verba intransitif yang bentuk dasarnya bukan verba. 

Sebagaimana sudah dikemukakan pada bagian sebelum-
nya, konstruksi klausa transitif BM, sebagaimana halnya dalam 
hampir semua bahasa di dunia, ditandai oleh kehadiran verba 
transitif pada posisi predikat. Verba transitif secara gramatikal 
dalam BM adalah verba berafiks (yaitu prefiks maN- (nasal)). 
Meskipun ada verba transitif yang (mungkin) dapat muncul tanpa 
afiks pada klausa transitif, namun jumlah tidak banyak. 
Sehubungan dengan ada atau tidak adanya afiks, verba transitif 
BM dikelompokkan menjadi dua: verba transitif dengan atau 
tanpa afiks (VT +/- afiks) dan verba transitif wajib berafiks (VT 
+ afiks). Berikut ini adalah beberapa contoh klausa  transitif BM. 

(171a) Anaknyo alun   apa    asma ul-husna lai.         
 anaknya belum hapal asma ul-husna lagi 
 ‘Anaknya belumlagi hapal asma ul-husna’ 
 
(171b) Anak-anak rajin   ma-  apa    asma ul-husna.        
 anak-anak  rajin   PRE-hafal  asma ul-husna 
 ‘Anak-anak rajin menghafal asma ul-husna’ 
 
(172a) Inyo         jarang pakai  oto     ka sikola.           
 PRO3TG jarang  pakai  mobil ke sekolah 
 ‘Dia jarang pakai mobil ke sekolah’ 
 
(172b) Iyo, paja tu   acok    ma-   makai onda               ka sikola.         
 Ya  anak itu  sering PRE-pakai   sepeda motor ke sekolah 
 ‘Ya, anak itu seringmemakai sepeda motor ke sekolah’ 
 
Pasangan klausa yang ditandai dengan a dan b di atas 

adalah konstruksi yang berterima secara gramatikal dalam BM. 
Kehadiran atau ketidakhadiran afiks pada verba masing-masing 
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klausa tidak mempengaruhi struktur dasar klausa transitif 
tersebut. Konstruksi dengan atau tanpa afiks pada verba transitif 
tersebut menyiratkan bahwa dalam BM ada beberapa verba 
transitif yang boleh dibubuhi afiks secara manasuka. Sama 
dengan penjelasan sebelumnya, verba klausa transitif yang 
mempunyai afiks secara manasuka, pada dasarnya, adalah verba 
yang secara leksikal sudah bemakna verba secara hakiki. Itulah 
sebabnya kehadiran afiksnya tidak wajib; tanpa afiks verba 
tersebut sudah mengemas makna verba kuat.  

Akan tetapi, sebagian besar verba transitif BM merupakan 
verba berafiks (VT+ afiks). Prefiks nasal pada bentuk dasar 
merupakan fitur gramatikal yang membawa makna verba, baik 
bentuk dasarnya itu adalah verba, apalagi jika bentuk dasarnya 
bukan verba. Kehadiran prefiks (nasal)pada bentuk dasar yang 
membawa makna verba transitif lemah menjadi wajib, apalagi 
jika bentuk dasarnya bukan verba. Dengan demikian, verbalisasi 
dalam BM dilakukan dengan membubuhkan prefiks nasal atau 
dengan penambahan sufiks –an atau –i  pada bentuk dasar untuk 
membentuk makna kausatif dan aplikatif. Ini membuktikan 
bahwa fitur-fitur gramatikal mempunyai peran penting sebagai 
pembawa dan pengemas makna yang ingin dikomunikasikan. 
Contoh-contoh berikut ini memperlihatkan struktur dasar klausa 
BM yang predikatnya adalah verba transitif wajib berafiks. 
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Makna gramatikal penting lain yang dikemas oleh fitur-
fitur gramatikal yang diwujudkan dalam bentuk afiks dan 
konstruksi gramatikal secara umum adalah makna yang 
berkenaan dengan diatesis. Dalam BM, diatesis aktif, pasif, 
medial, pentopikalan, dan ergatif, dikemas oleh konstruksi 
gramatikal dan variasi pemakaian afiks-afiks pada verba yang 
menempati predikat klausa. Perihal ini sudah dibahas pada bab 
terdahulu. Ini membuktikan bahwa fitur-fitur gramatikal dan 
bentuk bahasa, apakah dalam bentuk afiks, konstruksi frasa, 
klausa, atau kalimat, mengemas makna bahasa tertentu. Bentuk 
bahasa dan fitur-fitur gramatikal ada dalam satu bahasa bukan 
tanpa arti dan fungsi gramatikal. Apa lagi jika dihubungkan 
dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, pemilihan dan 
pemakaian bentuk dan fitur-fitur gramatikal tententu sarat 
dengan makna komunikatif dalam berbagai peristiwa bahasa.  
 
4.1.2 Konstruksi Klausa dan Nilai Kesantunan Berbahasa 

Dalam teori dan kajian Sosiolinguistik (Sociolinguistics) 
dan Linguistik Kebudayaan (Anthropological Linguistics), teori 
Relativitas Linguistik (Linguistic Relativity) dan hipotesis Sapir-
Whorf (Sapir-Whorf hypothesis) merupakan teori dan butir 
kajian yang hampir selalu ada. Teori relativitas linguistik dan 
pengembangannya menjadi hipotesis Sapir-Whorf adalah bagian 
penting dari adanya gejala keberhubungan “erat” antara bahasa, 
masyarakat, budaya, dan pikiran penuturnya. Keberhubungan 
fitur-fitur sosial-budaya dengan bahasa telah dan terus menjadi 
perhatian, telaah lanjut, dan pembuktian oleh ilmuwan bahasa 
untuk menguji keberterimaan hipotesis Sapir-Whorf dan 
merumuskan teori-teori baru sehubungan dengan keberhubungan 
antara bahasa, budaya, dan pikiran manusia. 

Teori relativitas linguistik dan hipotesis Sapir-Whorf 
diilhami oleh penelitian antropologis yang secara serta-merta 
bersentuhan dengan bahasa sebagai hasil budi-daya manusia 
yang sekaligus adalah alat kebudayaan itu sendiri. Berdasarkan 
hasil beragam penelaahan, ilmuwan bahasa mempercayai bahwa 
konstruksi gramatikal bahasa mempunyai keberhubungan dengan 
budaya berbahasa yang di antaranya berkenaan dengan nilai 
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kesantunan berbahasa; konstruksi gramatikal bahasa 
mempengaruhi budaya berbahasa dan kebudayaan 
masyarakatnya mempengaruhi gramatika bahasa yang 
bersangkutan (lihat Foley, 1997; Duranti, 1997; Wardhaugh, 
2010; Jufrizal dkk., 2008; Jufrizal dkk., 2012).  

Wardhaugh (2010:229 – 238), berdasarkan berbagai 
pendapat ahli dan hasil kajian penelitian Sosiolinguistik dan 
Linguistik Kebudayaan, menjelaskan banyak hal tentang 
keberhubungan antara bahasa dengan kebudayaan dan pola pikir 
masyarakat penuturnya. Bahwa hubungan pasti antara bahasa 
dengan kebudayaan (masyarakat penuturnya) sungguh menarik 
dan menakjubkan untuk dikaji. Keberhubungan antara bahasa 
dengan kebudayaan masyarakat penuturnya terikat secara 
berlapis dan kompleks sehingga keduanya saling mempengaruhi 
dengan kadar tertentu (lihat Kramsch, 2001). Teori relativitas 
linguistik yang berlanjut menjadi hipotesis Sapir-Whorf telah 
menjadi himpunan simpulan dan rumusan hipotesis 
keberhubungan antara bahasa, budaya, dan pikiran manusia. 
Meskipun ada ilmuwan bahasa yang “menolak” teori dan 
hipotesis ini, namun sebagian besar ilmuwan dan peneliti bahasa 
menerimanya sambil terus membuktikan keberterimaannya. 
Salah satu butir hipotesis Sapir-Whorf yang cukup kuat adalah 
bahwa struktur suatu bahasa menentukan cara yang digunakan 
oleh penuturnya untuk memandang dunianya. Ini dapat juga 
ditafsirkan bahwa struktur gramatikal suatu bahasa 
mempengaruhi budaya berbahasa, termasuk nilai kesantunan 
yang dibawa (dikemas) oleh struktur gramatikal tersebut. Selain 
itu, pilihan struktur dan konstruksi gramatikal yang berbeda 
melahirkan nilai kesantunan berbahasa yang berbeda pula. Secara 
teoretis, manusia tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan dan 
bahasanya. Tafsiran ini perlu dibuktikan melalui telaah data 
ketatabahasaan dan informasi budaya berbahasa.       

Sejauh mana keberhubungan antara jenis-jenis konstruksi 
gramatikal bahasa manusia dengan budaya berbahasa, khususnya 
dengan nilai kesantunan berbahasa masyarakat penuturnya? 
Untuk membahas hal ini, sejumlah data dan informasi 
kebahasaan yang berhubungan dengan budaya berbahasa 
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masyarakat Minangkabau disajikan pada bagian ini. 
Keberhubungan antara konstruksi klausa dengan nilai kesantunan 
berbahasa dalam BM disajikan sebagai data dan informasi 
utama.Konstruksi klausa yang disajikan dikelompokkan 
berdasarkan diatesisnya dan dikaitkan dengan kesantunan yang 
dibawanya. Jenis-jenis konstruksi gramatikal berdasarkan 
diatesis aktif, pasif, ergatif dan/atau pentopikalan yang ada dalam 
BM diperkirakan mengemas dan membawa nilai kesantunan 
berbahasa yang berbeda.      

Jenis konstruksi klausa BM berdasarkan diatesis pertama 
yang dibahas untuk menelaah nilai kesantunan berbahasa yang 
dikemasnya adalah konstruksi aktif. Sebagai bahasa yang 
mempunyai ciri sebagai bahasa bertipologi akusatif (S = A, ≠ P), 
BM mengenal konstuksi aktif sebagai konstruksi dasar. 
Konstruksi (klausa) aktif BM, seperti telah dilaporkan, dimarkahi 
secara morfologis oleh prefiks ma- (ada pula beberapa verba BM 
yang boleh hadir pada predikat klausa tanpa prefiks) pada verba 
yang menjadi predikat klausa yang bersangkutan. Hasil 
penelitian terdahulu menunjukkan bahwa subjek gramatikal pada 
klausa dasar BM berdiatesis aktif mempunyai muatan semantis 
sebagai agen dan juga topik; ini merupakan ciri subjek pada 
bahasa-bahasa akusatif secara lintas bahasa (lihat Jufrizal, 2004; 
Jufrizal, 2007; Jufrizal, 2012a,b). Dengan demikian, klausa aktif 
BM mempunyai pengutamaan informasi (pesan yang 
disampaikan) pada subjek gramatikal yang secara semantis 
adalah pelaku perbuatan (agent) (lihat juga Jufrizal dkk., 2006; 
Jufrizal dkk., 2008). Sebagaimana diketahui, klausa aktif adalah 
klausa transitif; klausa yang mempunyai relasi gramatikal 
S(ubjek) dan O(bjek).  

Pembahasan nilai kesantunan berbahasa pada klausa BM, 
sebenarnya, perlu juga dicermati berdasarkan klausa intransitif. 
Namun, perihal klausa transitif lebih mempunyai muatan 
fenomena gramatikal, semantis, dan pragmatis yang lebih rumit 
dan menentukan dari pada yang dibawa (dikemas) oleh klausa 
intransitif. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa satu-satunya 
argumen inti pada klausa intransitif adalah subjek gramatikal. 
Keagenan subjek klausa intransitif dalam BM tidak sekuat 
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keagenan subjek gramatikal pada klausa transitif-aktif, namun 
dia adalah juga topik. Untuk mengetahui nilai kesantunan 
berbahasa yang dikemas oleh klausa intransitif BM, mari 
dicermati terlebih dahulu data berikut ini! 

(178) Ongkos parkir naiak kini. 
ongkos parkir  naik kini 
‘Ongkos parkir naik sekarang’ 
 

(179)Kato-kato kalua dari muluik Kari Garejoh. 
kata-kata keluar dari mulut   Kari Garejoh 
‘Kata-kata keluar dari mulut Kari Garejoh’ 
 

(180) Nagari ba-kabuik. 
negeri PRE-kabut 
‘Negeri berkabut’ 

 
(181)Patuik lah! 

patut PAR 
‘Patut lah!’ 

 
(182)Urang gilo ba-   kaliaran di jalan. 

orang  gila PRE-keliaran di jalan 
‘Orang gila berkeliaran di jalan’ 
 

(183)Ambo       iyo pai   ciek. 
PRO1TG ya pergi satu 
‘Saya ikut pergi’ 
 

(184)Ota ba-mulo dari barito di “Singgalang” 
percakapan PRE-mula dari berita di “Singgalang” 
‘Percakapan bermula dari berita di “Singgalang” 

 
Pada klausa intransitif BM, seperti terlihat pada contoh-

contoh di atas, subjek gramatikal ongkos, kato-kato, nagari, 
urang gilo, ambo, dan ota adalah topik. Akan tetapi, tingkat 
keagenan (agentivity)-nya tidak sekuat keagenan subjek 
gramatikal yang ada pada klausa transitif-aktif karena frasa 
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nomina tersebut tidak mempunyai pasien (objek) tempat jatuhnya 
perbuatan seperti dingkapkan oleh verbanya. Dengan kata lain, 
tingkat keagenannya lebih rendah dari pada keagenan subjek 
gramatikal yang jelas-jelas berfungsi sebagai agen pada klausa 
transitif-aktif. Berdasarkan pencermatan perilaku komunikasi 
sosial-budaya yang dilakukan, nilai kesantunan berbahasa yang 
dikemas oleh klausa intransitif tidak cukup tinggi; klausa 
intransitif tidak mengemas nilai kesantunan berbahasa tinggi. 
Akan tetapi, jika dibandingkan dengan muatan nilai kesantunan 
berbahasa yang dikemas oleh klausa aktif, di mana subjek 
gramatikalnya adalah agen, klausa intransitif mengemas 
informasi secara lebih santun. Ini disebabkan oleh tingkat 
keagenan subjek gramatikal lebih rendah sehingga secara 
semantis tidak menjadikan agen sebagai penonjol informasi. 

Tingkat keagenan subjek gramatikal yang rendah 
menjadikan “isi pesan” pada klausa bersangkutan tidak 
memberikan penekanan kuat secara semantis pada pelaku 
perbuatan. Muatan semantis seperti ini melahirkan kesan makna 
yang tidak secara khusus memberi penonjolan pada siapa atau 
apa yang melakukan perbuatan; penekanan pesan, secara 
semantis, tidak berada pada subjek gramatikal karena keagenan 
subjek gramatikal klausa intransitif tidak ditunjukkan oleh 
jatuhnya perbuatan pada wujud lain selain subjek tersebut karena 
klausa ini tidak mempunyai objek yang berperan sebagai pasien. 
Dapat dikemukakan di sini bahwa klausa intransitif memuat 
tingkat kesantunan berbahasa yang lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan tingkat kesantunan berbahasa yang dikemas oleh klausa 
aktif-transitif. Muatan semantis seperti ini “hampir mendekati” 
makna klausa pasif yang merupakan klausa intransitif turunan. 
Bedanya adalah pada klausa pasif subjek gramatikalnya adalah 
pasien.  

Dalam budaya berbahasa masyarakat Melayu, termasuk 
dalam masyarakat Minangkabau, “mengurangi” tingkat keagenan 
subjek gramatikal klausa verbal adalah bagian dari kiat berbahasa 
santun. Makin rendah tingkat keagenan subjek gramatikal suatu 
klausa, makin tinggi nilai kesantunan berbahasa yang 
dikemasnya. Kiat kesantunan seperti ini umum berlaku secara 
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lintas-bahasa dan lintas-budaya. Namun, pada masyarakat 
modern kiat seperti ini sudah tidak menjadi pilihan utama lagi 
untuk berbahasa santun. Akan tetapi, bagi masyarakat 
Minangkabau yang merupakan bagian dari masyarakat dan 
budaya Melayu, memilih klausa dengan tingkat keagenan subjek 
klausa rendah masih menjadi salah satu pilihan untuk berbahasa 
santun.          

Lalu bagaimana muatan nilai kesantunan yang dikemas 
oleh klausa transitif-aktif BM? Untuk mencari tahu jawaban 
untuk pertanyaan ini, mari diawali dengan mencermati makna 
data klausa transitif-aktif BM berikut ini. 

(185) Udin Kuriak  lah    mam-baco surek kaba Singgalang. 
 Udin Kuriak  telah AKT-baca  surat kabar Singgalang 
 ‘Udin Kuriak telah membaca surat kabar Singgalang’ 

 
(186) Kari ma-angkek    koran          alaman  partamo. 

 Kari AKT-angkat surat kabar halaman pertama 
    ‘Kari mengangkat surat kabar halaman pertama’ 

 
(187) Awak        ma-   iduik- an      rundo baliak. 
 PRO2JM  AKT-hidup-KAU ronda kembali 
 ‘Kita menghidupkan ronda kembali’ 
 
(188) Pak Gubernur ka     ma-   mutasi pajabaik-nyo. 
  Pak Gubernur  akan AKT-mutasi pejabat-  POS3TG 
 ‘Pak Gubernur akan memutasi pejabatnya’ 
 
(189) Aden        ma-   agiah umpamo. 
 PRO1TG AKT-beri    umpama 
 ‘Saya memberi umpama’ 
 
(190) Pakaro pamilu man- jadi bahan ota di lapau. 
 Perkara pemilu AKT-jadi bahan ota di lapau 
 ‘Perkara Pemilu menjadi bahan poercakapan di kedai’ 
 
(191) Samo-samo wak          tunggu asia   pamilu ko. 
 Sama-sama PRO2JM  tunggu hasil pemilu ini 
 ‘Sama-sama kita tunggu hasil pemilu ini’ 
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(192) Uncu Labai ma-   naruih-an     kato-kato-nyo. 
 Uncu Labai AKT-terus-  KAU kata-kata-POS3TG 
        ‘Uncu Labai meneruskan kata-katanya’ 
 
Rangkaian contoh klausa aktif-transitif BM di atas 

dimarkahi oleh prefiks aktif ma- dan/atau oleh verba tanpa afiks 
(seperti klausa (191)). Sebagaimana sudah dikemukakan 
sebelumnya, verba pada klausa aktif-transitif BM dimarkahi oleh 
prefiks ma- atau tanpa afiks sama sekali. Namun jumlah verba 
yang dapat berdiri pada klausa aktif-transitif tanpa afiks 
jumlahnya tidak banyak (lihat Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2007; 
Jufrizal, 2012). Sebagai bahasa bertipologi netral (lihat Jufrizal 
dkk., 2013), BM mempunyai konstruksi klausa nominatif-
akusatif berdiatesis aktif, di mana subjek gramatikalnya adalah 
agen dan juga topik (Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2012). Pada 
klausa aktif-transitif BM, subjek gramatikal secara semantis 
adalah agen dan secara pragmatis merupakan topik. Sifat-
perilaku seperti ini lazim adanya dalam bahasa-bahasa 
bertipologi nominatif-akusatif secara lintas-bahasa. 

Subjek gramatikal klausa aktif-transitif dalam bahasa-
bahasa akusatif secara lintas-bahasa, termasuk dalam BM, adalah 
agen dan juga topik. Sebagai agen, subjek gramatikal mengontrol 
tindakan yang diungkapkan oleh predikat verbalnya dan dalam 
keadaan biasa menjadi topik, tentang apa yang dibicarakan. 
Seperti diperlihatkan oleh contoh-contoh di atas, Udin Kuriak, 
Kari, awak, Pak Gubernur, aden, pakaro pamilu, awak, dan 
Uncu Labai adalah FN yang berfungsi sebagai subjek gramatikal 
dan berperan sebagai agen dan mengontrol tindakan yang 
diungkapkan oleh verbanya. Secara semantis, kandungan makna 
dalam klausa aktif BM, seperti juga dalam klausa aktif bahasa-
bahasa bertipologi akusatif, menjadikan pelaku perbuatan 
sebagai pengutamaan informasi. Klausa aktif-intransitif 
menjadikan subjek gramatikal yang juga agen sebagai informasi 
utama; klausa aktif lebih mementingkan peran agen dalam 
berkomunikasi dibandingkan peran-peran semantis lainnya (lihat 
juga Jufrizal, 2009; Jufrizal, 2012). 
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Berdasarkan sifat-perilaku gramatikal dan semantis klausa 
aktif dan dikaitkan dengan budaya berbahasa, khususnya nilai 
kesantunan yang dikemas oleh konstruksi klausa, kandungan 
nilai kesantunan berbahasa yang dikemasnya hanya bersifat 
“datar” dan apa adanya. Klausa aktif merupakan jenis konstruksi 
klausa dalam BM yang mengemas informasi dan isi pesan secara 
biasa dan tidak mempunyai kecenderungan semantis-pragmatis 
yang bisa dipahami sebagai kiat berbahasa santun. Dengan kata 
lain, nilai kesantunan berbahasa yang dibawa oleh klausa aktif 
sangat rendah, jika tidak boleh disebut tidak ada. Berdasarkan 
penelaahan data dan informasi kebahasaan yang diperoleh, 
penghayatan terhadap alam-budaya berbahasa masyarakat 
Minangkabau, dan intuisi sosial-budaya, dapat dinyatakan bahwa 
klausa aktif-intransitif pada bahasa daerah ini mempunyai tiga 
ciri jika dikaitkan dengan budaya berbahasa. Pertama, klausa 
aktif-transitif BM mengemas makna yang mengutamakan dan 
menonjolkan peran agen sebagai pelaku dan pengontrol tindakan. 
Kedua, klausa jenis ini mengemas informasi “datar” dan apa 
adanya yang tidak memiliki nilai keindahan (estetika) dan 
kesantunan. Ketiga, klausa ini digunakan untuk menyampaikan 
informasi dan pesan dalam suasana resmi dan ilmiah. 

Dalam budaya berbahasa masyarakat Minangkabau, ujaran 
atau ungkapan verbal yang cenderung mengutamakan peran 
pelaku perbuatan (agent) dimaknai dan dirasakan sebagai ujaran 
atau ungkapan berbahasa biasa, ragam bahasa tidak santun. 
Penonjolan pelaku perbuatan dalam berbahasa malah sering 
dianggap secara sosial-budaya sebagai kiat berbahasa “egois” 
dan kurang bersahabat. Sebagai bagian dari kelompok 
masyarakat Melayu dengan nilai budaya timur, penutur BM lebih 
menghargai dan merasakan “indah” jika ujaran yang itu dikemas 
dengan konstruksi klausa (kalimat) yang tidak “terlalu” 
menonjolkan pelaku perbuatan. Artinya, konstruksi klausa yang 
menonjolkan pelaku perbuatan, seperti yang dikemas oleh klausa 
aktif, dirasakan secara psikologis dan sosial-budaya oleh penutur 
BM sebagai pilihan cara berbahasa yang kurang mengandung 
nilai kesantunan. Oleh sebab itu, konstruksi klausa ini lazim 
dipakai untuk mengungkapkan pesan resmi dan untuk 
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menjelaskan sesuatu sebagaimana adanya. Kadang-kadang, 
konstruksi klausa aktif juga dipakai pada suasana tidak resmi 
yang disertai “polesan” unsur suprasegmental sehingga dapat 
mempunyai kesan santai dan senda-gurau. 

Dengan demikian, nilai kesantunan berbahasa yang 
dikemas (dibawa) oleh klausa aktif-transitif BM, sebagai 
konstruksi dasar pada bahasa bertipologi nominatif-akusatif, 
tidak cukup tinggi untuk disebut sebagai pilihan klausa yang 
memuat bahasa santun. Klausa aktif dipilih oleh penutur BM 
untuk menyampaikan sesuatu apa adanya seperti berita dan 
pernyataan resmi. Klausa aktif dapat pula digunakan untuk 
memberi perintah dan menasehati bawahan yang sifatnya kato 
manurun ‘kata menurun’, langgam berbahasa dalam BM untuk 
berbicara dengan orang yang dibawah perintah, lebih muda, atau 
orang yang dianggap patut untuk diperintah. Meskipun demikian, 
unsur-unsur suprasegmental seperti intonasi, tekanan, dan pola 
irama berbahasa, serta pilihan kata turut juga menentukan nilai 
kesantunan berbahasa, namun lazimnya konstruksi aktif tidak 
dipilih untuk mengungkapkan pesan secara santun. Kenyataan ini 
merupakan boleh dikatakan sebagai kesemestaan bahasa. Perihal 
nilai kesantunan berbahasa yang berbeda-beda karena faktor-
faktor suprasegmental dan konsteks luar bahasa tidak menjadi 
bagian penelaahan pada penelitian ini. 

Selanjutnya, konstruksi klausa berdiatesis pasif adalah 
konstruksi turunan melalui kaidah pemasifan yang lazim 
ditemukan secara lintas-bahasa pada bahasa-bahasa nominatif-
akusatif. Dalam BM, klausa pasif diturunkan secara gramatikal-
semantis dari klausa dasar yang berdiatesis aktif melalui kaidah 
pemasifan semesta dengan beberapa ciri khas yang ditemukan 
dalam BM. Dalam bahasa daerah ini, ada tiga jenis klausa pasif 
yang didasarkan pada pemarkah morfologisnya, yaitu:(i) pasif 
yang dimarkahi oleh prefiks di-,; (ii) yang dimarkahi oleh prefiks 
ta-; dan (iii) yang dimarkahi oleh prefiks ba- pada verba yang 
menempati predikat klausa tersebut. Klausa pasif yang dimarkahi 
oleh prefiks di- dalam BM merupakan pasif umum dan 
konstruksi pasif yang paling memenuhi ciri gramatikal-semantis 
klausa pasif secara lintas bahasa. Klausa pasif BM yang 
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dimarkahi oleh prefiks ta- adalah konstruksi pasif yang memuat 
makna tak-sengaja (non-volitional passives), sementara pasif 
yang dimarkahi oleh prefiks ba- dalam BM merupakan pasif 
yang unik karena subjek gramatikalnya tidak mutlak berperan 
sebagai pasien, sebagaimana halnya pada dua jenis klausa pasif 
yang lain (lihat lebih jauh Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2007; Jufrizal, 
2012; Jufrizal dkk., 2012; Jufrizal dkk., 2013). 

Bagian ini membahas perihal muatan nilai kesantunan 
berbahasa yang dikemas (dibawa) oleh klausa pasif BM. Mari 
dimulai pembahasannya dengan mencermati konstruksi klausa 
pasif yang dimarkahi oleh prefiks di- seperti terlihat pada data 
berikut ini. 

 
(193) Rumah wakia rakyat  di-   santuang juo. 
  rumah  wakil rakyat  PAS-makan    juga 
 ‘Rumah wakil rakyat disikat juga’ 
 
(194) Tantara pangkek tinggi di-    sasau-   nyo pulo. 
  tentara pangkat   tinggi PAS-hantam-nya pula 
 ‘Tentara pangkat tinggi dihabisi-nya pula’ 
 
(195) Piala di-    bao   tamu. 
 piala  PAS-bawa tamu 
 ‘Piala dibawa (oleh) tamu’ 
 
(196) Panitia di-    salah-an. 
 panitia PAS-salah-KAU 
 ‘Panitia disalahkan’ 
 
(197) Dek     ujan   labek, lurah lah    di-    timbun lunau. 
 karena hujan lebat,   lurah telah PAS-timbun lumpur 
 ‘Karena hujan lebat, lurah telah ditimbun lumpur’ 
 
(198) Pangumunan   tu  alu      juo  di-    tempe  lai. 
 pengumunan  itu belum juga PAS-tempel lagi 
 ‘Pengumuman itu belum lagi ditempel’ 
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(199) Utang lamo lah    buliah  di-    tagiah. 
 utang  lama  telah boleh  PAS-tagih 
 ‘Utang lama telah boleh ditagih’ 
 
Apa sifat-perilaku gramatikal-semantis klausa pasif 

dengan pemarkah morfologis di- dalam BM? Jenis konstruksi 
pasif ini merupakan pasif umum dalam BM di mana subjek 
gramatikalnya adalah pasien sementara agen (pelaku perbuatan) 
turun secara semantis menjadi relasi oblik. Klausa pasif 
berpemarkah di- ini merupakan pasif dengan tingkat kesengajaan 
tinggi (volitional passive). Dalam bahasa lisan dan ragam santai, 
sebagaimana juga ditemukan dalam klausa pasif secara lintas-
bahasa, pelaku perbuatan yang sudah berelasi oblik sering tidak 
disertakan (disebut) dalam ujaran. Kehadirannya sering 
dimaklumi melalui konteks komunikatif bahasa, kecuali jika 
dianggap sangat perlu untuk disebut. Klausa pasif lengkap 
dengan menyertakan pelaku perbuatan lebih sering hadir dalam 
bahasa ragam tulis dan resmi. 

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Jufrizal dkk. (2008, 
2009), Jufrizal dkk. (2012), konstruksi pasif adalah konstruksi 
gramatikal yang menghilangkan (menyembunyikan) peran 
semantis agen. Yang menjadi penekanan informasi pada klausa 
pasif adalah pasien (yang berperan sebagai subjek gramatikal). 
Siapa atau apa yang menjadi pelaku perbuatan sengaja 
“diselimuti” atau disamarkan dengan tujuan bahwa yang paling 
penting diketahui oleh pendengar (pembaca) adalah wujud 
tempat jatuh perbuatan (pasien). Konstruksi pasif mengemas 
struktur informasi yang bersifat keteridentifikasian dan 
penggiatan yang berkenaan dengan dugaan penutur tentang 
keadan perwujudan mental rujukan wacana dalam pikiran lawan 
bicara pada saat terjadi ujaran. Dalam hal ini, penutur tidak 
menjadikan agen sebagai sesuatu yang ditonjolkan atau yang 
perlu diketahui sebagai informasi awal. Hal-ihwal pasien lah 
yang diajukan sebagai informasi awal yang perlu diketahui lawan 
bicara. 

Dengan demikian, penutur yang memilih klausa pasif 
untuk menyampaikan pesan, secara psikologis-komunikatif, 187, 
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menghindari informasi yang “cukup-kuat” tentang pelaku 
perbuatan (agen), baik itu perbuatan yang disengaja atau tidak. 
Penutur tidak menjadikan pelaku perbuatan sebagai pokok pesan 
yang diutamakan untuk diketahui oleh pendengar. Klausa pasif 
secara pragmatis dan psikologis tidak memberi kesempatan 
“pertama” kepada pendengar (pembaca) untuk mengetahui dan 
memperhatikan siapa atau apa pelaku perbuatan seperti 
diungkapkan oleh predikat (verbal)-nya. Yang dipentingkan oleh 
penutur untuk diinformasikan adalah “tempat jatuh” perbuatan 
atau apa yang diperbuat. Struktur informasi yang dikemas oleh 
klausa pasif memberi penekanan pada hal-ihwal hasil atau tempat 
jatuh perbuatan, bukan pada pelaku perbuatan tersebut. 

Dalam budaya berbahasa masyarakat tertentu, terutama 
jika dikaitkan dengan kesantunan budaya Melayu, kiat berbahasa 
yang tidak menonjolkan siapa (atau apa) pelaku perbuatan adalah 
bagian dari kiat berbahasa santun. Kesantunan berbahasa, secara 
keseluruhan, mungkin dilakukan dengan banyak cara, baik yang 
bersifat linguistik maupun bukan linguistik. Dalam hal yang 
berhubungan dengan kebahasaan, pemilihan konstruksi 
klausa/kalimat pasif untuk menyampaikan informasi atau 
gagasan adalah bagian dari kesantunan linguistik. Banyak bahasa 
di dunia ini menggunakan kiat kesantunan linguistik seperti ini, 
terutama pada masyarakat dunia belahan timur (lihat Brown dan 
Levinson, 2000). Masyarakat penutur BM nampaknya mengikuti 
kiat berbahasa seperti ini. 

Dengan adanya “penghilangan” peran agen secara 
semantis pada struktur gramatikal klausa pasif dan menjadikan 
pasien sebagai topik klausa (yang sekali gus adalah subjek 
gramatikal), terkemas nilai sosial-budaya masyarakat 
Minangkabau untuk kesantunan berbahasa, yaitu 
menyembunyikan dan menghilangkan peran semantis pelaku 
perbuatan dan menonjolkan peran pasien. Secara psikologis-
komunikstif, penutur BM memilih konstruksi pasif untuk 
menghindari kemasan makna yang menonjolkan pelaku, 
menghilangkan kesan keakuan (ego), memunculkan kesan netral, 
dan untuk memberi penonjolan gramatikal-semantis kepada 
unsur pasien. Kiat dan tujuan komunikatif-psikologis seperti ini 
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menyiratkan kandungan nilai-nilai kesantunan berbahasakarena 
budaya Minangkabau menghendaki kiat dan gaya berbahasa 
yang tidak menonjolkan pelaku (lihat juga Jufrizal dkk., 2012). 
Masyarakat penutur BM merasa secara sosial-budaya bahwa 
ungkapan santun seharusnya tidak berpenonjol pelaku perbuatan; 
jika perlu malah pelaku perbuatan sengaja dijadikan informasi 
bawahan yang hanya muncul jika diperlukan. 

Budaya Minangkabau, sebagai bagian dari budaya 
Melayu, adalah kelompok budaya  “melingkar” atau “tidak terus-
terang” dan banyak menggunakan perumpamaan dan tanda-tanda 
kias. Nilai dan kaidah budaya seperti ini mempengaruhi secara 
alami budaya dan kiat berbahasa karena bahasa adalah bagian 
dari kebudayaan itu sendiri (lihat Duranti, 1997; Foley, 1997; 
Kramsch, 2001). Cara berbahasa yang penuh kiasan, metaforis, 
dan berpribahasa adalah kiat berbahasa yang mempunyai nilai 
kesantunan tinggi dalam budaya masyarakat Minangkabau. 
Konstruksi bahasa yang tidak menonjolkan pelaku perbuatan 
(agen) dan tidak terkesan mengemukakan “ke-akuan”, di 
antaranya, dikemas dan dibawa oleh konstruksi klausa pasif ini. 
Oleh karena itu, menggunakan (konstruksi) klausa pasif lebih 
tinggi nilai kesantunan berbahasanya secara sosial-budaya 
daripada menggunakan klausa aktif. Oleh karena itu, contoh-
contoh (b) berikut ini mengemas nilai kesantunan berbahasa 
lebih tinggi daripada (a). 

(200a)  Inyo musti ma-ngamehi barang-barangnyo malam ko  
               juo. 

    AKT 
           ‘Dia mesti mengemasi barang-barangnya mala mini  

              juga’ 

(200b) Barang-barangnyo musti di-kamehi (dek inyo) malam  
            ko juo. 
               PAS 
           ‘Barang-barangnya mesti dikemasi mala mini juga’ 
 
(201a) Urang ma-nuka kayu jambatan tu kapatang. 
          AKT 
            ‘Orang mengganti kayu jembatan itu kemaren’ 
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(201b) Kayu jambatan tu di-tuka  urang kapatang. 
                PAS 
            ‘Kayu jembatan diganti (oleh) orang kemaren’ 
 
(202a) Anak buah harus ma-layani satiok atasan baiyo bana. 
                            AKT 
            ‘Anak buah harus melayani setiap atasan sungguh- 
 sungguh’ 
 
(202b) Satiok atasan harus di-layani (dek anak buah) baiyo  
 bana. 
                         PAS 
            ‘Setiap atasan harus dilayani (oleh anak buah)  
 sungguh-sungguh’ 
Seperti dikemukakan oleh Wierzbicka (1991: 69) (lihat 

juga pendapat serupa dalam Foley, 1997; Duranti, 1997), 
masyarakat yang berbeda akan berbicara dengan cara yang 
berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut menggambarkan 
keberagaman dan perbedaan nilai budaya yang ada di tengah 
masyarakat. Di sisi lain, kesantunan adalah fitur universal 
pemakaian bahasa (Brown dan Levinson dalam Watts, 2003). 
Secara konstruksi gramatikal, nilai-nilai kesantunan lingusitik 
diungkapkan dan dikemas dalam bahasa yang berbeda melalui 
beragam struktur gramatikal. Namun banyak pula fitur-fitur 
kesantunan diungkapkan secara universal. Penggunaan fonem-
fonem dan fitur-fitur suprasegmental, isyarat bahasa tubuh, atau 
unsur-unsur bukan-linguistik lain yang menyertai konstruksi 
gramatikal pada umumnya bersifat universal yang ikut 
mempengaruhi nilai kesantunan berbahasa. Ini dapat berarti 
bahwa intonasi, irama, pilihan kata dan faktor luar bahasa lain 
yang berbeda dapat menambah atau mengurangi nilai kesantunan 
konstruksi klausa, termasuk dalam BM. Namun, perihal 
suprasegmental dan faktor-faktor bukan-linguistik tidak dibahas 
dalam buku ini lebih jauh. 

Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa budaya 
berbahasa dan nilai kesantunan berbahasa banyak kaitannya 
dengan unsur-unsur atau nilai kebudayaan masyarakat 
penuturnya. Secara alami, faktor-faktor penentu nilai kesantunan 
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berbahasa juga mengalami perubahan seiring dengan perubahan 
lingkungan dan fitur-fitur kebudayaan manusia (lihat Schendl, 
2001; Jufrizal dkk., 2012). Biasanya itu berkenaan dengan 
berbagai fenomena kebahasaan yang terkait erat dengan 
kebudayaan. Konstruksi klausa, seperti klausa aktif atau pasif, 
lebih “tahan” terhadap perubahan, meskipun turut juga 
mengalami proses “evolusi” sebagaimana selalu dialami oleh 
alam dan isinya. Dalam hubungannya dengan ini, maka nilai 
kesantunan yang dibawa (dikemas) oleh konstruksi klausa aktif 
atau pasif relatif lebih bertahan. Temuan penelitian ini kembali 
memperkuat apa yang dinyatakan melalui penelitian terdahulu 
(Jufrizal dkk., 2008; Jufrizal dkk., 2012) bahwa nilai kesantunan 
berbahasa yang dibawa (dikemas) secara gramatikal oleh klausa 
pasif lebih tinggi dari pada yang dibawa oleh klausa aktif, seperti 
yang sudah dibahas di atas. 

     Bagaimana pula nilai kesantunan berbahasa yang 
dikemas oleh klausa pasif dengan pemarkah morfologis ta- 
dalam BM? Sebagaimana telah dilaporkan dan ditemukan pada 
penelitian terdahulu (lihat Jufrizal, 2004; Jufrizal, 2012; Jufrizal 
dkk., 2012; Jufrizal dkk., 2013) pemasifan dengan prefiks ta- 
secara umum dapat dibubuhkan pada verba transitif untuk 
membentuk konstruksi pasif. Berbeda dari prefiks di-, klausa 
pasif yang muncul melalui prefiksasi dengan ta- mempunyai sifat 
makna ‘kebetulan’ atau ‘tidak sengaja’. Oleh karena itu, pada 
dasarnya prefiks ta- boleh dibubuhkan pada verba transitif yang 
menghendaki pelaku yang bersifat umum atau ‘alamiah’. Klausa 
pasif dengan ta- ini, pada dasarnya, tidak menghendaki perantara 
(pelaku) bernyawa atau berkemauan. Meskipun demikian, verba 
transitif yang menghendaki pelaku bernyawa atau pelaku 
berkemauan pun dapat dibubuhi prefisk ta- untuk membentuk 
pasif dengan makna ‘tidak sengaja’ atau ‘kebetulan’. Dengan 
demikian, pemasifan dengan ta- dalam BM mempunyai tingkat 
kemauan/kesengajaan (volition) yang sangat rendah dari 
pelakunya. 

Apabila pelaku adalah makhluk bernyawa (mempunyai 
kemauan, kehendak), maka pelaku tersebut, yang dalam kalimat 
pasif berelasi oblik dengan pemarkah preposisi dek ‘oleh’, 
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cenderung dipertahankan kehadirannya (meskipun boleh juga 
dihilangkan). Berikut ini adalah contoh-contoh kalimat pasif 
dengan prefiks ta- yang lazim ditemukan dalam BM. 

 
(203) Kajadian ari   tu ta-    kana  taruih dek ambo. 
 kejadian  hari itu PAS-ingat terus   oleh PRO1TG 
 ‘Kejadian hari itu teringat terus oleh saya’ 
 
(204)  Aratinyo,barito tu  ta-    danga dek  kami         

sambia lalu sajo. 
 artinya,   berita  itu PAS-dengar oleh PRO1JM 

sambil  lalu saja 
 ‘Artinya, berita itu terdengar oleh kami sambil lalu 

saja’ 
 
(205) Urang maliang tu bisa  ta-    tangkok capek (dek 

polisi). 
 orang  maling   itu bisa PAS-tangkap cepat (oleh 

polisi) 
 ‘Orang maling itu bisa tertangkap cepat (oleh 

polisi)’ 
 
(206)  Maaf pak, iyo barang tu ta-    bao    dek  ambo 
 kutiko itu. 
         maaf pak, ya barang  itu PAS-bawa oleh PRO1TG 

ketika itu 
        ‘Maaf pak, benar barang itu terbawa oleh saya 

ketika itu’ 

Pada contoh-contoh di atas subjek yang merupakan  satu-satunya 
argumen dari verba intransitif turunan (berprefiks ta-) 
dipengaruhi oleh tindakan yang digambarkan oleh verba tersebut. 
Sementara keinginan peran pelaku (ambo, kami, polisi, ambo) 
untuk melakukan tindakan sangat rendah. Pelesapan FN 
berpreposisi juga dimungkinkan untuk menyembunyikan peran 
pelaku dan untuk menegaskan makna ‘kebetulan’ atau ‘tak-
sengaja’.  
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Apabila pelaku adalah makhluk tak bernyawa atau bersifat 
‘alamiah’ kehadiran pelaku (yang dimarkahi oleh preposisi dek 
‘oleh’) cenderung dilesapkan (meskipun untuk menegaskan 
boleh juga dipertahankan). Berikut ini adalah contoh-contoh 
pemasifan dengan ta- yang pelakunya adalah nomina umum atau 
‘alamiah’. 

 
(207) Sawah rawang ta-randam dek aia gadang.          
 sawah rawa PAS-rendam oleh air besar. 
         ‘Sawah rawa terendam (oleh) air bah’ 
 
(208) Rumah tu ta-    impok (dek batu gadang).    
 rumah itu PAS-timpa  (oleh batu besar) 
 ‘Rumah itu tertimpa (oleh batu besar) 
 
(209) Parak  ilalang   ta-    baka  (dek api).        
 kebun  hilalang PAS-bakar (oleh api) 
 ‘Kebun tebu terbakar (oleh api) 
 
Rendahnya tingkat kesengajaan pelaku untuk melakukan 

tindakan yang diungkapkan oleh predikat verbalnya 
menyebabkan tingkat keagenan pelaku pada klausa pasif 
berpemarkah ta- menjadi sangat rendah. Secara semantis, pelaku 
perbuatan seolah-olah “tidak menentukan” apa pun tentang 
tindakan yang terjadi sehingga kontrolnya atas perbuatan juga 
sangat rendah. Mirip dengan pemasifan yang dimarkahi oleh 
prefiks di-, pengutamaan informasi pada klausa pasif tetap pada 
pasien, bukan pada agen. Oleh karena itu, ada kecenderungan 
penutur untuk menghilangkan atau menyembunyikan peran 
pelaku (boleh jadi penutur itu sendiri) dalam ujarannya. Seperti 
dikemukakan di atas, kiat berbahasa seperti ini mengandung nilai 
kesantunan berbahasa lebih tinggi dari pada yang dikemas oleh 
klausa aktif. Khusus untuk klausa pasif dengan pemarkah ta- ini, 
ungkapan atau pesan yang disampaikan mempunyai kandungan 
makna lebih santun lagi karena adanya pengurangan peran 
pelaku dan rendahnya unsur kesengajaan secara psikologis. 
Pengutamaan informasi pada pasien (tempat jatuh perbuatan) dan 
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rendahnya unsur kesengajaan pelaku secara psikiologis 
dipandang secara sosial-budaya sebagai bentuk ujaran lebih 
santun. 

Ini berarti bahwa nilai kesantunan berbahasa yang dikemas 
oleh klausa pasif berpemarkah ta- “sedikit” lebih tinggi dari yang 
dimarkahi oleh prefiks di- karena dua alasan linguistik, yaitu 
pengutamaan informasi pada pasien (bukan pada agen) dan 
rendahnya unsur kesengajaan secara psikologis dari pelaku 
perbuatan atas perbuatannya. Secara sosial-budaya, kiat 
berbahasa dengan pilihan klausa pasif baik yang dimarkahi oleh 
prefiks di- atau ta- merupakan kiat berbahasa santun, terutama 
karena tidak menonjolkan peran pelaku (siapa yang berbuat atau 
berbicara). Jika dibandingkan nilai kesantunan keduanya, pilihan 
klausa dengan prefiks ta-, apabila pelaku perbuatan itu makhluk 
bernyawa, menjadi lebih santun karena muatan kesengajaan 
untuk melakukan perbuatan sangat rendah. Meskipun kadang-
kadang pemakaian klausa pasif dengan prefiks ba- dapat pula 
dikaitkan dengan berbahasa negatif, seperti untuk berbohong atau 
membela diri, namun makna semantis dan budaya yang 
dibawanya adalah bahasa lebih santun. 

Jenis klausa pasif yang ketiga dalam BM adalah klausa 
pasif yang dimarkahi oleh prefiks ba- (lihat juga Jufrizal, 2004; 
Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2012). Prefiks verbal ba- dalam BM 
cukup unik dan mempunyai sifat-prilaku gramatikat-semantis 
yang banyak. Selain sebagai pemarkah klausa pasif, prefiks ba- 
dalam BM berkaitan pula dengan konstruksi resultatif dan/atau 
antikausatif. Prefiks ba- apabila dibubuhkan pada verba proses 
transitif aktif berguna untuk memperlihatkan bahwa objek asli 
berada dalam keadaan berubah dan dapat digunakan sebagai hasil 
dari kegiatan berproses sebagaimana digambarkan oleh verba. 
Proses sintaktis yang menghasilkan makna gramatikal-semantis 
seperti ini berkenaan dengan konstruksi resultatif, antikausatif, 
atau pasif. Berikut ini adalah contoh-contoh pemasifan dengan 
prefiks ba- dalam BM. 

(210) Pakaro  tu   alah  ba-jaleh-an         sajak samulo.      
 perkara  itu  telah PAS-jaleh-KAU sejak semula   
 ‘Perkara itu telah dijelaskan sejak semula’ 
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(211) Untuak kamajuan nagari, aturan kalua malam  
 ba-putuih-an minggu lalu.         
 untuk    kemajuan negeri, aturan  keluar malam 

 PAS-putus-KAU minggu lalu 
 ‘Untuk kemajuan negeri, aturan keluar malam 

 diputuskan minggu lalu’ 
 
(212) Dek      paik  iduik, nasi ba-mintak   ka        dusanak  

 lain.    
 karena pahit hidup, nasi PAS-minta kepada keluarga 

 lain 
 ‘Karena susah hidup, nasi diminta kepada keluarga 

 lain’ 
 

Konstruksi (klausa) pasif yang dimarkahi oleh prefiks ba- dalam 
BM merupakan pasif yang tidak mementingkan pelaku 
(agentless passive). Artinya, pelaku (agen) yang ditandai sebagai 
FN berpreposisi dek ‘oleh’ (berelasi oblik) lazimnya dilesapkan. 
Kemungkinannya hadir hanya pada kasus ‘penekanan’ atau 
‘pemberitahuan penting’. Pemasifan dengan ba- memberi makna 
bahwa tingkat kemauan/keinginan (volition) pelaku ada, namun 
apa atau siapa pelakunya menjadi sesuatu yang sudah dimaklumi 
“bersama” dan lazim disembunyikan. 

Diatesis klausa BM yang mempunyai predikat verbal 
dengan pemarkah prefiks ba- tidak dapat dengan mudah 
diketahui jika hanya didasarkan pada struktur/tataran 
morfosintaksis saja. Dalam hal ini, penentuan makna dan 
diatesisnya mesti dikaitkan dengan tataran pragmatis dan 
wacana. Kalimat (213) berikut ini adalah kalimat berdiatesis aktif 
dan juga dapat dipahami sebagai kalimat dengan diatesis pasif 
(lihat juga Jufrizal dkk., 2012).  

(213) Baliang-baliang ba-puta.      
         ‘Baling-baling    berputar’ 
 
(213a) Baliang-baliang ba-    puta (sorang).     
  baling-baling      AKT-putar (sendiri) 
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 ‘Baling-baling berputar (sendiri)’ 
 
(213b) Baliang-baliang  ba-    puta (dek   tukang bengke).    
 baling-baling       PAS-putar (oleh tukang bengkel) 
 ‘Baling-baling diputar (oleh tukang bengkel) 

 
Pada (213a), ba-puta bermakna ‘berputar’ (aktif-intransitif) 
apabila didukung oleh tautan pragmatis/wacana bahwa 
kegiatan/tindakan yang digambarkan dalam verbanya dilakukan 
oleh subjek (gramatikal) klausa itu sendiri (baliang-baliang). 
Namun apabila tautan pragmatis/wacana yang menjelaskan 
makna semantisnya merujuk ke pelaku lain di luar subjek 
(gramatikal)nya tersebut, maka kalimat yang sama dipahami 
sebagai kalimat dengan diatesis pasif (pelakunya bukan subjek 
gramatikal baliang-baliang, melainkan pelaku di luar subjek 
gramatikal, misalnya tukang bengke, seperti diperlihatkan pada 
(213b)).   

Dengan demikian, prefiks ba- dalam BM dapat 
membentuk pasif, selain ditentukan oleh konstruksi 
morfosintaksis, juga ditentukan oleh dukungan faktor pragmatis-
wacana. Berdasarkan sifat-perilaku prefiks ba- yang dapat 
melahirkan konstruksi aktif dan juga pasif, maka ba- dapat 
dikatakan sebagai salah satu pembentuk konstruksi berdiatesis 
semi atau konstruksi berdiatesis medial (middle voice); diatesis 
yang mirip dengan pasif dalam hal pengungkapan situasi pada 
keadaan subjek (gramatikal) dikenai perbuatan atau dipengaruhi 
(lihat Shibatani, 1988:4 - 5). 

Keunikan sifat-perilaku gramatikal dan semantis yang 
dibawa oleh prefiks verbal ba- dalam BM ternyata mempunyai 
pengaruh pula terhadap budaya berbahasa, di antaranya nilai 
kesantunan berbahasa. Sebagai bagian dari budaya Melayu, 
budaya Minangkabau adalah kelompok budaya “melingkar” atau 
“tidak terus-terang”. Nilai dan jenis budaya seperti ini turut 
mempengaruhi budaya dan kiat berbahasa karena bahasa adalah 
bagian dari kebudayaan itu sendiri (lihat Duranti, 1997; Foley, 
1997; Kramsch, 2001). Cara berbahasa yang penuh kiasan, 
metaforis, berpribahasa, dan “bahasa melingkar” adalah kiat 
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berbahasa yang memuat nilai kesantunan tinggi. Konstruksi 
bahasa yang tidak menonjolkan pelaku perbuatan (agen), tidak 
cenderung mengemukakan muatan makna “ke-akuan”, seperti 
dikemas dan dibawa oleh konstruksi klausa pasif merupakan kiat 
berbahasa santun. Oleh karena itu, konstruksi klausa pasif lebih 
tinggi nilai kesantunan berbahasanya secara sosial-budaya 
daripada menggunakan klausa aktif (lihat juga Jufrizal dkk., 
2012).  

Lalu bagimana muatan nilai kesantunan berbahasa yang 
dikemas oleh klausa pasif dengan pemarkah prefiks ba-? Klausa 
pasif dengan pemarkah prefiks ba- memuat nilai kesantunan 
berbahasa yang lebih tinggi dari pada klausa pasif yang 
dimarkahi oleh prefiks di- dan ta-. Ini disebabkan oleh sifat-
prilaku gramatikal-semantis klausa pasif BM yang dimarkahi 
oleh prefiks verbal ba- berbeda dari yang dimarkahi oleh prefiks 
di- dan/atau ta-. Klausa pasif berpemarkah ba- mempunyai 
muatan semantis pada subjek gramatikalnya sebagai klausa 
ergatif, klausa dasar bahasa-bahasa bertipologi ergatif-absolutif 
(S = P, ≠ A). Pada bahasa-bahasa ergatif, subjek gramatikal 
klausa dasarnya adalah pasien, meskipun tingkat kepasienannya 
tidak serendah yang dimiliki oleh subjek gramatikal klausa pasif. 
Keadaan gramatikal-semantis sebagai klausa ergatif ini juga 
dimiliki oleh klausa pentopikalan (lihat Jufrizal dkk., 2012).  

Dengan demikian, subjek gramatikal klausa pasif BM 
yang berpemarkah prefiks ba- mempunyai “sedikit” muatan 
keagenan jika dibandingkan dengan klausa pasif BM yang 
dimarkahi oleh prefiks di- dan ta- yang benar-benar pasien. 
Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa klausa pasif 
berpemarkah ba- tidak secara utuh menjadikan subjek 
gramatikalnya sebagai pasien, tempat jatuh perbuata. Subjek 
gramatikalnya mempunyai muatan keagenan (agentivity), 
meskipun tidak mencapai tingkat keagenan subjek gramatikal 
klausa aktif pada bahasa-bahasa akusatif. Sifat-perilaku 
gramatikal-semantis yang bersifat “samar” dan tidak secara utuh 
menetapkan subjek gramatikal sebagai agen atau pasien ini 
memuat nilai metaforis tinggi dan membutuhkan penafsiran gaya 
bahasa dari pendengarnya. Artinya, klausa pasif dengan 
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pemarkah prefiks ba- menempatkan muatan keagenan subjek 
gramatikal lebih pasien, namun tidak sampai pada derajat 
kepasienan sangat rendah seperti pada klausa pasif murni. 

Kiat berbahasa seperti ini memenuhi tuntunan sosial-
budaya masyarakat Minangkabau yang tidak suka “terus-terang” 
dan lebih cenderung menjadikan ungkapannya bersifat metaforis. 
Muatan sosial-budaya yang terkemas dalam klausa pasif 
berprefiks ba- seperti ini menjadikannya sebagai konstruksi 
klausa dengan nilai kesantunan berbahasa tinggi. Bukti 
pendukung lain yang dapat dikemukakan pada penelitian ini 
adalah bahwa sebagian besar ungkapan-ungkap nasehat, BM 
ragam adat-sastra, dan kontruksi klausa BM yang banyak 
digunakan pada masa dahulu, seperti banyak ditemukan dalam 
naskah kuno BM, mempunyai konstruksi verbal dengan 
pemarkah verbal prefiks ba-.  Berikut ini adalah rangkaian klausa 
pasif BM yang dimarkahi oleh prefiks ba- yang memuat nilai 
kesantunan berbahasa lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
muatan yang dibawa oleh klausa aktif dan pasif yang dimarkahi 
oleh prefiks di- dan ta- (data (214) – (216) adalah ragam bahasa 
biasa dan data (217) – (219) adalah ragam adat-sastra BM). 

(214) Urang tukang tantu ba-    upah, urang rami bisa ba-   
 sirayo              sajo. 

 orang tukang tentu  PAS-upah,  orang ramai bisa PAS-
 mintak tolong saja 

 ‘Orang tukang tentu diupah, orang ramai bisa dimintak 
 tolong saja’ 

 
(215) Kaba ko eloknyo capek ba-   sampai-an. 
 kabar ini baiknya cepat PAS-sampai-KAU 
 ‘Kabar ini banyak cepat disampaikan’ 
 
(216) Dindiang ba-    ukia, batu ba-surek. 
 dinding    PAS-ukir,  batu PAS-surat 
 ‘Dinding diukir, batu disurat(i)’ 
 
(217) Pantang karajo ba-   buek-buek, jauh rasaki ba-   tunja 

 bana. 
 pantang  kerja    PAS-buat-buat, jauh  rezeki PAS-juluk 

 benar 
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 ‘Pantang pekerjaan (jika) dibuat-buat, jauh rezeki (jika) 
 dijuluk terus’ 

 
(218) Kok   baitu   nan   ka    elok, mulia kito ba-   ganjua 

 suruik. 
 kalau begitu yang akan baik, mulia kita PAS-kembali 

 surut 
 ‘Kalau begitu baiknya, mulia lah kita (jika) 

 dikembalikan surut (semua persoalan)’ 
 
(219) Kok   panjang ba-    punta, kok    singkek ba-    loro. 
 kalaupanjang  PAS-pintal, kalau singkat  PAS-rentang 
 ‘Kalau panjang dipintal, kalau singkat direntang’   
 Seperti dikemukakan oleh Wierzbicha (1991: 69), 

masyarakat yang berbeda akan berbicara dengan cara yang 
berbeda, baik pilihan konstruksi klausanya maupun pilihan kata 
dan intonasinya. Perbedaan-perbedaan tersebut menggambarkan 
keberagaman dan perbedaan nilai budaya yang ada di tengah 
masyarakat. Di sisi lain, kesantunan adalah fitur universal 
pemakaian bahasa yang boleh ditemukan pada hampir semua 
bahasa dan budaya berbahasa manusia (Brown dan Levinson 
dalam Watts, 2003). Secara konstruksi gramatikal, nilai-nilai 
kesantunan lingusitik diungkapkan dan dikemas dalam bahasa 
yang berbeda melalui beragam struktur gramatikal. Selain itu, 
masih banyak lagi fitur-fitur kesantunan berbahasa yang 
diungkapkan secara universal. Penggunaan fonem-fonem 
suprasegmental, isyarat bahasa tubuh, atau unsur-unsur bukan-
linguistik lain yang menyertai konstruksi gramatikal adalah 
bersifat universal. Oleh karena itu, intonasi dan irama ujaran 
yang berbeda dapat menambah atau mengurangi nilai kesantunan 
konstruksi klausa, termasuk dalam BM. Buku ini tidak 
membahas lebih jauh perihal suprasegmental dan faktor-faktor 
bukan-linguistik yang ikut berperan dalam membentuk nilai 
kesantunan berbahasa.  

Seperti sudah disinggung di atas, prefiks ba- dalam BM 
mempunyai sifat-perilaku gramatikal dan semantis yang khas. 
Prefiks ba- adalah pemarkah salah satu jenis pasif yang mirip 
dengan klausa ergatif, pemarkah klausa resultatif, dan juga 



206 

pemarkah klausa aktif-intransitif dalam bahasa daerah ini. Jika 
demikian, prefiks ba- memarkahi klausa dasar (sebagai pemarkah 
klausa intransitif) dan klausa turunan (pemarkah klausa aktif, 
ergatif, resultatif). Hal penting lain yang perlu dicatat 
sehubungan dengan klausa verbal BM yang dimarkahi oleh 
prefiks ba- ini adalah konstruksi konstruksi tersebut mengemas 
(memuat) nilai kesantunan berbahasa yang tinggi dan banyak 
digunakan dalam BM ragam adat-sastra dan ragam biasa yang 
bersifat ajakan dan himbauan (lihat juga Jufrizal dkk., 2008; 
Jufrizal, 2011).  

Nilai kesantunan berbahasa yang merupakan bagian dari 
budaya berbahasa tidak bisa dipisahkan dari pilihan konstruksi 
klausa secara gramatikal dan pilihan kata yang mengandung 
makna konotatif yang beragam. Keunikan konstruksi klausa 
verbal BM dengan pemarkah prefiks ba- menjadi sangat menarik 
untuk ditelaah lebih jauh, baik secara gramatikal, semantis, 
pragmatis, maupun dari sisi budaya berbahasa. Kajian linguistik-
makro melalui teori linguistik kebudayaan pada penelitian ini 
sudah menghantarkan tim peneliti untuk menempatkan 
konstruksi klausa verbal dengan pemarkah verbal ba- sebagai 
pilihan konstruksi gramatikal bahasa yang mempunyai nilai 
kesantunan tinggi. Dengan memilih dan/atau menggunakan 
konstruksi tersebut, penutur menempatkan pelaku (atau dirinya 
sebagai penutur) berada di antara peran agen, yang menonjolkan 
pelaku, dengan peran pasien, yang menonjolkan pasien. Makna 
semantis dan budaya berbahasa seperti ini sesuai dengan sikap 
budaya orang Minangkabau yang tidak suka pada pilihan bahasa 
berpenonjol agen, tetapi menjadikan pelaku berada di antara 
peran agen dan pasien. Penafsirannya diserahkan secara 
komunikatif-psikologis kepada pendengar atau lawan bicara.    

Klausa pentopikalan, yang ditandai oleh kehadiran verba 
tanpa afiks dan tataurutan kata O-S-V, adalah jenis klausa ketiga 
BM yang juga merupakan turunan dari klausa aktif. Berbeda dari 
klausa pasif yang penurunannya bersifat gramatikal-semantis, 
klausa pentopikalan diturunkan melalui proses gramatikal-
pragmatis. Klausa pentopikalan dimuati oleh fungsi-fungsi 
pragmatis yang memungkinkan terjadinya makna psikologis-
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komunikatif yang tidak murni bersifat gramatikal. Klausa 
pentopikalan, secara tipologis, mempunyai ciri semantis yang 
sama dengan klausa ergatif, klausa dasar pada bahasa-bahasa 
bertipologi ergatif-absolutif. 

Berdasarkan muatan semantisnya, klausa aktif adalah 
ihwal keagenan, klausa pasif adalah ihwal kepasienan, 
sedangkan klausa pentopikalan adalah ihwal topik-kepasienan. 
Muatan pragmatis yang menonjol pada klausa pentopikalan lebih 
memungkinkan klausa tersebut untuk disebut sebagai ihwal 
ketopikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jufrizal dkk. (2008), 
struktur informasi yang dikemas oleh klausa pentopikalan 
memberi isyarat secara semantis-pragmatis bahwa peran subjek 
gramatikal sebagai agen pada klausa tersebut adalah tetap, 
namun fungsinya sebagai topik menjadi hilang karena digantikan 
oleh pasien (objek) klausa dasar yang sebelumnya bukan pasien. 
Menurut Lambrecht (1996), kategori struktur informasi klausa 
pentopikalan bersifat topik dan fokus, yaitu bentuk distribusi 
informasi yang berkenaan dengan nilai perkiraan relatif dari 
hubungan antara proposisi dan unsur-unsurnya dalam situasi 
wacana tertentu. Struktur informasi seperti ini ada dalam klausa 
pentopikalan BM. Struktur informasi klausa pentopikalan sangat 
tergantung pada keadaan dan tujuan psikologis-pragmatis 
penutur untuk menonjolkan salah satu unsur inti klausa (yaitu 
pasien) yang sebelumnya pada klausa dasar (aktif) bukanlah 
topik. 

Sebelum dilihat derajat (tingkat) nilai kesantunan 
berbahasa yang ada pada klausa pentopikalan BM, mari dilihat 
kembali serangkaian konstruksi klausa berikut turunannya pada 
contoh-contoh berikut ini. Konstruksi turunan klausa yang 
berasal dari klausa dasar (aktif) sebelumnya terjadi melalui 
proses gramatikal pemasifan dan pentopikalan.  
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Pada rangkaian data di atas, klausa aktif (ditandai a), 

kalusa pasif (ditandai b dan d), dan klausa pentopikalan (ditandai 
c). Secara gramatikal, FN urang nan datang, ujian non-reguler, 
dan kumayan pada klausa pentopikalan (ditandai c) bukanlah 
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subjek gramatikal pada klausa yang bersangkutan. Ketiganya 
adalah pasien yang ditopikkan. Meskipun pada klausa pasif 
pasien juga menjadi topik, tetapi tingkat kepasienannya tidak 
sama. Derajat kepasienan subjek gramatikal pada klausa pasif 
tinggi sekali sehingga tingkat ketopikannya (penonjolan 
pragmatisnya) menjadi berkurang. Agen, pada klausa pasif, 
malah dikeluarkan dari unsur inti klausa. Pada klausa 
pentopikalan, derajat kepasienan FN yang ditopikkan menjadi 
berkurang karena adanya muatan pragmatis “topik” yang 
menonjol sekali. 

Perlu dikemukakan kembali bahwa subjek gramatikal 
pada klausa pentopikalan tetap agen, seperti halnya pada klausa 
aktif. Akan tetapi derajat keagenannya telah menjadi berkurang, 
lebih rendah dari keagenan agen pada klausa aktif. Secara 
semantis tingkat kepasienan pasien klausa pentopikalan tidak 
setinggi kepasienan pasien klausa pasif, dan keagenan agennya 
tidak pula setinggi keagenan pada klausa aktif. Muatan 
“pragmatis topic” pada FN yang ditopikkan (ditempatkan pada 
posisi awal klausa) begitu tinggi, sehingga klausa pentopikalan 
boleh disebut sebagai ihwal tentang topic (lihat juga Jufrizal 
dkk., 2008; Jufrizal dkk., 2012). 

Hal lain yang perlu dinyatakan adalah bahwa 
pengutamaan informasi pada klausa pentopikalan bukan pada 
agen (seperti pada klausa aktif) atau pada pasien (seperti pada 
klausa pasif), tetapi pada butir informasi (dalam hal klausa 
diwujudkan oleh FN) yang ditopikkan, FN yang mendapatkan 
muatan pragmatis topik secara gramatikal. Pemberian muatan 
dan fungsi pragamatis “topik” kepada FN klausa dasar yang 
bukan topik ini melahirkan konstruksi pentopikalan dengan 
bentuk seperti dijelaskan di atas. Secara pragmatis-psikologis, 
klausa pentopikalan dipilih untuk menyampaikan gagasan atau 
pesan yang tidak menonjolkan agen (keakuan), namuntidak 
menghilangkan peran dan fungsinya sebagai agen sama sekali. 

Muatan semantis-pragmatis seperti yang dikemas oleh 
konstruksi klausa pentopikalan seperti ini mempunyai nilai-nilai 
kesantunan berbahasa yang berbeda dari yang dibawa oleh klausa 
aktif dan pasif. Seperti dikemukakan sebelumnya, rendahnya 
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derajat kesantunan berbahasa yang dikemas klausa aktif 
disebabkan klausa tersebut lebih menonjolkan agen dan 
cenderung lebih bersifat “keakuan”. Sementara itu, lebih 
tingginya derajat kesantunan berbahasa pada klausa pasif dari 
pada yang dibawa oleh klausa aktif disebabkan kandungan 
semantis-pragmatisnya yang menonjolkankan pasien. Meskipun 
demikian, masyarakat penutur BM yang dilatarbelakangi oleh 
adat dan budaya Minangkbau secara alamiah ternyata lebih 
menyukai lagi sesuatu yang bersifat “di antara” dan tidak 
ekstrim. Masyarakat Minangkabau lebih memilih bahasa yang 
bermuatan kias, metaforis, atau ragam pragmatis yang 
membutuhkan kearifan budaya. Bahasa yang memuat makna 
jelas dan langsung tidak dianggap sebagai bahasa santun oleh 
orang Minangkabau. Gaya dan bentuk bahasa yang sarat dengan 
muatan filosofis sosial-budaya, kias, metaforis, dan tafsiran 
psikologis-komunikatif adalah gaya dan bentuk bahasa yang 
mempunyai nilai kesantunan tinggi; lebih tinggi dari gaya dan 
bentuk bahasa yang menonjolkan pasien dan yang 
menghilangkan peran agen, seperti yang ada pada klausa pasif. 
Muatan komunikatif dan struktur informasi seperti itu lah yang 
dibawa oleh klausa pentopikalan. 

Bukti pemakaian bahasa di tengah masyarakat 
Minangkabau bahwa klausa pentopikalan dan klausa pasif 
ditunjukkan oleh BM ragam adat-sastra dan bahasa yang dipakai 
untuk menasehati banyak memakai klausa pasif, lebih-lebih lagi 
yang dimarkahi oleh prefiks ba-, dan pentopikalan. Informan 
penelitian dan data penelitian dari kajian pustaka mengatakan 
bahwa klausa pentopikalan mempunyai derajat dan nilai 
kesantunan berbahasa yang lebih tinggi daripada klausa pasif dan 
aktif. Nilai kesantunan berbahasa yang dibawanya boleh 
disamakan dengan nilai kesantunan berbahasa yang dibawa oleh 
klausa pasif berpemarkah ba- (lihat pembahasan sebelumnya).  

Kandungan makna komunikatif yang dikemas oleh 
klausa pentopikalan menyiratkan pula makna sastra-budaya yang 
jelas berhubungan dengan fitur-fitur sosial-budaya masyarakat 
Minangkbau yang “kurang” menyukai pengutamaan pelaku 
(klausa aktif). Penurunan peran agen dan penaikan peran pasien 
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yang dijembatani secara pragmatis oleh pentopikalan menjadikan 
konstruksi ini mengemas nilai kesantunan tinggi. Cuplikan 
klausa-klausa pentopikalan, seperti muncul pada penggalan-
penggalan wacana BM ragam adat dan bahasa ‘permohonan’ 
berikut ini (lihat juga Jufrizal dkk, 2008, 2009) mengemas nilai 
kesantunan berbahasa yang lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan pemakaian klausa aktif. 

(223) …Iyo mak, rasonyo bana nan baitu. Tabuah lah urang 
gua, surau urang datangi, adat urang pakai, pusako 
urang pacik arek…Kan yo bana tu mak… 

          ‘… Benar paman, rasanya memang begitu. Bedug sudah 
orang pukul, musalla orang datangi, adat orang pakai, 
pusaka dipegang teguh… bukankah begitu paman…?’ 

 
(224) Dek ari baiak, kutiko elok…Janjang lah kami tingkek, 

bandua lah kami tapuak, aia lah kami minum, juadah 
nan ka tangah lah kami santok… lah sajuak kiro-kiro, 
lah sunyi parasaan… 

         ‘Karena hari baik, waktu yang elok, … janjang sudah 
kami tingkat, bandul sudah ditepuk, air sudah kami 
minum, juadah yang terhidang sudah kami makan… 
sudah sejuk dan senang perasaan… 

 
(225) Saba dulu yo mande-mande, ibu-ibu, jo apak-

apak…Bantuan ko kami kumpuaan dulu saluruhnya. 
Sudah tu namo ibu-ibu kami panggia. Kok paralu 
rumah warga ambo datangi… 

         .Sabarlah dahulu ibu-ibu dan bapak-bapak. … bantuan 
ini kami kumpulkan dulu seluruhnya. Kemudian nama 
ibu-ibu kami panggil. Jika perlu rumah warga saya 
datangi… 

Dalam wacana santun yang bersifat nasihat atau 
bimbingan, harapan dan perintah lembut klausa pasif juga sering 
muncul di samping klausa pentopikalan. Penggalan-penggalan 
wacana singkat berikut ini memuat klausa pasif yang juga 
memiliki nilai kesantunan berbahasa (lihat juga Jufrizal dkk., 
2012). 



212 

(226) Angku datuak, bana ambo sampaian. Sabalun titah di-
sampaian, ampun jo maaf kami mohonkan… 

         ‘Engku datuk, kebenaran saya sampaikan. Sebelum titah 
disampaikan, ampun jo maaf kami mohonkan… 

(227) Dek Inyiak, kato alah ba-katoan, rundiang alah ba-
sampaian… 

        ‘Bagi engku, kata sudah dikatakan, rundingan sudah 
disampaikan… 

 
(228)  …sambah nan di-tiboan, titah nan di-antaan. Siriah 

alah ba-cabiak, pinang alah bagatok, baitu bana ujuik 
dimukasuik… 

           … sembah yang ditibakan, titah yang dihantar. Sirih 
sudah disobek, pinang sudah dikunyah, demikian 
maksud kami… 

 
(229) … makonyo baitu, alu ta-taruang patah tigo, samuik ta-

pijak indak mati. 
         ‘… oleh karena itu, alu yang disepak patah tiga, semut 

terinjak tidak mati’ 
 
(230) Kan iyo baitu mak, lansai utang dek ba-baia; lapeh 

kabek dek ba-ungkai. 
        ‘Bukankah begitu paman, lunas utang karena dibayar; 

lepas ikatan karena dilepas’ 
Selain menggunakan konstruksi klausa, penutur BM juga 

sering membuat ujaran dan bentuk bahasa santun yang tujuannya 
untuk pentopikalan dengan membuat “anak kalimat” 
menggunakan leksikon nan ‘yang’ seperti pada data berikut ini. 
Perihal pentopikalan yang dimarkahi oleh nan tersebut banyak 
ditemukan dalam BM ragam adat, baik berupa ungkapan, 
pribahasa, atau pepatah (lihat juga Moussay, 1998; Jufrizal dkk., 
2008, 2009; Jufrizal dkk., 2012). Berikut ini adalah beberapa 
contohnya. 

(231) Nan kuriak kundi, nan merah sago, nan baiak budi, nan 
indah baso. 

 ‘Yang kurin kundi, yang merah saga, yang baik budi, 
yang indah bahasa’ 
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(232) Nan kito milik Tuhan, pasti kumbali ka nan Kuaso. 
 ‘Yang kita ini milik Tuhan, pasti kembali kepada yang 

Kuasa’ 
 
(233) Nan manih usah capek dilulua, nan paik usah capek 

dibuang. Sia tau nan manih pangka panyakik, nan paik 
ka jadi ubek. 

         ‘Yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit jangan 
cepat dibuang. Siapa tahu yang manis penyebab 
penyakit, yang pahit akan jadi obat’ 

 
(234) Tali nan indak ka putuih; daan nan indak ka sakah; 

tanah nan indak ka taban. 
 ‘Tali yang tidak akan putus; dahan yang tidak akan 

serkah; tanah yang tidak akan terban’ 
 
(235) Malompek nan ba-situmpu; mancancang nan ba-

landasan. 
 ‘Melompat yang bersitumpu; mencincang yang 

berlandasan’ 
 
Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelum ini, 

konstruksi pasif berpemarkah verbal ba- mempunyai sifat-
perilaku gramatikal-semantis yang kurang lebih sama ‘mirip’ 
dengan klausa pentopikalan. Bedanyanya hanyalah dalam hal 
konstruksi gramatikal; konstrusi pasif (dengan prefiks ba-) 
adalah konstruksi yang murni gramatikal, sedangkan 
pentopikalan adalah konstruksi yang bersifat gramatikal-
pragmatis. Berdasarkan penjelasan di atas dan telaah tentang 
prefiks ba- sebelumnya, nilai kesantunan berbahasa yang dibawa 
oleh klausa pasif dengan pemarkah verbal ba- lebih tinggi 
daripada yang dibawa oleh klausa pasif yang dimarkahi oleh di- 
dan ta-. Sehubungan dengan kemiripan muatan semantis dengan 
klausa pentopikalan, yaitu sama-sama mempunyai ciri klausa 
ergatif, klausa pasif yang dimarkahi oleh ba- dan klausa 
pentopikalan dalam BM memuat nilai kesantunan bahasa yang 
lebih tinggi dari yang dibawa oleh klausa pasif yang lainnya.  

Rangkain data berikut ini adalah bentuk ungkapan 
melalui klausa pasif dengan pemarkah prefiks ba- yang 
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mempunyai nilai kesantunan tinggi, setara dengan yang 
diungkapkan melalui klausa pentopikalan. 

 
(236) Urang tukang ba-upah, urang banyak ba-sirayo, itu biaso 

dalam adat. 
        ‘Orang tukang diberi upah, orang banyak gotong-royong 

saja, itu biasa dalam adat’ 
 
(237) Nagari ko ba-adat, pantang karajo ba-buek-buek, usah 

iduik ba-udu juo. 
         ‘Negeri ini punya adat, pantang kerja tidak keruan, jangan 

bermusuhan juga’ 
 
(238) Kok baitu nan ka baiak, elok kita ba-ganjua suruik, 

rancak malah masalah ba-sampaian ka nan rami, nan 
kusuik capek ba-salasai-an. Sanang kito ba-samo. 

          ‘Jika demikian yang baik, elok kita kembali ke pangkal, 
bagus masalah itu disampaikan di hadapan orang ramai, 
yang kusut cepat diselesaikan. Senang kita bersama’ 

 
Paparan data dan penelaahan tentang budaya berbahasa, 

khususnya kesantunan berbahasa, dalam kaitannya dengan 
konstruksi gramatikal BM, klausa aktif, pasif, dan pentopikalan, 
memperlihatkan keberhubungan antara konstruksi (gramatikal) 
klausa dengan budaya berbahasa. Sekurang-kurangnya, sejauh 
ini, ada tiga hal penting yang dapat dinyatakan. Pertama, pilihan 
konstuksi klausa menentukan nilai kesantunan berbahasa dalam 
komunikasi verbal para penuturnya. Kedua, kemasan makna dan 
nilai kesantunan berbahasa yang dibawa oleh klausa pasif lebih 
tinggi dari pada yang dibawa oleh klausa aktif, dan nilai 
kesantunan berbahasa yang ada dalam klausa pentopikalan lebih 
tinggi dari pada yang ada dalam klausa pasif. Ketiga, nilai 
kesantunan berbahasa klausa pasif yang mempunyai pemarkah 
verbal prefiks ba- mempunyai muatan makna dan nilai 
kesantunan yang sama dengan klausa pentopikalan.  

Ternyata konstruksi klausa BM yang berbeda menge-mas 
nilai kesantunan berbahasa yang berbeda pula. Ini berarti bahwa 
keberadaan dan pemakaian konstruksi klausa yang ada dalam 
BM mempunyai keberhubungan dengan nilai-nilai kebudayaan 
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masyarakat penuturnya, khususnya dengan nilai kesantunan 
berbahasa. Konstruksi klausa dasar BM, konstruksi aktif-
deklaratif, digunakan oleh penutur bahasa daerah ini untuk 
mengungkapkan hal-hal yang biasa, apa adanya, dan tidak 
mempunyai kecenderungan muatan psikologis-pragmatis untuk 
berbahasa santun. Konstruksi klausa aktif dipilih dan digunakan 
oleh penutur BM dalam hal-hal biasa dan normatif, kecuali jika 
diikuti oleh pemakaian dan perubahan unsur-unsur supra-
segmental yang menyertainya. Klausa turunan berdiatesis pasif 
memuat nilai kesantunan yang lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan pemakaian klausa aktif. Pemakaian klausa ergatif dan 
pentopikalan ternyata memuat nilai kesantunan yang lebih tinggi 
lagi. 

Temuan penting ini menyiratkan pula bahwa nilai 
kesantunan berbahasa masyarakat Minangkabau turut ditentukan 
oleh pilihan dan pemakaian konstruksi gramatikal, dalam pilihan 
klausa aktif, pasif, ergatif atau pentopikalan. Dalam kaitannya 
dengan ini, perbedaan nilai kesantunan berbahasa yang dikemas 
oleh konstruksi klausa yang berbeda dapat dikaitkan dengan 
tingkat keakusatifan dan keergatifan klausa tersebut. Kenyataan 
ini melahirkan temuan yang berkenaan dengan peringkat nilai 
kesantunan berbahasa dalam konstruksi gramatikal BM. Ada tiga 
hal penting lain yang dapat dikemukakan. Pertama, pilihan 
konstuksi klausa menentukan nilai kesantunan berbahasa dalam 
komunikasi verbal para penuturnya. Kedua, kemasan makna dan 
nilai kesantunan berbahasa yang dibawa oleh klausa pasif lebih 
tinggi dari pada yang dibawa oleh klausa aktif, dan nilai 
kesantunan berbahasa yang ada dalam klausa pentopikalan lebih 
tinggi dari pada yang ada dalam klausa pasif. Ketiga, nilai 
kesantunan berbahasa klausa pasif yang mempunyai pemarkah 
verbal prefiks ba- mempunyai muatan makna dan nilai 
kesantunan yang sama dengan klausa pentopikalan. 

Tiga temuan dan simpulan di atas dapat dinyatakan 
sebagai peringkat nilai kesantunan berbahasa yang dibawa oleh 
konstruksi klausa yang berbeda dalam BM. Derajat nilai 
kesantunan berbahasa yang dikemas oleh konstruksi gramatikal 
klausa BM adalah bahwa makin bersifat akusatif sebuah struktur 



216 

(konstruksi) klausa, semakin rendah nilai kesantunan yang 
dibawanya. Sebaliknya, makin mendekati sifat ergatif sebuah 
konstruksi klausa, semakin tinggi nilai kesantunan yang 
dibawanya. Peringkat nilai kesantunan berbahasa yang dikemas 
oleh konstruksi klausa yang lebih bersifat akusatif menjadi lebih 
rendah karena tingkat keagenan subjeknya lebih tinggi. Tingkat 
keagenan tinggi memuat nilai “keakuan” pembicara dan muatan 
semantis subjek sebagai agen menjadi tinggi. Muatan semantis-
pragmatis berbahasa seperti ini kurang berterima dalam budaya 
Minangkabau yang cenderung “menyembunyikan” peran agen 
dan sifat “keakuan” penutur. Itulah sebabnya, klausa ergatif atau 
pentopikalan yang cenderung “menyembunyikan” peran 
semantis agen subjek gramatikal mempunyai muatan nilai 
kesantunan berbahasa lebih tinggi dalam BM. 

Peringkat nilai kesantunan berbahasa yang dikemas oleh 
konstruksi klausa yang berbeda dalam BM tersebut dapat 
digambarkan dengan diagram sebagai berikut ini (lihat juga 
Jufrizal dkk., 2012): 

 
Peringkat nilai kesantunan berbahasa dalam klausa BM 

 
Peringkat nilai kesantunan berbahasa dalam klausa BM ini 

berdasarkan pertimbangan berbahasa yang bersifat biasa 
(normal). Artinya, pilihan dan pemakaian jenis-jenis klausa yang 
berbeda tersebut akan memuat nilai kesantunan berbahasa seperti 
diagram di atas jika dipakai dan diucapkan menurut pemakaian 
bahasa lazim tanpa adanya modifikasi unsur suprasegmental dan 
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bahasa isyarat yang menyertainya. Dengan kata lain, perubahan 
dan modifikasi intonasi, tekanan, irama, nada suara, atau gerakan 
bahasa tubuh (isyarat) yang menyertai ujaran akan menyebabkan 
berbedanya nilai kesantuan berbahasa yang dikemasnya. Klausa 
pentopikalan yang secara normal memuat nilai kesantunan 
berbahasa tinggi bisa menjadi lebih rendah jika diucapkan 
dengan nada suaran tinggi atau intonasi yang memuat unsur 
emosional marah atau memerinta. Sebaliknya, klausa deklaratif-
aktif boleh jadi lebih santun jika diungkapkan dengan nada suara 
dan intonasi yang bermuatan menghiba atau memohon. Buku ini 
tidak membahas perihal supra-segmental dan bahasa isyarat yang 
mempengaruhi nilai kesantunan klausa BM. 

Paparan data dan penelaahan tentang keberhubungan 
konstruksi klausa dengan nilai kesantunan berbahasa di atas 
menguatkan sebagian butir hipotesis Sapir-Whorf yang 
menyatakan bahwa konstruksi dan struktur bahasa, dalam hal ini 
konstruksi klausa, berhubungan dengan budaya berbahasa. Buku 
ini hanya membatasi penelaahannya pada budaya berbahasa yang 
berkenaan dengan kesantunan berbahasa saja. Simpulan teoretis 
yang dikemukakan dalam buku ini dapat digeneralisasikan untuk 
bahasa-bahasa lain bahwa struktur gramatikal, struktur klausa, 
yang ada dalam satu bahasa tidak ada begitu saja tanpa muatan 
makna dan fungsi komunikatif tertentu. Mereka ada untuk 
mengemas fungsi-fungsi komunikatif dan nilai-nilai budaya 
masyarakat penuturnya. 
 
4.2 Makna Bahasa dan Komunikasi Verbal 

Bahasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perilaku 
manusia; bahasa, dalam fungsi utama, adalah alat komunikasi 
yang paling berdaya-guna. Gagasan dan pesan disampaikan oleh 
penutur melalui bahasa yang wujudnya berupa bunyi, kata, frasa, 
klausa, atau kalimat. Manusia mengerti dan mempelajari orang 
lain melalui bahasa yang digunakannya, dan begitu juga 
sebaliknya. Ini berarti bahwa bahasa sebagai alat komunikasi 
mempunyai peran yang sangat menentukan dalam peradaban 
manusia sejak mula keberadaannya (Bonvillain, 1997:1; Foley, 
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1997). Dengan demikian, makna bahasa merupakan isi pesan dan 
gagasan yang dipahami oleh orang lain melalui kemasan bahasa. 

Makna bahasa, dalam pengertian mendasar, terkemas 
dalam bentuk bahasa yang diikat secara rumit dan sistematis oleh 
fitur-fitur gramatikal yang berlaku dalam bahasa yang 
bersangkutan. meskipun demikian, secara umum makna bahasa 
tidak hanya lahir dari bentuk-bentuk lahiriah bahasa yang 
digunakan sebagai “pengemas”nya. Makna komunikasi tersebar 
secara luas pada tiap lapisan bentuk bahasa dan tautan 
komunikatif-fungsional yang menyertainya. Oleh karena itu, 
komunikasi verbal, komunikasi yang menggunakan bahasa 
sebagai wahananya, merupakan bentuk komunikasi yang sangat 
cerdas yang dimiliki oleh manusia. Makna bahasa dalam 
komunikasi verbal diperluas oleh pemakainya melalui pemakaian 
dan tautan-tautan sosial-budaya di mana peristiwa bahasa itu 
terjadi. Bonvillain (1997:1) menegaskan bahwa makna bahasa 
boleh jadi disertai oleh makna situasional dan makna budaya 
sebagai fitur-fitur luar bahasa yang paling sering menyertai 
komunikasi verbal. 

Dalam BM, konstruksi klausa yang ada beserta fitur-fitur 
dan sistem-kaidah gramatikal yang  “mengikatnya” mengemas 
makna bahasa yang dikomunikasikan oleh masyarakat 
penuturnya dalam berbagai peristiwa bahasa. Penutur asli bahasa 
daerah ini, secara psikologis dan sosial-budaya, mengetahui 
bahwa pilihan konstruksi dan fitur-fitur gramatikal yang ada 
dalam bahasa mereka mengemas makna bahasa dengan berbagai 
fenomenanya. Mereka mempunyai pengetahuan bawaan yang 
diperoleh melalui proses pemerolehan dan pembelajaran bahasa 
sepanjang hidup. Dengan berbagai perangkat kebahasaan yang 
ada dalam bahasa itu, penuturnya boleh pula melakukan 
pemerkayaan dan gaya berbahasa untuk menjadikan gagasan dan 
pesan berterima. 

Selain itu, makna bahasa dalam komunikasi verbal dapat 
pula diperluas atau dipersempit sesuai kebutuhan dan tujuan 
komunikasi. Tidak tertutup kemungkinan bahwa makna bahasa 
yang ada dalam satu bentuk tuturan dipahami berbeda oleh lawan 
tutur karena mereka mempunyai penafsiran yang berbeda. 
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Kemungkinan ini terjadi dalam banyak peristiwa bahasa yang 
disebabkan oleh berbagai faktor linguistik dan bukan-linguistik. 
Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi verbal dapat terjadi 
apabila isi pesan (makna bahasa) yang disampaikan (oleh 
penutur) dipahami sesuai dengan maksud penutur. Apabila ini 
tidak terjadi besar kemungkinan terjadi kegagalan komunikasi 
(lihat Crane dkk., 1981). 

Kajian tentang makna bahasa dalam komunikasi verbal 
memerlukan bentuk kajian yang melibatkan linguistik-mikro dan 
linguistik-makro. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa 
komunikasi adalah proses interaksi yang tidak hanya melibatkan 
bentuk-bentuk bahasa dan kaidah tatabahasa, melainkan juga 
melibatkan fitur-fitur lain yang menyertai bentuk dan kaidah 
tatabahasa. Perlu diingat bahwa bahasa bukanlah satu-satunya 
alat komunikasi; bahasa hanya salah satu alat komunikasi, alat 
komunikasi yang paling cerdas dan dinamis. Komunikasi verbal, 
sesungguhnya, hanyalah sebagian dari proses komunikasi yang 
dapat dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya (Crane, 1981; 
Bonvillain, 1997). Selain itu, muatan makna yang dapat 
ditafsirkan dari tuturan (bentuk lahiriah bahasa) sering pula 
dikaitkan dengan aspek psikologis dan suasana hati pelibat bicara 
dalam satu peristiwa bahasa yang terjadi. Dengan demikian, 
makna bahasa boleh jadi dipahami secara sama oleh penutur dan 
lawan tutur atau malah terjadi pemahaman yang tidak sama. 
Makna bahasa dan komunikasi verbal bukanlah fenomena yang 
selalu beriringan dan sama, melainkan pada beberapa keadaan 
keduanya dapat tidak sejalan. 
 
4.3 Kaitan Fitur-Fitur Gramatikal dengan Budaya 

Berbahasa 
Teori relativitas linguistik dan hipotesis Sapir-Whorf tidak 

hanya mengungkapkan adanya keberhubungan antara bahasa 
dengan budaya dan lingkungan hidup penuturnya. Secara lebih 
khusus, teori dan hipotesis tersebut juga mencermati 
keberhubungan antara fitur-fitur gramatikal dengan budaya 
berbahasa. Seperti telah dipapar-jelaskan pada bagian terdahulu, 
di samping menentukan dan mengemas makna bahasa, 
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konstruksi klausa yang berbeda juga melahirkan nilai kesantunan 
yang berbeda. Nilai kesantunan berbahasa adalah bagian dari 
budaya berbahasa yang lahir sebagai hasil interaksi antara bahasa 
dengan kebudayaan penuturnya. 

Perbedaan nilai kesantunan berbahasa yang ada dalam 
klausa aktif dan pasif, secara linguistik, disebabkan oleh 
pemakaian fitur-fitur gramatikal yang berbeda. Ternyata 
pergantian prefiks maN-(pemarkah morfologis klausa pasif) 
dengan di-, ta-, atau ba-(pemarkah klausa pasif atau ergatif) 
menimbulkan perubahan nilai kesantunan berbahasa yang 
merupakan bagian dari budaya berbahasa. Nilai kesantunan 
berbahasa yang dikemas oleh klausa aktif yang lebih rendah dari 
yang dikemas oleh klausa pasif, di antaranya ditentukan oleh 
kehadiran prefiks yang berbeda. Prefiks nasal maN- dalam BM, 
seperti dijelaskan pada bagian terdahulu, membawa makna 
diatesis aktif yang menjadikan subjek gramatikal klausanya 
berperan sebagai agen dan menjadinya sebagai informasi utama. 
Apabila prefiks tersebut diganti dengan prefiks pasif di-, ta-, atau 
ba- menyebabkan subjek gramatikal klausa terkait berperan 
secara semantis sebagai pasien dan pasien itu adalah informasi 
utama, sedangkan pelaku perbuatan menjadi informasi berikut. 

Perbedaan peran semantis dan struktur informasi yang 
dikemas oleh klausa aktif dan pasif disebabkan oleh pemarkah 
morfologis yang berbeda. Nilai kesantunan yang berbeda 
ternyata ada hubungannya dengan kehadiran fitur-fitur 
gramatikal yang membentuk wujud lahiriah bahasa. Lebih jauh 
lagi, proses gramatikal yang terjadi dalam pemasifan atau 
pentopikalan adalah fitur gramatikal lain yang turut menentukan 
nilai kesantunan berbahasa. Dalam BM, tingginya nilai 
kesantunan berbahasa yang dikemas oleh klausa pasif, 
pentopikalan, atau ergatif disebabkan oleh perubahan dan 
pemakaian fitur-fitur gramatikal yang terjadi dalam pembentukan 
jenis-jenis klausa dan diatesisnya. Perihal perubahan nilai 
kesantunan berbahasa yang disebabkan oleh perubahan jenis dan 
diatesis klausa sudah dijelaskan secara panjang lebar pada bagian 
terdahulu. Ini berarti bahwa fitur-fitur gramatikal mempunyai 
keberhubungan dengan budaya berbahasa. 
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Berbagai fitur dan proses gramatikal yang ada dan terjadi 
dalam satu bahasa mempunyai kaitan dengan perubahan struktur 
makna dan fungsi-fungsi komunikatif yang dibawanya. 
Kenyataan ini bersifat semesta karena bahasa-bahasa manusia 
mempunyai kiat budaya berbahasa yang disertai oleh fitur dan 
proses gramatikal klausanya. Perbedaanya adalah bahwa ada 
kiat-kiat gramatikal khusus yang dimiliki oleh bahasa yang 
berbeda untuk mengemas makna dan fungsi-fungsi komunikatif 
tertentu yang sesuai dengan budaya masyarakat penutur. Seperti 
dilaporkan oleh para peneliti dan ilmuwan bahasa, terutama 
dalam bidang Sosiolinguistik dan Linguistik Kebudayaan, fitur-
fitur dan konstruksi gramatikal bahasa-bahasa manusia 
mengemas makna dan fungsi komunikatif tertentu dan 
mempunyai keberhubungan dengan budaya masyarakat 
penuturnya (lihat Foley, 1997; Duranti, 1997; Bonvillain, 1997). 

Manusia, sepanjang sejarah peradabannya, telah dan terus 
mengembangkan diri dan kebudayaan sebagai wujud dari 
kecerdasannya. Perkembangan kebudayaan dan pola hidup 
secara keseluruhan sangat mempunyai pengaruh terhadap 
perubahan dan perkembangan bahasa. Bahasa manusia pun terus 
berkembang, mulai dari bentuk dan sistem makna yang paling 
sederhana sampai ke keadaan bahasa manusia yang sangat luwes 
dan rumit saat ini. Fitur-fitur gramatikal bahasa manusia yang 
menentukan makna dan mengemas nilai-nilai kemanusiaan dan 
kebudayaan juga tidak statis; semua berubah dan berkembang 
dengan berbagai pola dan arah masing-masing. Hal penting yang 
perlu ditandaskan adalah bahwa fitur-fitur gramatikal dan budaya 
berbahasa bukan terpisah dan beridiri sendiri, melainkan saling 
berhubungan dengan kadar tertentu sebagai cerminan peradaban 
manusia.    
 
4.4 Catatan Penutup 

Bab ini memaparkan pokok-pokok bahasan yang 
berkenaan dengan bagaimana fitur-fitur gramatikal yang 
mengemas makna dan fungsi komunikatif berhubungan dengan 
budaya berbahasa masyarakat penuturnya. Sekurang-kuragnya, 
ada empat hal yang boleh dikemukakan sebagai inti 
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keberhubungan antara fitur-fitur gramatikal dengan budaya 
berbahasa. Pertama, fitur-fitur gramatikal ikut menentukan 
bentuk lahiriah dan konstruksi gramatikal bahasa sehingga 
kehadirannya sangat penting secara linguistik. Fitur-fitur 
gramatikal tidak ada begitu saja tanpa fungsi-fungsi gramatikal 
yang mengemas makna. Dengan demikian, fitur-fitur gramatikal 
dengan berbagai bentuk dan sifat-perilakunya adalah pengemas 
makna dan budaya berbahasa. 

Kedua, fitur-fitur gramatikal mempunyai kaitan erat 
dengan struktur makna bahasa sebagai isi pesan komunikasi 
verbal. Fitur-fitur gramatikal dengan berbagai bentuk dan sistem 
pemakaiannya mengemas makna dan fungsi komunikatif bahasa 
sehingga tanpa kehadirannya semua itu tidak bisa terwujud. 
Pemakaian fitur-fitur gramatikal yang beragam melahirkan 
makna dan fungsi komunikatif bahasa yang beragam pula. Dalam 
hal ini, fitur-fitur gramatikal yang ada dalam satu bahasa 
membawa struktur makna dan budaya berbahasa yang lazim 
adanya dalam bahasa tersebut. Meskipun keberhubungan antara 
fitur gramatikal dan budaya berbahasa tidak langsung, namun 
keduanya tidak berdiri secara sendiri-sendiri. 

Ketiga, fitur-fitur gramatikal yang menentukan struktur 
makna dan budaya berbahasa lahir dan berkembang seiring 
dengan perkembangan sosial-budaya masyarakat penuturnya. 
Diperkirakan bahwa pada awal peradaban manusia bentuk dan 
fitur gramatikal bahasa mereka sangat sederhana sesuai dengan 
kesederhanaan budaya waktu itu. Namun seiring dengan 
perjalanan waktu, budaya dan pola hidup manusia terus 
berkembang sehingga menjadi lebih rumit dan lengkap. Fitur-
fitur gramatikal pun turut menjadi rumit dan sarat dengan muatan 
makna bahasa dan fungsi-fungsi komunikatif. Bahasa yang lebih 
tua lazim mempunyai sistem tatabahasa dan fitur-fitur gramatikal 
yang lebih rumit dan lengkap dibandingkan dengan pidgin, kreol, 
atau bahasa muda usia. 

Keempat, meskipun fitur-fitur gramatikal bukanlah satu-
satunya penentu makna dan nilai budaya berbahasa, namun 
keberadaannya tidak dapat dihindarkan. Fitur dan sistem 
gramatikal dalam satu bahasa yang menjadi bagian dari kaidah 



223 

tatabahasanya termasuk bagian awal yang perlu dijadikan pijakan 
pemahaman bahasa verbal. Bahasa mempunyai bentuk tempat 
makna bahasa, fungsi komunikatif, dan nilai budaya berbahasa 
melekat. Dengan demikian, fitur gramatikal yang dimiliki oleh 
bahasa manusia mempunyai keberhubungan dengan budaya 
masyarakat penuturnya sebagai bagian dari budaya berbahasa.  
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BAB 5 KESANTUNAN BERBAHASA 
 
 
5.1 Kesantunan Berbahasa dalam Linguistik 

Santun (kesantunan = kata benda) adalah istilah yang 
dirujukkan ke fenomena yang berkaitan dengan fenomena 
psikologis dan budaya. Santun bukan hanya bagian dari bahasa 
manusia, tetapi juga dapat lahir dari berbagai tingkah laku dan 
tanda-tanda yang dibuat dan dipahami oleh manusia. Oleh karena 
itu, nilai kesantunan berbagai hal yang berkenaannya tidak dapat 
hanya didasarkan pada bentuk tanda-tanda (linguistik dan bukan 
linguistik) saja melainkan juga berhubungan dengan cara 
penyampaian dan bagaimana lawan tutur (orang lain) memahami 
dan menafsirkannya. Apalagi interaksi linguistik, sebenarnya, 
adalah interaksi sosial-budaya yang rumit dan sulit dipahami dari 
sisi yang terbatas. Ini berarti bahwa perihal kesantunan bukan lah 
sesuatu yang dengan mudah dapat diketahui dan ditetapkan. 

Konsep kesantunan, seperti dikemukakan oleh Yule (1998) 
(lihat juga Foley, 1997; Duranti, 1997), bersentuhan dengan 
perilaku sosial dan tatakrama yang ada dalam budaya. Boleh juga 
dikatakan bahwa kesantunan adalah prinsip-prinsip umum yang 
ada dalam kebudayaan sebagai panduan alamiah untuk 
berperilaku sesuai dengan kesepahaman dan keberterimaan 
bersama. Kesantunan berkaitan dengan norma dan tatanilai yang 
tumbuh dan berkembang, serta dipakai oleh kelompok 
masyarakat untuk membina kehidupan bersama dan bermartabat. 
Nilai-nilai kesantunan tumbuh dan terbentuk seiring dengan 
perkembangan tatanan sosial-budaya kelompok masyarakat 
tertentu. Dengan demikian, derajat nilai kesantunan dalam 
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berbahasa juga ditentukan dan diukur dengan apa yang dimiliki 
dan dipahami oleh masyarakat penutur bahasa tertentu. 

Dalam linguistik, kesantunan berbahasa (language 
politeness) menjadi pokok kajian yang cukup menarik dan 
mendapat perhatian dari peneliti dan ilmuwan bahasa, terutama 
dalam bidang linguistik-makro, Sosiolinguistik dan Linguistik 
Kebudayaan. Karena perihal kesantunan bukan milik bahasa 
semata-mata, maka kajian kesantunan berbahasa dalam linguistik 
dikaitkan dan dikukur dengan nilai kesantunan sosial-budaya 
masyarakat penuturnya. Nilai kesantunan berbahasa dalam BM, 
misalnya, tidak dapat dilepaskan dari kaidah dan nilai sosial-
budaya orang Minangkabau sebagai penutur aslinya. Kesantunan 
dan adanya nilai kesantunan dalam berbahasa, pada dasarnya, 
adalah fenomena semesta, namun pencirian khusus dan tatanan 
kesantunannya mempunyai kekhususan dan beragam dari satu 
bahasa ke bahasa lain. Bahwa orang Jawa, orang Makasar, orang 
Arab, atau orang Inggris mengenal dan mempunyai nilai 
kesantunan dalam berbahasa, namun kekhasan masing-
masingnya adalah bagian dari kekhususan budaya berbahasa. 
Begitu juga halnya dengan masyarakat Minangkabau; nilai 
kesantunan berbahasa dalam BM diwujudkan dan ditentukan 
berdasarkan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat Minangkabau. 

Konsep wajah (bahasa Inggris: face), citra-diri seseorang 
di mata umum, adalah salah satu istilah teknis yang mengawali 
pembahasan kesantunan berbahasa dalam linguistik. Konsep 
wajah merujuk ke nilai-rasa kejiwaan dan sosial seseorang yang 
dimiliki oleh setiap orang dan diharapakan diketahui oleh orang 
lain. Kesantunan, dalam interaksi bahasa, didefinisikan sebagai 
cara-cara yang dipakai untuk menunjukkan kepedulian terhadap 
citra-diri (wajah) orang lain. Dalam hal ini, kesantunan dapat 
disempurnakan dalam situasi jarak dan kedekatan sosial (Yule, 
1998:60; dan lihat juga Foley, 1997; Bonvillain, 1997). Dengan 
demikian, apabila seseorang bertutur kata dan bentuk lahiriah 
bahasa yang digunakan mengemas makna dan fungsi 
komunikatif sesuai dengan nilai-nilai sosial-budaya dan 
mempedulikan wajah lawan tutur atau orang lain, maka dia sudah 
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berbahasa dengan santun; dia memenuhi nilai kesantunan 
berbahasa. 

Kesantunan berbahasa dapat terjadi dalam berbagai 
peristiwa bahasa dengan berbagai bentuk dan tautan sosial-
budaya yang ada. Bonvillain (1997:117), mengutip Lakoff, 
menyatakan bahwa kaidah dasar kepandaian pragmatis itu 
adalah: (i) jelaslah ; dan (ii) santunlah.  Seseorang yang berbicara 
dengan mempedulikan norma budaya menunjukkan bahwa ia 
adalah penutur yang pandai dan santun. Dalam ilmu pragmatik, 
kepandaian seperti itu dikenal dengan kepandaian pragmatis. 
Dalam berbahasa, kedua kaidah dasar kepandaian pragmatis itu 
perlu dipenuhi agar interaksi bahasa dapat berjalan baik dan 
memenuhi kaidah-kaidah makna dan nilai-nilai budaya. Untuk 
menjadikan bahasa memenuhi nilai kesantunan, Lakoff seperti 
dikutip Bonvillain (1997:117) menambahkan tiga postulat, yaitu: 
(i) jangan melecehkan; (ii) beri pilihan; dan (iii) ciptakan 
perasaan yang baik – ramahlah. 

Untuk menciptakan suasana yang baik dan bahasa santun, 
berbagai upaya agar memenuhi tiga postulat di atas perlu 
dilakukan. Seseorang yang tidak memperhatikan dua kaidah 
dasar kepandaian pragmatis dan tiga postulat kesantunan tersebut 
tidak akan dapat berbahasa dengan santun. Dengan demikian, 
berbahasa santun tidak hanya ditentukan oleh pilihan bentuk 
lahiriah bahasa dalam konstruksi bunyi, kata, frasa, klausa, dan 
kalimat saja, tetapi juga ada hubungannya dengan berbagai fitur 
luar bahasa yang melekat dengannya. Meskipun demikian, 
pilihan bentuk dan konstruksi gramatikal lalu memakainya dalam 
berkomunikasi adalah kiat mendasar untuk melahirkan bahasa 
santun dengan kadar nilai kesantunan yang diingini. Seperti 
sudah dikemukakan pada bab terdahulu, konstruksi gramatikal 
klausa yang berbeda, dalam BM, memuat nilai kesantunan yang 
berbeda pula. Kenyataan ini sudah pasti juga ditemui dalam 
bahasa lain, namun tentu saja, dengan ciri khas kebahasaan dan 
budakan kebahasaan yang berbeda. 

Dalam linguistik, kajian atas kesantunan berbahasa secara 
lintas bahasa banyak dilakukan oleh para peneliti dan ilmuwan 
bahasa sehingga melahirkan teori kesantunan semesta. Brown 
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dan Levinson (1987, 2000) mengakaji dan menelaah banyak hal 
tentang kesantunan berbahasa lintas bahasa. Hasil kajian tersebut 
dirangkum secara ilmiah menjadi tiga jenis kesantunan berbahasa 
sebagai inti sari dari berbagai fenomena kebahasan dan bukan 
kebahasaan yang mengarah ke nilai kesantunan berbahasa. 
Menurut Brown dan Levinso (1987, 2000), seperti juga dikutip 
oleh Bonvillain (1997:118), ada tiga jenis kesantunan berbahasa 
tersebut secara umum, yaitu: kesantunan positif (positive 
politeness), kesantunan negative (negative politeness), dan 
kesantunan tak-terekam (off-record politeness). Kesantunan 
positif yaitu kesantunan yang berorientasi pada pandangan positif 
yang diingini oleh pendengar. Penutur mengenal keinginan 
pendengar untuk mendapatkan keinginan wajah positifnya. 
Strategi kesantunan positif mengungkapkan solidaritas, 
persahabatan, tenggang-rasa dalam kelompok. Kesantunan 
negative berorientasi pada keinginan pendengar yang tidak ingin 
direndahkan; penutur mengetahui hak pendengar untuk bebas. 
Strategi esantunan negatif mengungkapkan pengendalian dan 
penghindaran pelecehan pendengar. Kesantunan tak-terekam 
merupakan strategi tidak langsung yang menghindari membuat 
pelecehan nyata atau tidak setara dengan mitra tutur. 

Penutur bahasa boleh memilih salah satu dari tiga jenis 
kesantunan tersebut untuk memenuhi ketentuan bahasa santun 
dan mendapatkan komunikasi yang baik. Dalam BM, kiat 
kesantunan berbahasa juga boleh dilakukan dengan pilihan salah 
satu strategi di atas. Pilihan konstruksi gramatikal klausa, 
misalnya, adalah salah satu kiat berbahasa santun untuk 
memenuhi salah satu kiat kesantunan sesuai dengan peristiwa 
dan tautan bahasa yang ada. Pilihan dan pemakaian jenis 
konstruksi gramatikal yang sesuai dengan tujuan dan peristiwa 
berbahasa menjadi salah satu kiat berbahasa santun yang sangat 
mendasar karena berkenaaan dengan bentuk bahasa. 
 
5.2 Penentuan Nilai Kesantunan Berbahasa: Pilihan 

Konstruksi Gramatikal 
Sebagaimana sudah dikemukakan di atas, nilai kesantunan 

berbahasa ditentukan oleh banyak hal, baik yang bersifat 
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linguistik maupun bukan linguistik. Ini disebabkan oleh 
kenyataan bahwa santun dan kesantunan bukan hanya milik 
bahasa. Kesantunan berbahasa, ternyata, hanya sebagian dari 
konsep kesantunan yang ada dalam kehidupan manusia. Santun 
dan kesantunan malah lebih banyak ditentukan oleh unsur-unsur 
luar bahasa yang menyertai kehadiran tuturan dan peristiwa 
bahasa. Berkenaan dengan itu, buku ini tidak membahas lebih 
jauh tentang nilai kesantunan umum secara sosial-budaya atau 
faktor-faktor luar bahasa yang menentukan nilai kesantunan 
berbahasa tersebut. Bagian ini hanya akan membahas perihal 
penentuan nilai kesantunan berbahasa dari sisi pilihan konstruksi 
gramatikal, khususnya yang ada dalam BM. Meskipun demikian, 
sajian data dan informasi yang ada dalam buku ini dapat 
digeneralisasikan untuk budaya berbahasa dalam bahasa lain 
yang mempunyai ciri kesamaan. 

Secara umum kajian linguistik bertujuan untuk 
mengungkapkan hakikat bahasa manusia yang digunakan sebagai 
alat komunikasi. Salah satu hakikat bahasa adalah sebagai wadah 
dan pengemas ungkapan santun. Adanya pilihan konstruksi 
klausa dalam satu bahasa adalah salah satu pengemas nilai 
kesantunan tersebut. Dalam BM, konstruksi klausa pasif 
(dimarkahi secara morfologis oleh prefiks di-, ta-, dan ba-) 
mengemas nilai kesantunan berbahasa yang lebih tinggi dari pada 
yang dibawa oleh klausa aktif (konstruksi nominatif-akusatif 
dengan pemarkah morfologis maN- atau tanpa prefiks). 
Konstruksi pentopikalan dan ergatif (yang ditandai oleh tataurut 
kata O – S – V, atau prefiks ba-) adalah konstruksi klausa yang 
memuat nilai kesantunan paling tinggi. Dengan demikian, 
penutur dan/atau pemakai BM dapat memilih jenis konstruksi 
klausa yang bersesuaian dalam menyampaikan gagasan atau 
pesan sesuai dengan peringkat nilai kesantunan yang diingininya. 
Telaah secara linguistik, semantis, pragmatis, dan kebudayaan 
tentang perbedaan nilai kesantunan berbahasa yang dikemas oleh 
jenis-jenis klausa yang ada dalam BM ini sudah disajikan pada 
bagian terdahulu.  

Kajian linguistik yang terus berkembang dengan berbagai 
pokok kajiannya mengharuskan ilmuwan bahasa melakukan 
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pembidangan dan menentukan arah penelaahannya untuk 
mencapai sasaran utama kajian tersebut. Newmeyer (2000:7 – 
11), berdasarkan berbagai pendapat ahli dan arah-aliran kajian 
linguistik, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada dua arah-
aliran (orientasi) kajian linguistik modern. Pertama adalah arah-
aliran formalis yang di dalamnya masuk aliran strukturalis dan 
generatifis. Para penggagas dan ilmuwan arah-aliran ini disebut 
formalis karena kajian linguistik yang mereka kembangkan 
bertitik-tolak pada bentuk-bentuk linguistik. Arah-aliran formalis 
ini lebih banyak memusatkan perhatian telaah linguistik pada 
bentuk-bentuk bahasa yang menjadi tempat melekatnya makna, 
fungsi, dan nilai bahasa. Kedua adalah arah-aliran fungsionalis 
dengan berbagai sub-alirannya yang menjadikan fungsi-fungsi 
bahasa sebagai alat komunikasi sebagai titik perhatiannya. Aliran 
linguistik ini lebih mengarahkan kajian-kajian kebahasaan untuk 
mengungkapkan berbagai fungsi bahasa sebagai alat komunikasi 
dari pada mencermati bentuk-bentuk konstruksi bahasa.  

Kedua arah-aliran linguistik ini secara lahiriah nampak 
bertentangan, namun pada hakikatnya mereka, sebenarnya, saling 
melengkapi. Jika kedua arah-aliran linguistik ini dapat disatukan 
sesuai keterpakaiannya dalam mengkaji fenomena bahasa 
tertentu, maka akan diperoleh deskripsi dan penjelasan fenomena 
bahasa tersebut secara lebih utuh dan mendalam. Keutuhan dan 
kedalaman penjelasan yang dapat diberikan melalui kedua 
pendekatan ini disebabkan oleh fenomena bahasa yang tidak 
hanya bertumpu pada bentuk lahiriahnya, melainkan juga terletak 
pada apa yang berada di baliknya. Perhatian yang kurang 
terhadap aspek makna, fungsi, dan nilai bahasa menyebabkan 
telaah bahasa hanya pada permukaannya saja. Sebaliknya jika 
aspek bentuk dan konstruksi bahasa diabaikan, tidak aka nada 
telaah bahasa yang sesungguhnya. 

Telaah bentuk dan makna bahasa (ruang lingkup 
linguistik-mikro) harusnya dikaitkan dengan telaah makna 
komunikatif dan nilai-nilai sosial-budaya (linguistik-makro). 
Bentuk-bentuk bahasa mengemas makna, fungsi komunikatif, 
dan nilai sosial-budaya masyarakat penuturnya. Oleh karena itu, 
hasil kajian tipologi linguistik akan lebih bermakna jika 
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dihubungkan dengan telaah linguistik kebudayaan dan 
sosiolinguistik, di antaranya yang berkenaan dengan nilai 
kesantunan berbahasa. Nilai kesantunan berbahasa boleh 
dicermati melalui kajian pragmati, sosiolinguistik, atau linguistik 
kebudayaan. Teori relativitas linguistik dan hipotesis Sapir-
Whorf adalah bagian teori yang membahas keberhubungan 
antara bahasa, manusia, pikiran, dan kebudayaan.Sebagaimana 
diketahui, teori relativitas bahasa dan hipotesis Sapir-Whorf 
menjadi bagian penting dalam kajian linguistik kebudayaan dan 
sosiolinguistik meskipun ada sebagian ilmuwan bahasa yang 
mempertanyakan keberterimaannya. 

Sebagaimana sudah sama-sama dimaklumi, bahasa adalah 
wujud nyata dari kemampuan manusia untuk berkomunikasi 
dengan menggunakan rangkaian bunyi tertentu yang disusun 
dalam unit dan sistem tertentu pula sebagai wahana penyampai 
makna dan pesan dalam berbagai sisi kehidupannya. Selain itu, 
bahasa merupakan “panduan” untuk berkehidupan sosial karena 
bahasa dapat “menyuruh” atau “menghentikan” manusia dalam 
bertindak dengan menggunakan berbagai bentuk dan kemasan 
bahasa yang berlaku secara alami. Dengan kata lain, bahasa 
memberi dan melaksanakan cara-cara lain yang berhubungan 
dengan objek dan orang; wujud nyata berkomunikasi yang sangat 
cerdas dan tidak dimiliki oleh makhluk lain (lihat Duranti, 
1997:43; Jufrizal dkk., 2006).  

Sejarah kajian keberhubungan antara bahasa dengan 
budaya masyarakat penuturnya telah dan terus menjadi perhatian 
dari para ilmuwan bahasa dan antropologi. Para perintis 
antropologi modern seperti Boas, Malinowski, dan yang lainya, 
sejak awal sudah tahu bahwa bahasalah yang memungkinkan 
terjadinya penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa yang dipantau 
oleh peneliti etnografi. Pada kenyataannya, tanpa bahasa tidak 
akan ada peristiwa-peristiwa yang dilaporkan dan yang dijadikan 
butir pembelajaran dan pesan-makna (Duranti, 1997:7). Semua 
ini mengisyaratkan dan menguatkan akan adanya pertautan dan 
keberhubungan antara bahasa, masyarakat (penuturnya), dan 
kebudayaan (penuturnya). Kenyataan ini pulalah, yang secara 
teoretis-ilmiah dan empiris, memunculkan bidang kajian bahasa 
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yang disebut Sosiolinguistik dan Linguistik Kebudayaan (atau 
Linguistik Antropologi). Terkait dengan dua bidang ilmu ini, 
Foley (1997) menjelaskan bahwa linguistik kebudayaan adalah 
sub-bidang linguistik yang berkenaan dengan tempat bahasa 
dalam konteks sosial-budaya yang lebih luas, peran bahasa dalam 
penempaan dan pelestarian praktek-praktek budaya dan struktur 
sosial. Sementara itu, sosiolinguistik memandang dan mengkaji 
bahasa sebagai lembaga (bagian) sosial. 

Sejalan dengan arah dan tujuan kajian yang melibatkan 
aspek tatabahasa dengan kebudayaan, maka pada bagian ini perlu 
dikemukakan batasan kebudayaan yang berkaitan dengan nilai-
nilai budaya yang dibawa oleh bahasa. Menurut Foley (1997:14), 
budaya adalah ranah praktis antar generasi yang dengannya 
makhluk manusia dalam satu sistem sosial berkomunikasi 
satusama lain. Praktek-praktek budaya dapat verbal atau bukan-
verbal yang mesti komunikatif dalam pengertian bahwa praktek-
praktek kebudayaan itu terjadi sebagai bagian sejarah 
berkelanjutan dari struktur sosial. 

Kajian konstruksi klausa dalam keberhubungannya dengan 
budaya berbahasa santun yang menjadi pokok utama masalah 
penelitian ini memerlukan landasan teoretis dan rujukan tentang 
bahasa yang bersesuaian. Dalam hal ini, pendapat Foley (1997:27 
– 29) tentang bahasa cukup beralasan untuk dirujuk. Menurutnya, 
bahasa adalah sistem tanda dengan kaidah-kaidah 
penggabungannya. Semua tanda linguistik dalam bentuk ikon, 
indeks, atau symbol, mempunyai struktur ganda, kutub bentuk 
(form) dan kutub makna (meaning). Prinsip-prinsip atau kaidah-
kaidah penggabungan tanda-tanda untuk membentuk kalimat 
itulah yang disebut tatabahasa bahasa yang bersangkutan. 
Tatabahasa terbentuk secara alami sejalan dengan budaya dan 
pola hidup masyarakat penuturnya. Ini berarti bahwa bahasa 
tidak terlepas dari kebudayaan masyarakat penuturnya, baik 
dalam arti luas maupun dalam arti khusus (lihat juga Jufrizal 
dkk., 2006). Dalam kaitan lebih khusus antara bahasa dengan 
kebudayaan, Kramcsch (2001:3, 6) menyatakan bahwa bahasa 
adalah wahana mendasar bagi manusia untuk melakukan 
kehidupan sosial. Sewaktu digunakan dalam konteks komunikasi, 
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bahasa terikat dengan budaya secara berlapis dan rumit. Bahasa 
mengungkapkan kenyataan budaya; bahasa mewujudkan 
kenyataan budaya; dan bahasa melambangkan kenyataan budaya. 
Kunci bahwa bahasa dan budaya terjadi secara alamiah terlihat 
pada bentuk sosialisasi atau penyesuaian diri manusia yang 
beragam.  

Berdasarkan paparan dan telaah data yang disajikan pada 
bagian terdahulu, ternyata konstruksi klausa BM yang berbeda 
memuat dan mengemas makna dan nilai berbahasa yang berbeda. 
Klausa verbal BM yang dimarkahi oleh prefiks ma- pada 
verbanya menjadikan subjek gramatikal klausa tersebut berperan 
secara semantis sebagai agen dan sekaligus adalah topik. 
Konstruksi klausa seperti ini, yang dinamakan oleh ilmuwan 
tatabahasa dan tipologi linguistik sebagai klausa aktif, 
menjadikan pokok informasi dan penekanan pesan pada pelaku 
perbuatan yang secara bentuk bahasa adalah subjek gramatikal. 
Konstruksi klausa seperti ini memuat informasi “datar” dan apa 
adanya; nilai kesantunan berbahasa yang dikemasnya rendah dan 
tidak mempunyai muatan psikologis-komunikatif santun dalam 
menyampaikan pesan. 

Nilai kesantunan berbahasa yang dikemas oleh klausa BM 
dapat “dinaikkan” dengan menggunakan konstruksi pasif 
(melalui kaidah pemasifan); menaikkan objek klausa aktif 
menjadi subjek gramatikal dan mengganti prefiks ma- dengan 
prefiks pasif (di-, ta-, atau ba-) dan subjek gramatikal klausa 
dasarnya menjadi relasi oblik. Nilai kesantunan berbahasa klausa 
BM akan lebih tinggi lagi jika dijadikan klausa pentopikalan atau 
ergatif yang dimarkahi oleh prefiks ba- (agentless passive 
construction). Ini berarti bahwa konstruksi klausa BM yang 
dibentuk dalam diatesis aktif, pasif, pentopikalan, atau ergatif 
bukan ada tanpa muatan komunikatif dan nilai budaya. Mereka 
ada untuk memuat makna dan pesan dengan nilai kesantunan 
berbahasa yang berbeda-beda. Penutur asli BM secara alami 
mengetahui bagaimana memilih dan menggunakan satu atau 
menggabung jenis-jenis klausa tersebut sesuai dengan tujuan 
komunikasi dan budaya berbahasa yang sesuai.     
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Sehubungan dengan itu, dipercayai bahwa konstruksi 
gramatikal yang berbeda dalam setiap bahasa manusia 
mempunyai keberhubungan dengan makna, nilai, dan budaya 
masyarakat penuturnya. Oleh karena itu, pemilihan dan 
pemakaian berbagai ragam konstruksi gramatikal klausa yang 
ada pada setiap bahasa manusia oleh penuturnya berkenaan 
dengan tujuan komunikasi, nilai pesan, dan budaya masyarakat 
penuturnya. Artinya, bahwa nilai kesantunan berbahasa yang 
berbeda diungkapkan melalui konstruksi gramatikal (klausa) 
berbeda. Apa yang dinyatakan oleh Kramsch (2001:11) bahwa 
orang berbicara dengan cara yang berbeda karena mereka 
berpikir dengan cara yang berbeda cukup berterima adanya. 
Secara teoretis ini disebabkan oleh mereka berpikir dengan cara 
yang berbeda karena bahasa mereka menawarkan cara 
mengungkapkan (makna) dunia di sekitar mereka dengan cara 
yang berbeda pula. Pendapat seperti ini adalah dasar pemikiran 
teori relativitas linguistik.  

Pandangan relativitas linguistik ini dipegang oleh Boas, 
Sapir, dan Whorf dalam kajian mereka tentang bahasa-bahasa 
Indian Amerika. Pandangan Whorf tentang saling 
ketergantungan antara bahasa dengan pikiran dikenal dengan 
hiptesis Sapir-Whorf. Hipotesis lebih tegas menyatakan bahwa 
struktur bahasa, suatu yang digunakan secara terus menerus, 
mempengaruhi cara seseorang berpikir dan berprilaku. Bahasa 
dapat pula dikatakan sebagai bagian integral dari manusia – 
bahasa menyerap setiap pikiran dan cara memandang dunia 
penuturnya (lihat Kramsch, 2001:77; Wardhaugh, 2010:230-
233). Dalam kaitannya dengan hasil telaah data penelitian yang 
dilakukan dalam dua tahun (2013 – 2014), tim peneliti 
menyatakan bahwa konstruksi gramatikal (klausa) dengan 
berbagai bentuk dan jenisnya bukan ada begitu saja tanpa 
kandungan makna dan fungsi komunikatif yang mempunyai 
keberhubungan dengan budaya masyarakat penuturnya. 
Simpulan ini memperkuat keberterimaan teori relativitas 
linguistik dan salah satu butir hipotesis Sapir-Whorf; struktur 
bahasa, suatu yang digunakan secara terus menerus, 
mempengaruhi cara seseorang berpikir dan berprilaku.   
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Sebenarnya, teori relativitas linguistik tidak menyatakan 
bahwa struktur linguistik mengatur secara ketat apa yang 
dipikirkan atau dirasakan orang, melainkan struktur bahasa 
tersebut (hanya) cenderung mempengruhi apa yang 
sesungguhnya mereka pikirkan terus-menerus. Menurut 
padangan ini, apa yang dilakukan Sapir dan Whorf mengarah ke 
dua gagasan penting, yaitu: 

(i) Ada satu pendapat akhir-akhir ini bahwa bahasa, 
sebagai kode, mencerminkan kebiasaan dan ikatan 
budaya sebagai cara orang berpikir; 

(ii)  Lebih dari pendapat Whorf, kita mengenal alangkah 
pentingnya konteks dalam melengkapi makna yang 
terkemas dalam bahasa. 

 
Gagasan pertama berhubungan dengan budaya sebagai kemasan 
makna dalam bahasa itu sendiri. Gagasan kedua berkenaan 
dengan budaya sebagaimana diungkapkan melalui pemahaman 
nyata bahasa (Kramsch, 2001:35). Berdasarkan data dan telaah 
budaya berbahasa dalam BM yang menjadi objek kajian 
penelitian ini, adalah cukup beralasan untuk menyatakan bahwa 
konstruksi gramatikal (klausa) dalam satu bahasa mengemas nilai 
kesantunan berbahasa yang berbeda dan mempunyai ke-
berhubungan dengan budaya berbahasa masyarakat penuturnya. 
Dengan kata lain, konstruksi gramatikal bahasa manusia 
mempunyai keberhubungan dengan budaya berbahasa, salah 
satunya dengan nilai kesantunan berbahasa. 

Keberhubungan antara bahasa dengan budaya, dalam 
kajian Linguistik Kebudayaan dan Sosiolinguistik, di antaranya, 
tercermin dalam teori relativitas linguistik dan hipotesis Sapir-
Whorf. Itu lah sebabnya, kajian fenomena hubungan bahasa dan 
budaya, pada umumnya, dikaitkan dengan teori dan hipotesis 
tersebut oleh para ilmuwan dan peneliti bahasa. Menurut 
Wardhaugh (1988:22), pendapat yang ada tentang keber-
hubungan antara bahasa dan kebudayaan yang cukup lama 
bertahan adalah: 

(i) Struktur bahasa menentukan cara-cara penutur bahasa 
tersebut memandang dunianya; 
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(ii)  Budaya masyarakat tercermin dalam bahasa yang 
mereka pakai, karena mereka menilai segala sesuatu 
dan melakukannya dengan cara tertentu yang 
mencerminkan apa yang mereka nilai dan apa yang 
mereka lakukan. Dalam pandangan ini, perangkat-
perangkat budaya tidak menentukan struktur bahasa 
tetapi perangkat-perangkat tersebut jelas mempe-
ngaruhi bagaimana bahasa digunakan dan mungkin 
menentukan mengapa butiran-butiran budaya tersebut 
merupakan cara berbahasa; 

(iii)  Ada sedikit atau tidak ada hubungan (sama sekali) 
antara bahasa dan budaya. 

Pernyataan bahwa struktur bahasa mempengaruhi 
bagaimana penuturnya memandang dunia, sebenarnya telah 
diperkenalkan oleh Humbolt pada abad ke-19. Namun sekarang, 
pernyataan itu dirujuk sebagai hipotesis Sapir-Whorf atau 
hipotesis Whorfian (Wardhaugh, 1988:212). Pada beberapa hal, 
Fishman memberi komentar dan pendapat tentang hipotesis 
Sapir-Whorf tersebut. Di antara komentarnya yang penting untuk 
dijadikan bahan pertimbangan adalah: (i) jika penutur satu 
bahasa mempunyai kata-kata untuk menggambarkan sesuatu dan 
penutur bahasa yang lain tidak mempunyai kata untuk itu, maka 
penutur bahasa pertama akan lebih mudah membicarakan hal-hal 
tersebut; (ii) jika satu bahasa membuat perbedaan-perbedaan, 
sementara bahasa lain tidak membedakannya, maka orang yang 
menggunakan bahasa pertama akan lebih siap memikirkan 
perbedaan dalam lingkungan yang memperhatikan perbedaan 
tersebut; (iii) kategori gramatikal yang ada dalam satu bahasa 
tidak hanya membantu pemakaianya untuk memikirkan dunia 
dengan cara tertentu tetapi juga membatasi pandangan tersebut. 
Komentar Fishman tersebut (lihat Wardhaugh, 1988:214) dapat 
dikelompokkan menjadi komentar netral (komentar (i), komentar 
lebih kuat (komentar (ii)), dan komentar terkuat (komentar (iii)). 

Inti pendapat Fishman, seorang ilmuwan Sosiolinguistik, 
tentang hipotesis Sapir-Whorf di atas ada dua. Pertama, Fishman 
tidak secara utuh menerima semua butir hipotesis Sapir-Whorf 
dengan membuat pernyataan melalui tiga kelompok, yaitu netral, 
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kuat, dan lemah. Ini berarti bahwa butir-butir hipotesis tersebut 
masih memerlukan bukti-bukti yang lebih banyak melalui 
berbagai bentuk penelitian untuk menyatakan keberterimaannya. 
Kedua, Fishman hanya menggunakan kata hubungan untuk 
menyatakan keterkaitan antara bahasa dengan budaya masyarakat 
penuturnya. Kata ‘hubungan’ (relationship), secara harfiah, 
bermakna ‘ada hubungan’; tidak bermakna adanya ‘saling 
berhubungan’ atau ‘saling berpengaruh’. Fishman belum secara 
tegas menyatakan bahwa antara bahasa dan budaya saling 
berhubungan (having interrelationship). 

Melalui telaah data dan temuan penelitian ini, tim peneliti 
mendukung keberterimaan butir-butir hipotesis Sapir-Whorf 
yang secara umum menyatakan bahwa ada hubungan antara 
bahasa dengan kebudayaan masyarakat penuturnya dengan kadar 
hubungan yang berbeda-beda. Dengan demikian, hasil penelitian 
ini memperkuat pernyataan Fishman bahwa butir-butir hipotesis 
Sapir-Whorf itu dapat dikelompokkan menjadi butir yang netral, 
kuat, dan lemah. Ini berarti bahwa sebagian butir hipotesis 
tersebut menyatakan hubungan netral, kuat, dan lemah. Selain 
itu, penelitian ini menemukan gejala adanya “keberhubungan” 
antara bahasa dengan kebudayaan masyarakat penuturnya. 
Dalam hal ini, tim peneliti menggunakan istilah 
“keberhubungan” untuk menggambarkan bahwa ada hubungan 
timbal-balik antara bahasa dengan kebudayaan. Artinya, untuk 
kasus dan fenomena tertentu bahasa yang mempengaruhi 
kebudayaan, dan untuk kasus dan fenomena lain kebudayaan 
yang mempengaruhi bahasa. Kadar keberhubungan antara bahasa 
dengan kebudayaan itu ditentukan oleh berbagai faktor, baik 
faktor kebahasaan maupun bukan kebahasaan yang terjadi secara 
berlapis dan rumit. 

Dengan demikian, simpulan di atas memperbaiki dan lebih 
mempertegas pendapat Fishman tentang hubungan antara bahasa 
dan kebudayaan. Jika Fishman hanya menggunakan istilah 
“hubungan” untuk menggambarkan adanya pertautan antara 
bahasa dengan kebudayaan, di sini digunakan “keberhubungan” 
untuk menunjukkan pertautan antara bahasa dengan kebudayaan. 
Dapat dipahami bahwa Fishman hanya melihat hubungan 
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“searah” antara bahasa dengan kebudayaan; yang penting, 
menurutnya, keduanya berhubungan. Penulis, untuk hal ini, 
sengaja menggunakan istilah “keberhubungan” untuk 
menunjukkan adanya hubungan dua arah dan timbal-balik antara 
bahasa dan kebudayaan. Oleh karena itu, dapat tegaskan bahwa 
keberterimaan hipotesis Sapir-Whorf cukup tinggi meskipun ada 
pemeringkatannya menjadi netral, kuat, dan lemah.         

Berlapis dan rumitnya keberhubungan antara bahasa 
dengan kebudayaan itu tidak hanya ditunjukkan oleh bentuk dan 
makna bahasa, tetapi juga diperlihatkan oleh nilai bahasa. Oleh 
karena itu, cukup beralasan untuk menyataka bahwa 
keberhubungan antara bahasa, masyarakat, dan kebudayaan 
terjalin dan berjalan secara berlapis, rumit, dan alami; manusia 
dan kebudayaan adalah pasangan yang tidak terpisahkan. White 
dan Dillingham (1973:9), dalam hal ini, menyatakan bahwa tidak 
ada budaya tanpa manusia, dan tidak ada manusia (lazimnya) 
tanpa budaya. Keberhubungan antara bahasa dan kebudayaan 
yang cukup dekat terjadi pada tataran lahiriah (bentuk) dan 
batiniah (makna, fungsi, dan nilai) bahasa. Aspek kesantunan 
berbahasa termasuk bagian penting dalam peristiwa komunikasi 
(bahasa) verbal yang erat persentuhannya dengan kebudayaan 
masyarakat penuturnya. Rasa budaya dan rasa bahasa masyarakat 
tertentu terjadi secara alamiah melalui proses pemerolehan dan 
pembelajaran. Sehubungan dengan itu, Duranti (1997) 
mengatakan bahwa kebudayaan juga dipandang sebagai sesuatu 
yang dipelajari, dipindahkan, dilewatkan, dan diwariskan dari 
generasi ke generasi berikutnya melalui tindakan manusia, 
keseringannya dalam bentuk interaksi langsung, dan tentu saja, 
melalui komunikasi linguistik atau bahasa verbal.  

Data dan informasi kebahasaan tipologi gramatikal dan 
linguistik kebudayaan dalam BM memberi arti penting tentang 
keberterimaan hipotesis Sapir-Whorf. Bahwa bahasa adalah 
bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan dan merupakan 
salah satu unsur utama kebudayaan itu sendiri merupakan 
penegasan utama yang ingin dinyatakan dalam buku ini. 
Konstruksi dan struktur gramatikal yang merupakan bentuk 
lahiriah bahasa tidaklah ada begitu saja melainkan mempunyai 
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keberhubungan dengan unsur-unsur kebudayaan pemakai bahasa 
tersebut, termasuk nilai kesantunannya. Dalam hal ini, 
pernyataan bahwa mengetahui budaya sama dengan mengetahui 
bahasa atau sebaliknya cukup berterima secara ilmiah. Selain itu, 
baik bahasa maupun budaya juga merupakan kemasan kejiwaan 
dan suasana hati pemakainya.  

Lebih jauh dapat ditegaskan bahwa kesantunan berbahasa 
adalah sebagian wujud kejiwaan (baik pribadi maupun 
kelompok) yang dilahirkan bersamaan dengan pemakaian bahasa 
sebagai alat komunikasi. Konstruksi gramatikal yang berbeda 
memuat nilai kesantunan berbahasa yang berbeda juga berarti 
bahwa kebudayaan ada dalam komunikasi, komunikasi verbal. 
Mengatakan kebudayaan adalah komunikasi berarti melihat dan 
memahami kebudayaan itu sebagai sistem tanda, dalam 
penelitian ini, secara khusus, adalah tanda-tanda linguistik. 
Berbicara tanda, secara teoretis, berkaitan dengan teori semiotik 
budaya yang mempunyai kandungan nilai budaya yang universal 
dan khusus. Mempercayai bahwa bahasa adalah komunikasi juga 
berarti bahwa teori seseorang (atau kelompok orang) tentang 
dunianya mesti dikomunikasikan agar bisa hidup, salah satunya 
memalui bahasa (lihat lebih jauh Duranti, 1997:27, 33).  

Kesantunan berbahasa merupakan sebagian kiat berbahasa 
yang mendukung keberhasilan penyampaian pesan 
(berkomunikasi). Meskipun kosep kesantunan cukup abstrak dan 
berbeda-beda sesuai dengan pandangan perorangan dan 
kelompok, namun secara sederhana dapat dikemukakan bahwa 
kesantunan berbahasa berkaitan dengan ‘penghormatan” 
(honorific) atau penempatan seseorang pada tempat ‘terhormat’ 
(honor), atau sekurang-kurangnya menempatkan seseorang pada 
tempat yang diingininya. Berbicara tentang kesantunan, Yule 
(1998:60), misalnya, mengatakan bahwa kesantunan dalam 
interaksi (berbahasa) dapat didefinisikan sebagai kiat yang 
dipakai untuk memperlihatkan kepedulian terhadap citra-diri 
seseorang di tengah masyarakatnya. Menempatkan seseorang 
atau mitra tutur pada tempat (wajah) yang diingininya melalui 
pemakaian bahasa dengan memilih dan menggunakan konstruksi 
gramatikal klausa yang ada dalam satu bahasa adalah salah satu 
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kiat berbahasa santun dan bagian dari penentu nilai kesantunan 
berbahasa itu sendiri. Dalam BM, nilai kesantunan berbahasa 
yang berbeda dapat diungkapkan melalui pilihan dan pemakaian 
konstruksi klausa yang ada, klausa aktif, pasif, pentopikalan, atau 
ergatif. Dalam kaitannya dengan ini, dipercayai bahwa setiap 
bahasa mempunyai kiat berbahasa santun secara linguistis 
melalui pilihan konstruksi gramatikalnya masing-masing.     

Kesantunan berbahasa merupakan fenomena semesta. 
Namun secara khusus setiap bahasa mempunyai pilihan 
konstruksi gramatikal yang berbeda secara lintas bahasa untuk 
mengemas nilai kesantunan berbeda-beda karena budaya 
berbahasa antar kelompok masyarakat penutur juga berbeda. 
Berkenaan dengan ini, Wierzbicka (1991:69) menyatakan bahwa 
dalam masyarakat yang berbeda, dan dalam komunitas yang 
berbeda, orang berbicara dengan cara yang berbeda. Perbedaan 
cara bicara tersebut cukup dapat diamati dan sistematis. 
Perbedaan-perbedaan itu, di antaranya, menggambarkan 
perbedaan nilai budaya yang ada di tengah masyarakat tertentu. 
Masyarakat penutur BM, seperti dipapar-jelaskan di atas, 
memilih dan menggunakan konstruksi klausa aktif, pasif, 
pentopikalan atau ergatif untuk mengemas nilai kesantunan 
berbahasa sesuai dengan budaya leluhur mereka. Dengan 
demikian, dapat dinyatakan bahwa cara berbicara, gaya 
komunikatif, atau pilihan struktur kalimat (ujaran) yang berbeda 
mempunyai perbedaan kandungan nilai-nilai sosial-budaya, di 
samping mempunyai nilai kebahasaan dan komunikatif lainnya. 

 
5.3 Pergeseran Budaya dan Bahasa 

Semua fenomena dan aspek pisik benda di alam jagat 
raya ini mengalami perubahan, baik yang bersifat alamiah-lambat 
(evolusi) maupun perubahan cepat (revolusi). Semua aspek 
kehidupan manusia, termasuk bahasa bukanlah sesuatu yang 
“kebal” terhadap perubahan. Semua fitur dan unsur kebudayaan 
yang menjadi penanda kecerdasan dan perkembangan peradaban 
manusia selalu bergeser dan berubah dari masa ke masa dengan 
kadar kecepatan yang berbeda. Oleh karena itu, pergeseran dan 
perubahan budaya adalah keniscayaan dan secara alami boleh 
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menyebabkan pergeseran dan dan perubahan bahasa (lihat 
McMahon, 1999; Schendl, 2001). Pergeseran budaya dan bahasa 
diawali dengan pergeseran-pergeseran kecil yang dilakukan oleh 
manusia secara tidak sengaja, berlanjut ke pergeseran yang lebih 
besar, dan seterusnya dalam waktu yang agak panjang menuju ke 
perubahan; pergeseran dan perubahan budaya beriringan dengan 
pergeseran dan perubahan bahasa.    

Pergeseran dan perubahan bahasa tidak terlepas dari apa 
yang terus terjadi pada berbagai fenomena sosial-budaya dalam 
kehidupan manusia. Keterkaitan tipologi bahasa dengan evolusi 
bahasa menjadi bagian penting untuk mencermati pergeseran 
budaya dan bahasa. Alam jagat-raya dan semua isinya 
sebenarnya selalu berevolusi; bergeser dan berubah secara alami. 
Tidak terkecuali, proses evolusi juga terjadi pada bahasa pada 
setiap tatarannya.. Pencermatan teliti terhadap bahasa 
membuktikan bahwa evolusi bahasa bermula dari pergeseran 
kecil dan dalam waktu tertentu sampai pada perubahan. Pemicu 
semua itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, 
yaitu faktor linguistik dan faktor sosial-budaya manusia sebagai 
penutur bahasa itu.  

Pergeseran dan perubahan bahasa yang terjadi pada 
setiap lapis bahasa mempunyai tingkat kecepatan yang berbeda-
beda. Artinya, ada lapis atau tataran bahasa yang lebih cepat 
bergeser dan berubah sehingga butuh waktu yang tidak terlalu 
lama. Sementara itu, ada tataran lain yang membutuhkan waktu 
relatif lebih lama untuk bisa diamati. Pergeseran/perubahan 
bahasa pada tataran bunyi dan kata (atau frasa), misalnya, dapat 
terjadi dalam rentang lebih singkat jika dibandingkan dengan 
perubahan leksikal dan perubahan makna. Sementara itu 
perubahan gramatikal adalah perubahan yang terjadi pada bahasa 
dalam kurun masa yang jauh lebih panjang lagi. Itulah sebabnya 
perubahan gramatikal sering tidak disadari adanya kecuali 
melalui pengamatan seksama dengan memperbandingkan data 
bahasa dalam dua masa yang agak panjang (diakronis) (lihat 
McMahon, 1999; Croft, 2000; Schendle, 2001; Campbell, 2004; 
Jufrizal, 2013b; Jufrizal dkk., 2013). 
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Pergeseran dan perubahan bahasa secara linguistik-
makro dapat dipahami sebagai fenomena sejarah dan evolusi 
biologis, meskipun kaitannya dengan evolusi ilmu biologi ini 
masih diperdebatkan. Akan tetapi, tidak dapat diingkari bahwa 
teori evolusi bahasa dan geolinguistik sudah menjadi pokok-
pokok kajian dalam linguistik yang turut memperkaya khasanah 
linguistik mutakhir (Croft, 2000; Schendle, 2001). Berbagai 
alasan dan faktor penyebab mengapa bahasa bergeser dan 
berubah telah dan terus dibahas oleh para ahli dari berbagai sisi 
dan dengan pendekatan teori yang berbeda-beda. Berdasarkan 
berbagai pendapat dan hasil penelitian linguistik terkait, Schendl 
(2001:67 – 80) mengemukakan bahwa perubahan bahasa itu 
dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui tiga pendekatan, yaitu: 
(i) pendekatan fungsional; (ii) pendekatan psikolinguistik; dan 
(iii) pendekatan sosiolinguistik. Pendekatan fungsional yaitu 
penjelasan tentang ihwal fenomena bahasa yang dipusatkan pada 
bahasa sebagai sistem abstrak di mana daya-dalam dari sistem 
bahasa itu sendiri lah yang menyebabkan terjadikan perubahan 
bahasa. Pendekatan psikolinguistik adalah penjelasan tentang 
perubahan bahasa yang dikaitkan dengan proses kognitif, 
mentalistis, dan psikologis yang terjadi dalam otak dan pikiran 
penutur. Sementara itu, pendekatan sosiolinguistik adalah 
penjelasan yang melihat secara seksama alasan dan faktor 
perubahan bahasa berdasarkan peran penutur sebagai makhluk 
sosial-budaya (lihat juga Jufrizal, 2013b; Jufrizal dkk., 2013). 

Ini berarti bahwa pergeseran dan perubahan bahasa 
dipicu oleh berbagai faktor linguistik, faktor kejiwaan-pikiran, 
dan faktor sosial-budaya penutur dan masyarakat penuturnya. 
Secara sosiolinguistik, pergeseran dan perubahan bahasa sering 
dikaitkan dengan fenomena kebertahanan, pemertahanan, 
kelahiran, dan kematian bahasa. Faktor sosial-budaya penting 
yang mempunyai peran penting dalam pergeseran dan perubahan 
bahasa adalah status ekonomi, status sosial, status sosio-historis, 
status bahasa itu sendiri, dan status demografis penuturnya (lihat 
Appel dan Muysken, 1988). Pergeseran dan perubahan bahasa 
tidak bergantung pada satu faktor saja, melainkan terkait dengan 
berbagai faktor kebahasaan dan bukan-kebahasaan, baik secara 
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bersamaan maupun sebagian. Dengan demikian, pergeseran dan 
perubahan fitur-fitur kebahasaan dalam satu bahasa adalah hal 
yang lazim dan alami. Kelaziman itu dapat pula terjadi dengan 
pergeseran tipologi gramatikal suatu bahasa, termasuk tipologi 
gramatikal BM (Jufrizal, 2013b dan Jufrizal dkk., 2013).           

Tujuan pokok kajian tipologi linguistik, khususnya 
tipologi gramatikal, adalah berupaya mencermati sifat-perilaku 
gramatikal bahasa (-bahasa) di dunia berdasarkan struktur 
lahiriah tatakata dan tatakalimatnya, lalu mengelompokkannya 
berdasarkan kemiripan dan kecenderungan yang dimiliki 
bersama. Berdasarkan sistem morfologisnya, bahasa-bahasa 
manusia dapat dikelompokkan menjadi bahasa isolasi, bahasa 
aglutinasi, bahasa infleksi, dan bahasa poli-sintetis (lihat 
Mallinson dan Blake, 1981; Comrie, 1989; Schendl, 2001; 
Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 2012). Sementara itu, berdasarkan 
sistem aliansi gramatikal antara klausa intransitif dan klausa 
transitif dalam satu bahasa, secara sintaktis bahasa (-bahasa) 
manusia dapat dikelompokkan menjadi bahasa akusatif (S = A, ≠ 
P), bahasa ergatif (S = P, ≠ A), bahasa aktif atau bahasa dengan 
S-alir dan S-terpilah (Sa = A, Sp = P) dan sistem lainnya (lihat 
Dixon, 1994; Payne, 2002). Selain sistem aliansi gramatikal, 
kajian tipologi gramatikal lain pada tataran sintaksis adalah 
tipologi tataurutan kata. Tataurutan kata pada klausa dasar 
bahasa-bahasa manusia dapat S – V – O, S – O – V, V – S – O, O 
– V – S, V – O – S dan yang lainnya, termasuk bahasa dengan 
tataurutan kata bebas namun mempunyai pemarkah morfologis 
yang jelas (Mallinson dan Blake, 1981; Schendl, 2001; Song, 
2001;  Jufrizal, 2013; dan lihat juga Jufrizal dkk., 2013). 

Meskipun perubahan gramatikal, termasuk perubahan 
tipologi gramatikal, adalah pergeseran dan perubahan bahasa 
yang membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat dicermati 
dan disadari, namun perubahan dan evolusi bahasa tetap terjadi 
tataran itu (Schendl, 2001; Jufrizal, 2013). Dalam kaitannya 
dengan perubahan (tipologi) gramatikal, Dixon (1994) 
menjelaskan bahwa kemungkinan itu dapat terjadi. Dalam hal ini, 
bahasa aglutinasi dapat berubah menjadi bahasa infleksi, bahasa 
isolasi dapat mengarah ke bahasa aglutinasi, atau sebaliknya. Jika 
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ditinjau dari  kemungkinan pergeseran pada sistem aliansi 
gramatikal, dapat pula dinyatakan bahwa, bahasa bertipologi 
ergatif dapat mengarah menjadi bahasa akusatif, atau menjadi 
bahasa aktif, dan/atau sebaliknya. Di antara pemicu luar bahasa 
yang mempercepat pergeseran dan perubahan bahasa pada zaman 
mutakhir ini adalah persentuhan budaya dan bahasa yang 
semakin cepat dan sering, internasionalisasi informasi dan 
pendidikan, dan kebutuhan akan informasi. 
 
5.4 Pergeseran Nilai Kesantunan Berbahasa 

Pergeseran budaya menyebabkan pergeseran bahasa; 
keduanya boleh jadi menyebabkan pergeseran nilai kesantunan 
berbahasa. Pergeseran tipologi gramatikal BM, dari bahasa yang 
cenderung bertipologi ergatif menuju ke bahasa akusatif 
menyebabkan pergeseran nilai kesantunan berbahasa. Ini 
mempunyai hubungan dengan keberterimaan butir-butir hipotesis 
Sapir-Whorf yang merupakan hipotesis tentang keberhubungan 
antara bahasa, budaya, dan pikiran penturnya (manusia).  
Sejumlah data diakronis dan sinkronis sehubungan dengan pokok 
kajian ini sudah ditelaah dan menghasilkan temuan bahwa 
tipologi gramatikal dan nilai kesantunan berbahasa yang dikemas 
oleh konstruksi aktif, pasif, pentopikalan, dan ergatif sudah 
mengalami pergeseran jika dibandingkan dengan alam berbahasa 
dalam masyarakat Minangkabau pada masa di atas empat dekade 
yang lalu. Ini menjadi sangat menarik dan penting karena 
menjadi pijakan untuk mencermati ada atau tidak adanya 
pergeseran nilai kesantunan berbahasa yang dikemas oleh 
konstruksi gramatikal klausa yang ada dalam BM. Fenomena ini 
berkaitan dengan keberhubungan antara bentuk (konstruksi) 
bahasa dengan makna, fungsi, dan nilai bahasa manusia. 

Kedekatan dan keberhubungan berlapis yang terjalin 
antara bahasa dengan kebudayaan masyarakat penuturnya sudah 
tidak menjadi perdebatan lagi di kalangan ilmuwan bahasa, 
terutama ilmuwan sosiolinguistik dan linguistik kebudayaan. 
Tidak dapat diingkari bahwa apa yang terjadi pada kebudayaan 
akan turut mempengaruhi bahasa. Sebagai gejala alam, 
kebudayaan manusia selalu berubah, baik dalam tataran evolusi 
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(perubahan lambat-alami) maupun revolusi (perubahan cepat). 
Tidak terkecuali ini semua terjadi pula pada bahasa; bahasa 
dengan kadar tertentu selalu bergeser dan berubah seiring dengan 
pergeseran dan perubahan bahasa (lihat Schendl, 2001; 
McMahon, 1999). Kejadian ini adalah keniscayaan yang berlaku 
untuk semua wujud di alam jagad raya ini. 

Berdasarkan sifat-perilaku gramatikal yang dikaji secara 
tipologis atas data ketatabahasaan secara diakronis, diperkirakan 
bahwa BM saat ini sedang dalam proses perubahan dari bahasa 
bertipologi ergatif menuju ke bahasa akusatif. Ada tiga asumsi 
dasar yang mendukung pergeseran tipologi gramatikal BM ini. 
Pertama, tipologi gramatikal BM yang cenderung berada di 
antara dua dikotomi:  “akusatif – ergatif” atau bahasa netral 
sehingga konstruksi gramatikal klausanya memperlihatkan 
adanya struktur akusatif dan ergatif, meskipun untuk bahasa 
ragam tulis-baku kecenderungannya lebih sebagai bahasa 
akusatif. Kedua, data bahasa ragam adat-sastra, naskah-naskah 
lama, dan sebagian ragam sehari-hari yang digunakan oleh 
penutur usia tua, dan untuk tujuan-tujuan berbahasa santun, 
struktur klausa ergatif lebih banyak digunakan. Ini berarti bahwa 
BM lama yang masih dapat dicermati melalui ragam adat-sastra, 
bahasa pasambahan, dan naskah-naskah kuno cenderung 
bertipologi ergatif. Ketiga, BM ragam biasa, bahasa tulis-baku, 
dan ragam bahasa generasi muda memperlihatkan kecenderungan 
sebagai bahasa akusatif.  

Secara teoretis, asumsi bahwa tipologi gramatikal BM 
bergeser dari bahasa ergatif menuju bahasa akusatif cukup 
berterima karena bahasa manusia berkembang dan berubah 
seiring dengan perubahan dan perkembangan budaya masyarakat 
penuturnya. Bahasa manusia turut berevolusi akibat berbagai 
faktor linguistik dan bukan linguistik sebagai bagian dari wujud 
jagat-raya. Evolusi bahasa dapat bermula dari pergeseran kecil 
dan dalam waktu yang cukup panjang sampai pada perubahan, 
kematian, atau kemunculan bahasa baru. Pergeseran dan 
perubahan bahasa dapat terjadi pada setiap lapis bahasa dengan 
tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Artinya, ada lapis atau 
tataran bahasa yang lebih cepat bergeser dan berubah dan tataran 
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lainnya butuh waktu yang relatif lebih lama. Pergeseran/ 
perubahan bahasa pada tataran bunyi, kata, dan frasa dapat 
terjadi dalam rentang lebih singkat jika dibandingkan dengan 
perubahan leksikal dan perubahan makna. Sementara itu 
perubahan gramatikal adalah perubahan yang terjadi pada bahasa 
dalam kurun masa yang lebih panjang lagi. Itulah sebabnya 
perubahan gramatikal sering tidak disadari adanya kecuali 
melalui pengamatan seksama dengan memperbandingkan data 
bahasa dalam dua masa yang agak panjang (diakronis) (lihat 
McMahon, 1999; Croft, 2000; Schendle, 2001; Campbell, 2004). 

Perihal evolusi bahasa dan geolinguistik sudah menjadi 
pokok-pokok kajian dalam linguistik yang turut memperkaya 
khasanah linguistik mutakhir (Croft, 2000; Schendle, 2001). 
Alasan dan faktor penyebab mengapa bahasa bergeser dan 
berubah sudah dibahas oleh para ahli dari berbagai sisi dan 
dengan pendekatan teori yang berbeda-beda. Berdasarkan 
berbagai pendapat dan hasil penelitian linguistik terkait, Schendl 
(2001:67 – 80) menyatakan bahwa perubahan bahasa itu dapat 
diungkapkan dan dijelaskan berdasarkan tiga cara, yaitu: (i) 
penjelasan fungsional; (ii) penjelasan psikolinguistik; dan (iii) 
penjelasan sosiolinguistik. Penjelasan fungsional yaitu penjelasan 
tentang ihwal fenomena bahasa yang dipusatkan pada bahasa 
sebagai sistem abstrak di mana daya sistem-dalam bahasa itu 
sendiri lah yang menyebabkan terjadikan perubahan bahasa. 
Penjelasan psikolinguistik adalah penjelasan tentang perubahan 
bahasa yang berkonsentrasi pada proses kognitif dan 
psikolinguistik yang terjadi dalam otak dan pikiran penutur. 
Sementara itu, penjelasan sosiolinguistik adalah penjelasan yang 
melihat secara seksama alasan dan faktor perubahan bahasa 
berdasarkan peran penutur sebagai makhluk sosial-budaya. 

Pergeseran dan perubahan bahasa, pada semua lapisannya, 
boleh jadi dipicu oleh faktor linguistik, faktor kejiwaan, dan 
faktor sosial-budaya (masyarakat) penuturnya. Secara 
sosiolinguistik, pergeseran dan perubahan bahasa sering 
dikaitkan dengan kebertahanan, pemertahanan, kelahiran, dan 
kematian bahasa. Faktor sosial-budaya penting yang mempunyai 
peran penting dalam pergeseran dan perubahan bahasa adalah 
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status ekonomi, status sosial, status sosio-historis, status bahasa 
itu sendiri, dan status demografis penuturnya (lihat Appel dan 
Muysken, 1988). Ini berarti bahwa pergeseran dan perubahan 
bahasa tidak bergantung pada satu faktor melainkan terkait 
dengan berbagai faktor kebahasaan dan bukan-kebahasaan. 
Dalam kaitannya dengan ini, adanya pergeseran dan perubahan 
fitur-fitur kebahasaan dalam satu bahasa adalah hal yang lazim, 
demikian juga halnya dengan pergeseran tipologi gramatikal BM 
(lihat juga Jufrizal dkk., 2013).           

Kajian tipologi linguistik, khususnya tipologi gramatikal, 
berupaya mencermati sifat-perilaku gramatikal bahasa (-bahasa) 
di dunia berdasarkan struktur lahiriah tatakata dan tatakalimatnya 
dan mengelompokkan semua itu menjadi kelompok-kelompok 
bahasa. Secara morfologis, bahasa-bahasa manusia dapat 
dikelompokkan menjadi bahasa isolasi, bahasa aglutinasi, bahasa 
infleksi, dan bahasa poli-sintetis (lihat Mallinson dan Blake, 
1981; Comrie, 1989; Schendl, 2001; Jufrizal, 2012; Jufrizal dkk., 
2012). Sementara itu, berdasarkan sistem aliansi gramatikal 
antara klausa intransitif dan klausa transitif dalam satu bahasa, 
secara sintaktis bahasa (-bahasa) manusia dapat dikelompokkan 
menjadi bahasa akusatif (S = A, ≠ P), bahasa ergatif (S = P, ≠ A), 
bahasa aktif atau bahasa dengan S-alir dan S-terpilah (Sa = A, Sp 
= P) dan sistem lainnya (lihat Dixon, 1994; Payne, 2002). 
Pengelompokan bahasa-bahasa di dunia, meskipun bukan 
bersifat pasti, namun tetap menggunakan kaidah-kaidah 
kecenderungan yang dapat diuji kebenarannya.   

Lebih jauh Payne (2002:139 – 143) mengemukakan bahwa 
secara teoretis ada lima kemungkinan sistem aliansi gramatikal 
bahasa-bahasa manusia, yaitu: (i) S = A, ≠ P (sistem ini banyak 
ditemui); (ii) S = P, ≠ P (sistem ini juga banyak dijumpai); (iii) S 
≠ A ≠ P (sistem ini jarang ditemui); (iv) A = P, ≠ S (sistem ini 
belum ditemukan); dan (v) S = A = P (sistem ini juga jarang 
ditemui). Selain sistem aliansi gramatikal, kajian tipologi 
gramatikal lain pada tataran sintaksis adalah tipologi tataurutan 
kata. Tataurutan kata pada klausa dasar bahasa-bahasa manusia 
dapat S – V – O, S – O – V, V – S – O, O – V – S, V – O – S dan 
yang lainnya, termasuk bahasa dengan tataurutan kata bebas 
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namun mempunyai pemarkah morfologis yang jelas (lihat juga 
Mallinson dan Blake, 1981; Schendl, 2001; Song, 2001). 
Berkenaan dengan ini, adanya pola tataurut kata klausa dasar S – 
V – O, dan pola tataurut kata klausa pentopikalan O – S – V 
dalam BM menunjukkan adanya kemungkinan pergeseran dari 
yang lama ke urutan baru.  

Meskipun perubahan gramatikal, termasuk tipologi 
gramatikal, adalah pergeseran dan perubahan bahasa yang 
membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat dicermati, namun 
perubahan dan evolusi bahasa tetap ada pada tataran itu (Schendl, 
2001). Terkait dengan perubahan bahasa, tipologi gramatikal 
bahasa (-bahasa) manusia juga turut mengalami perubahan. 
Dixon (1994) menjelaskan bahwa tataran gramatikal suatu 
bahasa, termasuk tipologinya, dapat berubah; bahasa aglutinasi 
dapat berubah menjadi bahasa infleksi, bahasa isolasi dapat 
mengarah ke bahasa aglutinasi, atau sebaliknya. Sementara itu, 
bahasa bertipologi ergatif dapat mengarah menjadi bahasa 
akusatif, atau menjadi bahasa aktif, dan sebaliknya. 

Adanya struktur klausa dasar BM dengan sistem aliansi 
gramatikal S = A, ≠ P (sistem bahasa nominatif-akusatif) dan 
sistem aliansi gramatikal S = P, ≠ A (sistem bahasa ergatif-
absolutif), sebenarnya, telah dan terus menjadi “renungan 
ilmiah” di kalangan ilmuwan bahasa untuk pentipologian BM 
pada tataran sintaksis. Pengkajian tipologis awal yang dilakukan 
cenderung berkesimpulan bahwa BM secara gramatikal adalah 
bahasa bertipologi nominatif-akusatif (lihat Jufrizal, 2004; 
Jufrizal, 2005; Jufrizal, 2007). Akan tetapi, pencermatan lebih 
jauh terhadap jenis klausa lain, terutama yang dikumpulkan dari 
bahan cerita rakyat masa lalu, ragam adat-sastra, klausa santun, 
dan sejumlah ujaran lisan  BM mulai melihat bukti-bukti 
gramatikal bahwa dalam bahasa ini ada konstruksi klausa yang 
mempunyai ciri sebagai klausa ergatif. Inilah dasar untuk 
menyatakan bahwa BM adalah bahasa bertipologi netral pada 
tataran sintaksis (lihat Jufrizal dkk., 2012; Jufrizal dkk., 2013).  

Seperti dikemukakan di atas, kebanyakan konstruksi 
klausa BMRA adalah klausa ergatif dalam bentuk konstruksi 
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pentopikalan atau pasif berpemarkah ba-, seperti contoh berikut 
ini. 

 
Konstruksi BMRA adalah bentuk ujaran (ragam bahasa) 

yang dianggap mempunyai nilai kesantunan berbahasa tinggi 
oleh penuturnya. Berdasarkan data dan informasi bahasa-budaya 
yang digali dari para informan dan keterlibatan tim peneliti 
dalam berbagai peristiwa bahasa dan budaya Minangkabau, ada 
tiga alasan utama mengapa konstruksi BMRA dengan berbagai 
pilihan kata dan unsur suprasegmental fonem yang menyertainya 
dianggap dan dirasakan sebagai ragam berbahasa bernilai santun 
tinggi. Pertama, naskah-naskah kuno dan buku cerita rakyat 
Minangkabau tempo dulu menggunakan konstruksi BMRA. 
Kedua, bahasa pasambahan dan pantun-pantun adat 
Minangkabau yang masih digunakan saat ini kebanyakan 
menggunakan ragam bahasa seperti ini. Ketiga, para penutur BM 
usia tua, pemangku adat, tetua kebudayaan, dan guru-guru 
agama-adat menggunakan ragam BMRA dalam memohon, 
memberi nasehat, atau menyampaikan sesuatu yang penting 
untuk dimaklumi bersama. Berdasarkan ini, dapat diduga bahwa 
besar kemungkinan konstruksi dasar klausa BM tempo dulu itu 
mirip dengan apa yang dapat diamati melalui BMRA itu.       

Klausa dasar BM yang bersifat ragam tulis-formal dan 
konstruksi klausa yang lazim dijumpai di kalangan penutur muda 
usia dan penutur terpelajar memperlihatkan konstruksi klausa 
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akusatif (S = A, ≠ P). Berikut ini adalah konstruksi klausa yang 
lazim digunakan untuk berkomunikasi masa kini dan juga 
dijumpai dalam bahasa tulis-formal. 

 
Dalam perkembangan budaya dan BM dewasa ini, penutur 

usia muda dan generasi yang berpendidikan formal lebih banyak 
menggunakan BM ragam biasa dengan konstruksi aktif – pasif 
yang lazim ditemukan dalam bahasa akusatif. Ragam BMRA 
sudah makin berkurang keterpakaiannya meskipun masih 
bertahan untuk ranah-ranah tertentu. Bagi kalangan usia tua, 
konstruksi aktif dan pasif dengan pemarkah di- jarang dipakai 
untuk berbahasa santun. Akan tetapi di kalangan generasi muda 
pilihan konstruksi aktif dan pasif di- sudah mulai lazim dipakai 
untuk tujuan berbahasa santun. Dalam hal ini, para penutur BM 
hanya menggunakan fitur-fitur suprasegmental untuk me-
nekankan nilai kesantunannya. Sudah mulai terlihat pemakaian 
konstruksi aktif, yang berpenonjol pelaku perbuatan dan subjek 
gramatikal klausa, banyak menggantikan keterpakaian konstruksi 
pasif ba- atau pentopikalan dalam berbagai peristiwa bahasa 
sehari-hari. Ini berarti bahwa budaya menyembunyikan peran 
agen atau metaforis dalam budaya berbahasa orang Minangkabau 
tempo dulu sudah bergeser menjadi budaya yang mulai 
menonjolkan agen atau subjek gramatikal dalam konstruksi 
akusatif.      

Berdasarkan sajian dan penelaahan di atas, dapat 
dikemukakan bahwa ada gejala pergeseran tipologi gramatikal 
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BM dan budaya berbahasa para penuturnya dalam mengemas 
pesan secara santun. Ada kemungkinan bahwa untuk masa yang 
akan datang, akibat persentuhannya dengan bahasa dan budaya 
lain yang bersifat “akusatif” seperti bahasa Inggris dan bahasa 
internasional lainnya, boleh jadi BM menjadi bahasa bertipologi 
akusatif kuat. Pergeseran dan perubahan tipologi gramatikal BM 
itu terjadi secara alami atau dipercepat oleh faktor sosial-budaya 
lainnya yang menyertai perubahan dan perkembangan hidup 
manusia sebagai penutur bahasa tertentu (lihat lebih jauh Dixon, 
1994; Croft, 2000; Kramsch, 2001). 

Jika pada masa lampau kebanyakan ujaran dan bentukan 
bahasa yang lahir dan ditulis oleh para penutur dan penulis 
banyak menggunakan konstruksi ergatif (pentopikalan dan 
konstruksi verbal-pasif berpemarkah ba-), tidak demikian halnya 
dalam BM akhir-akhir ini. Pilihan bentuk bahasa dalam klausa 
aktif pada masa dahulu hanya dipakai untuk tujuan datar-biasa, 
perintah, atau menguatkan pesan dalam situasi tertentu saja. 
Namun untuk BM yang ada sekarang keterpakaian klausa ergatif 
dalam bentuk pentopikalan dan pasif ba- mulai berkurang dan 
menjadi lazim untuk menggunakan klausa aktif dalam konstruksi 
akusatif. Nilai kesantunan berbahasa nampaknya cenderung lebih 
menggunakan fitur-fitur suprasegmental dan isyarat saja dari 
pada menggunakan konstruksi gramatikal yang secara linguistik 
mengemas nilai kesantunan yang lebih tinggi.  

Besar kemungkinan, bergesernya tipologi gramatikal BM 
dari bahasa ergatif menuju bahasa akusatif dan bergesernya nilai 
kesantunan masing-masing konstruksi klausa BM yang ada 
disebabkan oleh bergesernya budaya masyarakat secara 
keseluruhan. Masyarakat penutur BM sudah mulai meninggalkan 
budaya berbahasa metaforis dan menyembunyikan pelaku 
perbuatan. Pelaku perbuatan dan subjek gramatikal sudah tidak 
perlu lagi disembunyikan sehingga tafsiran isi pesan lebih 
bersifat langsung. Kecenderungan budaya berbahasa seperti ini 
mendorong penutur usia muda dan kaum terdidik Minangkabau 
untuk menggunakan konstruksi klausa aktif dari pada 
pentopikalan atau pasif ba- (ergatif). Sebagaimana diketahui, jika 
suatu kebiasaan sudah berlaku umum dan diikuti oleh kelompok 
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masyarakat yang makin luas, hal itu akan menjadi hal yang tidak 
aneh lagi; itu sudah menjadi budaya dengan sendirinya. Jika 
keadaan ini terus berlanjut, tidak tertutup kemungkinan BM 
mempunyai sifat-perilaku gramatikal sebagai bahasa bertipologi 
akusatif kuat, seperti hal bahasa Inggris. Ini akan menyebabkan 
derajat nilai kesantunan berbahasa yang dikemas oleh klausa BM 
turut bergeser; klausa aktif boleh jadi mengemas nilai kesantunan 
tinggi menyaingi apa yang dikemas oleh klausa ergatif 
(pentopikalan dan pasif ba-) BM saat ini. 
 
5.5 Catatan Penutup 

Bab ini secara umum membahas perihal kesantunan 
berbahasa dan pergeserannya yang dikaitkan dengan pergeseran 
tipologi gramatikal dan budaya masyarakat penutur BM. Telaah 
tipologi gramatikal menghantarkan pada simpulan bahwa tingkat 
keakusatifan gramatikal BM tidak cukup kuat untuk dinyatakan 
sebagai bahasa bertipologi nominatif-akusatif, seperti halnya 
bahasa Inggris. Akan tetapi, BM juga tidak cukup kuat untuk 
dinyatakan sebagai bahasa bertipologi ergatif-absolutif, 
sebagaimana halnya bahasa-bahasa kelompok Aborigin atau 
bahasa Dagestan di Asia Tengah. Namun demikian, ragam resmi-
tulis BM dan ragam bahasa usia muda terpelajar lebih cenderung 
bertipologi akusatif daripada ergatif. Sementara itu BM ragam 
adat-sastra serta bahasa-bahasa lisan tidak resmi dan wacana 
banyak bertipologi ergatif. Berkenaan dengan itu, dapat 
dinyatakan bahwa secara lintas-bahasa BM adalah bahasa 
bertipologi netral pada tataran sintaksis yang juga ditunjukkan 
oleh adanya fenomena S-alir dan S-terpilah. Ini berarti BM 
mempunyai sifat-perilaku gramatikal yang mirip dengan bahasa-
bahasa rumpun Melayu-Austronesia yang memiliki ciri tipologis 
sebagai bahasa akusatif dan ergatif. 

Berdasarkan kajian tipologi gramatikal atas perban-
dingan data ketatabahasaan BM ragam biasa yang dipakai 
sekarang dan BM ragam adat disertai data dari sumber naskah 
lama memperlihatkan bahwa tipologi gramatikal BM telah 
sedang bergeser dari bahasa bertipologi ergatif menuju ke 
kelompok bahasa-bahasa bertipologi akusatif. Diperkirakan 
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bahwa BM tempo dulu cenderung bertipologi ergatif seperti 
diperlihatkan oleh BM ragam adat-sastra, konstruksi pen-
topikalan, dan konstruksi klausa pasif dengan pemarkah prefiks 
ba-. Pergeseran tipologi gramatikal BM dipengaruhi oleh faktor-
faktor linguistik dan sosial-budaya yang disebabkan oleh 
persentuhannya dengan bahasa dan budaya lain yang bersifat 
akusatif. Kemungkinan lain yang menyebabkan pergeseran ini 
adalah terjadinya pergeseran fitur-fitur sosial-budaya masyarakat 
penuturnya yang setiap saat juga mengalami pergeseran atau 
evolusi. Jika keadaan ini terus terjadi, ada kemungkinan di masa 
mendatang BM akan menjadi bahasa bertipologi nominatif-
akusatif yang kuat.   

Dapat pula dinyatakan bahwa tipologi gramatikal BM 
dan jenis konstruksi klausanya mempunyai keberhubungan 
dengan budaya berbahasa, khususnya kesantunan berbahasa. 
Paparan data dan penelaahan tentang budaya berbahasa, 
khususnya kesantunan berbahasa, dalam kaitannya dengan 
konstruksi gramatikal BM, klausa aktif, pasif, dan pentopikalan, 
memperlihatkan adanya keberhubungan antara konstruksi 
(gramatikal) klausa dengan budaya berbahasa. Berkenaan dengan 
ini, ada empat hal yang dapat dinyatakan sebagai simpulan 
tentang keberhubungan antara konstruksi (bentuk) bahasa dengan 
makna, fungsi, dan nilai bahasa. Pertama, fitur-fitur gramatikal 
yang memarkahi dan menjadi unsur penting konstruksi klausa 
BM mempunyai keberhubungan dengan nilai kesantunan 
berbahasa yang berlaku dalam budaya Minangkabau. Kedua, 
pilihan dan pemakaian konstuksi klausa tertentu menentukan 
nilai kesantunan berbahasa dalam komunikasi verbal para 
penuturnya. Ketiga, kemasan makna dan nilai kesantunan 
berbahasa yang dibawa oleh klausa pasif lebih tinggi dari pada 
yang dibawa oleh klausa aktif, dan nilai kesantunan berbahasa 
yang ada dalam klausa pentopikalan lebih tinggi dari pada yang 
ada dalam klausa pasif. Keempat, nilai kesantunan berbahasa 
klausa pasif yang mempunyai pemarkah verbal prefiks ba- 
mempunyai muatan makna dan nilai kesantunan yang sama 
dengan klausa pentopikalan. 
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Simpulan-simpulan ini menandaskan bahwa tipologi 
gramatikal suatu bahasa mempunyai keberhubungan dengan 
budaya berbahasa masyarakat penuturnya. Dalam buku ini, data 
dan informasi kebahasaan yang dijadikan bahan telaah adalah 
bahasa dan budaya berbahasa masyarakat Minangkabau. 
Konstruksi dan struktur gramatikal beserta piranti-piranti yang 
menjadi pemarkahnya memuat unsur-unsur budaya masyarakat 
penuturnya dan mengemas nilai-nilai tertentu yang disampaikan 
melalui bahasa. Teori relativitas linguistik dan butir-butir 
hipotesis Sapir-Whorf berterima dan didukung oleh data dan 
informasi kebahasaan yang terkumpul. Nilai kesantunan 
berbahasa dan berbagai fenomena komunikatif yang terjadi 
dalam pemakaian BM tidak lepas dari berbagai faktor sosial-
budaya masyarakat penuturnya. Kenyataan kebahasaan dan 
sosial-budaya seperti ini dipercayai juga terjadi dalam bahasa-
bahasa lain dengan sistem dan kadar keberhubungan yang 
beragam. 

Seiring dengan telah sedang terjadinya pergeseran 
tipologi gramatikal BM, dari bahasa ergatif menuju bahasa 
akusatif, saat ini juga telah sedang terjadi pergeseran nilai 
kesantunan berbahasa dalam BM. Jika pada masa lalu konstruksi 
ergatif dan pentopikalan BM dinilai sebagai konstruksi 
gramatikal yang mengemas nilai kesantunan berbahasa lebih 
tinggi dari pada yang dikemas oleh konstruksi aktif, maka 
sekarang pandangan itu mulai berubah. Untuk beberapa peristiwa 
bahasa, pemilihan dan pemakaian konstruksi aktif sudah 
dianggap santun. Dalam hal ini, perbedaan nilai kesantunan lebih 
dibedakan oleh pemakaian fitur-fitur supraseg-mental dan 
konteks pemakaian bahasa nyata. Ada kemungkinan pada masa 
yang datang nilai kesantunan berbahasa dalam BM boleh jadi 
dikemas oleh klausa aktif yang nantinya hanya dibedakan oleh 
fitur-fitur bukan-gramatikal dan supra-segmental saja. 

Keberterimaan hipotesis Sapir-Whorf cukup tinggi dengan 
dukungan data dan informasi kebahasaan BM menjadikan telaah 
fungsi dan nilai budaya yang dikemas dalam satu bahasa melalui 
teori dan hipotesis ini cukup handal. Konstruksi gramatikal 
klausa yang ada dalam BM adalah bagian dari kemasan nilai 
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budaya masyarakat Minangkabau. Kenyataan ini cukup kuat 
dijadikan pijakan ilmiah untuk menyatakan bahwa konstruksi 
dan struktur gramatikal yang ada dalam bahasa manusia tidak 
ada begitu saja tanpa muatan nilai budaya yang menjadi panduan 
berkomunikasi masyarakat penuturnya. Semua konstruksi 
gramatikal yang tersedia dan dipakai untuk berkomunikasi 
mempunyai keberhubungan dengan budaya berbahasa, salah 
satunya adalah nilai kesantunan berbahasa. Meskipun tidak 
semua butir-butir hipotesis Sapir-Whorf itu berterima secara 
mutlak, namun penolakan terhadap butir-butir hipotesis tersebut 
adalah gagasan yang tidak beralasan secara ilmiah. Teori 
relativitas linguistik dan hipotesis Sapir-Whorf merupakan 
bagian teori yang cukup penting dalam kajian Linguistik 
Kebudayaan dan Sosiolinguistik yang keberadaan dan 
keberterimaannya perlu dibuktikan lebih jauh dengan berbagai 
bentuk kajian terkait. 
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BAB 6 TATABAHASA DAN 
PEMBELAJARAN BUDAYA 
BERBAHASA 

 
 
6.1 Bahasa dan Tatabahasa 

Adakah bahasa tanpa tatabahasa? Pertanyaan ini boleh jadi 
mempunyai jawaban yang beragam. Para tatabahasawan dari 
aliran formalis-strukturalis dan tipologis besar kemungkinan 
untuk menjawab tidak ada. Kaum formalis-strukturalis 
berpendapat bahwa bentuk dan struktur bahasa adalah dasar 
adanya bahasa dan “tempat” terkemasnya makna, fungsi, dan 
nilai bahasa. Hubungan antara bentuk bahasa dengan makna, 
fungsi, dan nilai bahasa itu terjalin sedemikian rupa secara 
sistematis yang diatur oleh kaidah-kaidah kebahasaan yang 
dideskripsikan oleh ilmuwan bahasa sebagai tatabahasa 
(grammar). Tatabahasa dapat dinyatakan sebagai kumpulan 
kaidah-kaidah yang mengatur keberhubungan antara bentuk 
bahasa dengan makna, fungsi, dan nilai yang dikemasnya. 
Pengertian tatabahasa seperti ini didasarkan pada pendapat yang 
menyatakan bahwa bahasa adalah satuan-satuan lingual yang 
terbentuk dari unsur-unsur bunyi yang digabung menjadi unit-
unit lebih besar secara sistematis dengan kaidah tertentu untuk 
mengemas makna dan pesan yang ingin dikomunikasikan. 
Pengertian tatabahasa yang dikemukakan dalam buku ini juga 
didasarkan pada pengertian bahasa sebagai alat yang digunakan 
oleh manusia untuk berkomunikasi. Sebagai sebuah alat, bahasa 
mempunyai bentuk dan struktur yang memungkinkannya dapat 
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berfungsi untuk melakukan sesuatu. Fungsi bahasa itu adalah 
untuk berkomunikasi bagi manusia dalam masyarakat penuturnya 
(lihat Lyons, 1987; Payne, 2006). 

Kaum fungsionalis-pragmatis, di sisi lain, mempunyai 
jawaban yang berbeda untuk pertanyaan di atas. Bagi mereka, 
bahasa lebih dipandang dari fungsinya, yaitu sebagai alat 
komunikasi. Berdasarkan beberapa pendapat ilmuwan aliran ini, 
bahasa boleh saja ada tanpa tatabahasa karena yang paling 
penting dalam pengertian bahasa adalah fungsinya sebagai alat 
komunikasi. Bentuk dan kaidah bahasa yang mengemas makna 
dan nilai bahasa bisa lebih longgar; bahasa ada sepanjang ada 
fungsinya sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, bahasa boleh 
jadi ada tanpa tatabahasa dalam pengertian sebagai sistem yang 
mengatur keteraturan bahasa. Meskipun ilmuwan bahasa aliran 
fungsionalis-pragmatis tidak menolak keberadaan tatabahasa 
yang merupakan kumpulan kaidah-kaidah konvensional dalam 
bahasa manusia, namun menurut mereka bahasa boleh jadi ada 
tanpa tatabahasa asalkan fungsinya sebagai alat komunikasi 
sudah ada. 

Sebenarnya, batasan tentang bahasa dan tatabahasa 
bukanlah hal yang mudah untuk didefinisikan. Oleh sebab itu, 
ada banyak konsep dan pengertian tentang bahasa dan tatabahasa 
dalam linguistik. pengertian dan batasan tentang bahasa dan 
tatabahasa dirumuskan oleh para ahli berdasarkan berbagai titik 
pandang dan landasan berpikir yang berbeda-beda. Kenyataan ini 
sangat wajar karena memang fenomena bahasa dan tatabahasa itu 
boleh dicermati dan dipahami dari banyak sisi. Namun yang 
paling penting dipahami adalah bahwa bahasa dan tatabahasa 
merupakan perihal yang saling berhubungan. Bahasa ada dengan 
tatabahasa; tatabahasa ada dengan bahasa. Sejauh mana 
keberhubungan antara bahasa dengan tatabahasa merupakan 
telaah yang sangat penting dan sekaligus menantang untuk 
dilakukan. Dalam banyak hal, tentu saja bahasa dan tatabahasa 
tidak dapat dipisahkan sama sekali. 

Bahasa adalah fenomena kemanusiaan, sosial, psikologi, 
dan budaya yang paling berperan dalam peristiwa komunikasi 
manusia. Bauer (2007:4 - 6) mengemukakan bahwa bahasa dapat 
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dipandang sebagai fakta sosial, keadaan kejiwaan, seperangkat 
struktur, atau sebagai kumpulan luaran. Dengan demikian, 
bahasa adalah fenomena yang luas dan rumit sehingga cukup 
beralasan untuk memahaminya dari banyak sisi. Seiring dengan 
keluasan alam bahasa, tatabahasa pun dipahami oleh ilmuwan 
sebagai hal yang sulit diberi batasan. Tatabahasa, sesungguhnya, 
adalah istilah yang digunakan dalam linguistik untuk merujuk ke 
gambaran ilmiah tentang kaidah-kaidah yang mengikat unsur-
unsur pembentuk bahasa untuk menjadikan bahasa mempunyai 
tatabentuk dan tatamakna. Sebagai gambaran ilmiah tentang 
tatanan dan keteraturan yang ada dalam bahasa, tatabahasa tentu 
saja ada dalam bahasa dan merupakan kaidah yang menjadikan 
bahasa manusia dapat diwariskan, dipelajari, dan diajarkan. Ini 
berarti bahwa bahasa dan tatabahasa mempunyai keberhubungan 
yang erat. 

Terlepas dari adanya perbedaan pengutamaan perhatian 
terhadap tatabahasa di kalangan ilmuwan bahasa, bahasa dan 
tatabahasa adalah pasangan yang saling menentukan. Boleh jadi 
sebagai alat komunikasi, bahasa masih dapat berfungsi meskipun 
tidak dengan tatabahasa yang baik, namun bahasa yang demikian 
tidak mempunyai “nilai” secara sosial-budaya dan psikologis. 
Bahasa tanpa tatabahasa adalah bahasa anak-anak, bahasa 
kontak, pidgin, kreole, atau bahasa primitif tingkat rendah. 
Penutur yang tidak menghiraukan tatabahasa melahirkan tuturan 
yang hanya berfungsi sebagai “penyambung” komunikasi dan 
kebermakanaannya sangat tergantung dengan pemahaman atas 
bantuan fitur-fitur komunikasi bukan-bahasa  mitra tuturnya. Jika 
semua itu tidak terjadi, komunikasi verbal ideal bakal sulit 
terjadi. Tentu saja komunikasi verbal yang diingini tidak hanya 
seperti itu; komunikasi yang baik harus berjalan secara teratur 
dan tidak menimbulkan kesulitan dan “jurang informasi”. 

Pentingnya tatabahasa dalam bahasa sama dengan 
pentingnya aturan dalam satu organisasi atau lembaga. Bahasa 
tanpa tatabahasa, seperti dikemukakan di atas, bukanlah bahasa 
sebagaimana dimaksud oleh ilmuwan dan penutur bahasa dalam 
keadaan normal. Bahasa tanpa tatabahasa dipandang sebagai 
bentuk komunikasi verbal sederhana yang hanya terpakai untuk 
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memenuhi kebutuhan mendesak. Bahasa anak-anak, pidgin, 
kreole atau jenis-jenis bahasa kontak yang lainnya ditandai oleh 
kesederhanaan sistem bahasa dan tatabahasa yang tidak kokoh. 
Persentuhan antar bahasa dan pergaulan kelompok masyarakat 
yang memiliki bahasa yang berbeda menjadi awal kemunculan 
bahasa kontak, dalam bentuk pidgin atau kreol, yang 
tatabahasanya belum ada atau belum kokoh (lihat Wardhaugh, 
2010). Hal ini mirip dengan adanya lembaga atau organisasi yang 
tidak memiliki aturan atau undang-undang yang perlu 
dipedomani oleh anggotanya. Ketidakadaan aturan memung-
kinkan organisasi atau lembaga kurang kokoh dan mudah 
“bubar” karena tidak mempunyai kaidah-kaidah yang menjadi 
“pengikatnya” dari dalam. 

Selain itu, para filosuf dan ilmuwan bahasa, berdasarkan 
hasil renungan dan penelitian yang dilakukan, sampai pada salah 
simpulan yang tidak banyak lagi diperdebatkan bahwa bahasa 
manusia itu bersistem (language is systematic). Salah satu unsur 
mendasar yang menjadikan bahasa itu bersistem adalah adanya 
kaidah-kaidah alamiah yang menjadi pedoman bersama penutur 
asli bahasa tersebut dalam membentuk dan menggunakan bahasa 
sebagai alat komunikasi. Kaidah-kaidah alamiah yang menjadi 
pengikat antara bentuk bahasa dengan makna, fungsi, dan nilai 
yang dikemasnya itu lah yang secara singkat disebut tatabahasa 
(grammar). Tatabahasa itu dideskripsikan secara ilmiah dan 
sistematis oleh ilmuwan bahasa sehingga kaidah-kaidah 
normatif-deskriptif yang ada dalam bahasa itu dapat diketahui, 
dipelajari, dan diajarkan. Ini berarti bahasa bahasa mungkin dan 
bisa diwariskan, dipelajari, dan diajarkan karena bahasa 
sistematis; bahasa mempunyai tatabahasa (lihat Stern, 1994; 
Jufrizal, 2012). Oleh karena itu, tanpa sistem dan keteraturan 
bahasa manusia tidak mungkin dipelajari dan diajarkan secara 
baik. 

Sebagai kaidah yang mengatur ketertataan bahasa 
manusia, tatabahasa itu meliputi semua sistem yang ada pada 
setiap lapisan. Sehubungan dengan itu, tatabahasa (grammar) 
secara menyeluruh adalah sistem atau kaidah yang meliputi 
tatabunyi (fonologi), tatakata (morfologi), tatakalimat (sintaksis), 
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dan tatamakna (semantik). Keteraturan yang diikat oleh kaidah-
kaidah setiap lapisan bahasa itu ada yang bersifat semesta 
(universal) dan ada pula yang bersifat khusus (specific). Oleh 
karena itu, deskripsi tatabahasa ada yang besifat semesta 
(universal grammar) dan tatabahasa untuk bahasa tertentu. 
Dalam perkembangan linguistik mutakhir, perihal tatabahasa 
sudah semakin jauh dikaitkan dengan fungsi bahasa sebagai alat 
komunikasi sehingga melahirkan pula tatabahasa fungsional 
(Functional Grammar). Tatabahasa Fungsional sering pula 
dikaitkan dengan ilmu pragmatik dan kajian wacana, bidang 
linguistik yang lebih menyoroti makna dan fungsi bahasa sebagai 
alat komunikasi (lihat Lyons, 1987; Leech dalam Bygate dkk. 
(ed.), 1994; Tomlin dalam Odlin (ed.), 1994).    

Dalam perkembangan kajian ketatabahasaan, hasil-hasil 
kajiannya sangat membantu bidang Linguistik Terapan (Applied 
Linguistics), khususnya dalam pembelajaran-pengajaran bahasa, 
baik bahasa pertama, kedua, atau bahasa asing. Tanpa kajian 
ketatabahasaan, pembelajaran-pengajaran bahasa akan sulit 
dilaksanakan karena tidak mungkin memulai proses edukatif dan 
operasional itu tanpa memperkenalkan sistem bahasa dan 
memulainya dari yang termudah sampai ke perihal yang terumit. 
Oleh karena itu, kajian tatabahasa bersama ilmu pendidikan dan 
psikologi menjadi “tonggak” penting dalam pembelajaran-
pengajaran bahasa dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Stern 
(1994) menegaskan bahwa ilmuwan bahasa melalui kajian 
linguistiknya menyediakan data dan teori-teori kebahasaan. Salah 
satu hasil kajiannya adalah deskripsi tatabahasa yang merupakan 
gambaran ilmiah tentang kaidah-kaidah yang menyebabkan 
bahasa manusia tertata dan beraturan. Ahli pembelajaran-
pengajaran bahasa, yang didukung oleh ilmu pendidikan, 
psikologi, dan yang lainnya menggunakan hasil kajian linguistik 
itu sebagai bahan pembelajaran dan pertimbangan untuk 
mengembangkan pendekatan, metode, teknik, kurikulum, atau 
media pembelajaran yang sesuai. Dengan demikian, tatabahasa 
tidak hanya penting dalam kajian linguistik, tetapi juga sangat 
diperlukan untuk pembelajaran-pengajaran bahasa sebagai 
bidang ilmu bahasa terapan. 
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Dalam kajian linguistik tradisional, struktural, dan tipologi 
gramatikal, tatabahasa menjadi sasaran dan bahan kajian yang 
lebih utama dan mendalam. Tatabahasa sebagai sistem yang 
mengatur kebermaknaan dan keberpakaian bahasa manusia tidak 
mungkin diabaikan karena bahasa tanpa tatabahasa bukanlah 
bahasa yang lazim. Berkenaan dengan itu, perlu ditegaskan 
bahwa kajian dan penelitian bahasa yang tidak memperhatikan 
atau mengabaikan bentuk bahasa dan tatabahasa belum dapat 
disebut sebagai linguistik. Bentuk bahasa adalah wujud lahiriah 
yang harus ditelaah lebih dahulu sebelum beranjak ke tatamakna, 
tatafungsi, dan tatanilai yang dikemas oleh bentuk (konstruksi) 
gramatikalnya. Kajian kebahasaan yang mengutamakan fungsi 
dan nilai bahasa dari pada bentuk dan tatabahasanya lebih tepat 
disebut sebagai kajian fungsi bahasa atau bagian dari kajian ilmu 
komunikasi.    

          
6.2 Tatabahasa dalam Pembelajaran Bahasa 

Pentingnya tatabahasa tidak hanya menjadi milik ilmuwan 
bahasa saja, melainkan juga dirasakan oleh ilmuwan 
pembelajaran bahasa dan ilmuwan ilmu sosial-budaya lain 
seperti ilmu komunikasi, sosiologi, atau antropologi. Dalam 
sejarah perkembangan ilmu pembelajaran bahasa, sebagaimana 
dikemukakan oleh Stern (1994), tatabahasa sudah menjadi bagian 
penting dalam berbagai pokok bahasannya. Sejak mula kelahiran 
ilmu pembelajaran bahasa sampai pada masa masa pembelajaran 
tradisional, tatabahasa selalu menjadi bahan penting yang 
diajarkan di kelas dengan berbagai porsinya. Barulah sejak 
lahirnya pendekatan dan metode pembelajaran komunikatif, 
tatabahasa mulai dikurangi keberadaanya dalam proses belajar-
mengajar. Tatabahasa tidak lagi menjadi “primadona” dalam 
pembelajaran karena, sesuai dengan landasasan filosofisnya, 
pembelajaran komunikatif mengutamakan pada kemampuan 
berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajari, meskipun tidak 
memenuhi kaidah tatabahasa normatif. Tentu saja kenyataan ini 
mempunyai sisi lebih dan kurang karena secara gramatikal 
pembelajar kurang mendapat informasi tentang keberterimaan 
bentuk bahasa yang dilahirkan. Kebanyakan pembelajar sudah 
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merasa cukup jika mereka mempunyai kelancaran komunikasi 
dalam bahasa yang dipelajari, meskipun secara gramatikal belum 
memadai sama sekali. Di sisi lain, pembelajar mempunyai 
keberanian untuk berkomunikasi dalam bahasa yang dipelajari 
karena merasa tidak terbebani oleh kaidah-kaidah tatabahasa 
yang sering memusingkan. 

Dalam teori, konsep, pendekatan, metode,  dan teknik 
pembelajaran bahasa mutakhir, tatabahasa fungsional dan 
keberadaan bahasa sebagai alat komunikasi lebih mendapat 
kesempatan untuk berperan. Pembelajaran tatabahasa tidak lagi 
dijadikan bagian penting dalam pembelajaran bahasa, apakah itu 
bahasa pertama, kedua, atau bahasa asing. Untuk bahasa pertama 
atau bahasa kedua, pembelajaran yang lebih terfokus pada aspek 
fungsional bahasa boleh jadi tidak banyak memunculkan masalah 
karena lingkungan luar kelas lebih mendukung pemakaian 
bahasa tersebut. Akan tetapi, dalam pembelajaran bahasa asing, 
dan sebagian bahasa kedua, perhatian yang kurang terhadap 
tatabahasa bisa membuat pembelajaran bahasa tersebut 
bermasalah. Pembelajar akan kesulitan untuk memahami dan 
menggunakan bahasa asing itu secara baik dan benar karena 
lingkungan di luar kelas (kampus) tidak cukup mendukung untuk 
itu. Lingkungan pemakaian dan pengontrolan keterpakaian 
bahasa yang dipelajari amat terbatas dan nyaris tidak alami. Oleh 
karena itu, pembelajaran bahasa tanpa (pembelajaran) tatabahasa, 
pada dasarnya, kecil kemungkinan dapat terjadi. 

Kesulitan pembelajaran bahasa tanpa tatabahasa tidak 
hanya terjadi pada bahasa asing, atau bahasa kedua, malah juga 
mungkin terjadi pada pembelajaran bahasa pertama. Setiap 
pembelajaran bahasa adalah bagian dari kegiatan ilmiah yang 
memerlukan perencanaan dan sasaran yang ingin dicapai. Jika 
pembelajaran tatabahasa bukan menjadi bagian yang 
diprogramkan, besar kemungkinan bahasa yang dipelajari atau 
yang diajarkan adalah bahasa “pasaran” dengan kadar kebakuan 
rendah. Selain itu, ada kemungkinan program pembelajaran akan 
memakan waktu lama karena tidak dilaksanakan secara bertahap 
dan terencana. Suasana pembelajar di kelas akan mirip suasana di 
alam terbuka yang jika diikuti akan memerlukan waktu yang 
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lama untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Apalagi jika ini 
terjadi pada pembelajaran bahasa kedua dan/atau bahasa asing. 
Pembelajaran bahasa yang melibatkan dengan baik perihal 
tatabahasa akan sangat membantu keberhasilannya, apakah itu 
untuk bahasa pertama, apalagi untuk bahasa kedua dan bahasa 
asing. Tonkyn dalam Bygate dkk. (ed.) (1994:1) malah 
menuliskan dengan jelas “Grammar is back” (‘tatabahasa 
kembali’) dalam awal tulisan yang berjudul Grammar and the 
Language Teacher. Tonkyn merasa perlu mengutip pendapat 
Crystal dalam program radio pembelajaran bahasa Inggris di 
Inggris sendiri. Artinya, pembelajaran bahasa Inggris kepada 
penutur aslinya pun tetap memerlukan tatabahasa. 

Dalam sejarah pembelajaran bahasa, pentingnya 
melibatkan materi tatabahasa telah dan terus mengalami pasang-
surut. Periode awal melalui metode tradisional dan pembentukan 
kebiasaan berbahasa yang dipengaruhi oleh aliran linguistik 
tradisional dan struktural menjadikan tatabahasa sebagai salah 
satu pokok bahasan yang harus dikuasai pembelajar. Bahasa 
dipelajari sebagai satuan-satuan sistematis yang mengemas 
makna dan fungsi. Keberhasilannya diukur dengan sejauh mana 
pembelajar mengetahui dan mengusai kaidah-kaidah tatabahasa 
yang dipelajari. Apakah pembelajar mampu menggunakan 
bahasa yang dipelajari secara komunikatif kurang mendapat 
perhatian pada periode ini. Akibatnya, pembelajaran bahasa 
seperti ini melahirkan lulusan dengan akurasi tatabahasa baik, 
tetapi lemah dalam hal kelancaran dan fungsi-fungsi 
komunikatif. 

Kelahiran teori tatabahasa mentalistis-generatif pada 
pertengahan abad ke-20, serta berkembangnya dengan pesat 
kajian pragmatik dan wacana komunikatif, arah pembelajaran 
bahasa mulai berubah. Bahasa bukan lagi dipelajari sebagai 
satuan-satuan gramatikal yang taat azas, melainkan dipelajari 
sebagai aspek psikologis dan alat komunikasi yang 
mementingkan fungsi bahasa. Bahasa adalah komunikasi 
merupakan semboyan yang sering dijadikan dasar pembelajaran. 
Sepanjang lawan tutur dapat memahami apa yang dimaksud oleh 
penutur berarti komunikasi telah terjadi. Sepanjang tuturan 
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seseorang dapat dipahami oleh orang lain, itu sudah bahasa. 
Penguasaan tatabahasa bukan menjadi penentu keberhasilan 
pembelajaran; yang paling penting bahasa itu digunakan. 
Pembelajaran komunikatif yang sering dirujuk sebagai metode 
pembelajaran mutakhir melahirkan pembelajar dengan tingkat 
kelancaran-komunikatif baik, namun rendah pada tingkat 
ketetapatan gramatikal. Pembelajar tingkat pemula akan 
berbahasa seperti pidgin atau kreol yang tidak mementingkan 
tingkat kebakuan. 

Pembelajaran bahasa yang mementingkan tatabahasa 
memunculkan masalah serius pada pemakaian komunikatif. 
Sementara itu pembelajaran bahasa yang mengabaikan 
tatabahasa akan melahirkan bahasa dengan tingkat kebakuan 
rendah. Berkenaan dengan itu, adalah gagasan yang baik dan 
cukup beralasan untuk menempatkan pembelajaran tatabahasa 
dalam setiap program pembelajaran bahasa dengan kadar yang 
disesuaikan. Pada program pembelajaran untuk membangun 
kompetensi linguistik dan tatabahasa, tatabahasa menjadi bagian 
penting. Pada program pembelajaran yang bertujuan untuk 
memantapkan pemakaian bahasa secara komunikatif, tatabahasa 
tidak manjadi bagian penting. Meskipun demikian, perlu 
dikemukakan bahwa pembelajaran bahasa tidak mungkin 
berjalan dengan baik tanpa pembelajaran tatabahasa. 

Tatabahasa yang dikenal dalam linguistik dapat dibedakan 
menjadi beberapa jenis. Crystal (1978) seperti dikutip Chalker 
dalam Bygate dkk. (ed.) (1994) membagi tatabahasa menjadi 
enam, yaitu: tatabahasa deskriptif, tatabahasa pedagogis, 
tatabahasa preskriptif, tatabahasa referensi, tatabahasa teoretis, 
dan tatabahasa tradisional. Penyarian dari enam jenis tatabahasa 
itu sampai pada pembagian tatabahasa yang paling lazim dikenal, 
baik dalam linguistik teoretis maupun dalam linguistik terapan, 
yaitu: tatabahasa deskriptif, tatabahasa preskriptif, dan tatabahasa 
pedagogis. Tatabahasa deskriptif adalah jenis tatabahasa yang 
paling lazim dalam linguistik; deskripsi kaidah-kaidah 
ketatabahasaan yang dilahirkan dari hasil penelitian data 
kebahasaan apa adanya oleh ilmuwan bahasa (linguists). 
Tatabahasa deskriptif dikembangkan untuk kebutuhan teoretis 
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kajian dan penelitian linguistik untuk pengkajian kebahasaan 
lebih jauh. Biasanya tatabahasa deskiriptif ini lebih tertuju untuk 
menjelaskan tentang kaidah-kaidah bahasa seperti yang 
ditemukan di lapangan apa adanya. Tatabahasa preskriptif, di sisi 
lain, adalah jenis tatabahasa yang bersifat normatif-idealis; 
deskripsi tentang kaidah-kaidah kebahasaan bagaimana 
seharusnya itu adanya. Jenis tatabahasa ini memuat nilai “benar – 
salah” sebagai wujud dari bagaimana seharusnya bahasa itu. 
Tatabahasa preskriptif lebih banyak memuat logika matematis 
yang banyak digunakan oleh filosuf dan dalam pembelajran 
bahasa tradisional. Sementara itu, jenis tatabahasa ketiga adalah 
tatabahasa pedagogis, jenis tatabahasa yang merupakan 
gabungan antara tatabahasa deskriptif dan tatabahasa preskriptif. 
Tatabahasa pedagogis dirancang oleh ilmuwan bahasa untuk 
tujuan kependidikan dan pembelajaran bahasa, baik untuk 
pembelajaran bahasa pertama. Kedua, atau bahasa asing. 
Tatabahasa pedagogis lebih bersifat hirarkhis, sederhana, dan 
praktis sehingga dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran 
bahasa (lihat juga Odlin dalam Odlin (ed.), 1994). 

Perlunya tatabahasa dalam pembelajaran bahasa bukan 
hanya disebabkan oleh tatabahasa itu merupakan kaidah yang 
membentuk kerangka bahasa. Tatabahasa dan pembelajarannya 
perlu dijadikan bahan diskusi pada setiap tingkat dan jenis 
pembelajaran bahasa. Selain itu, adanya kategori bahasa sebagai 
bahasa pertama (bahasa ibu), bahasa kedua, dan bahasa asing 
menambah kekuatan akan perlunya pembelajaran tatabahasa 
dalam pembelajaran bahasa secara umum. Kajian tipologi 
gramatikal yang melahirkan bagian deskripsi tatabahasa 
sebagaimana adanya memberi sumbangan berarti untuk 
keberhasilan pembelajaran bahasa. Seperti dikemukakan pada 
bagian awal buku ini, hasil kajian tipologi linguistik pada tataran 
gramatikal ini menghantarkan ilmuwan pada deskripsi bahasa 
apa adanya, salah satu ciri tatabahasa deskriptif. Oleh karena itu, 
hasil kajian tipologi gramatikal dapat dijadikan sebagian bahan 
pembelajaran tatabahasa yang tidak dapat ditinggalkan dalam 
pembelajaran bahasa. 



265 

Jufrizal (2013), berdasarkan telaah tentang keberhubungan 
antara tatabahasa denga pembelajaran bahasa, menegaskan 
bahwa fenomena kebahasaan adalah hal yang menarik dan 
menantang untuk dipelajari. Di sisi lain, fenomena kebahasaan 
sering pula memusingkan dan menjemukan. Meskipun demikian, 
para ahli dan pemerhati bahasa tentu saja menjadikan semua itu 
sebagai pendorong untuk lebih tekun menelaah hal-ihwal 
kebahasaan bahasa manusia. Dalam kaitannya dengan ini, para 
pengajar dan pembelajar bahasa, apakah itu bahasa ibu (bahasa 
pertama), bahasa kedua, atau bahasa asing, perlu memperhatikan 
deskripsi dan penjelasan tentang bahasa dan selanjutnya 
mengemas semua itu sedemikian rupa agar dapat menjadikannya 
sebagai bahan pembelajaran yang menarik, sesuai tujuan, dan 
tidak menyalahi kealamian bahasa yang dipelajari itu.  

Lebih jauh dikemukakan (lihat Jufrizal, 2013) bahwa 
adalah sesuatu yang cukup aneh apabila ada pengajaran dan 
pembelajaran bahasa yang tidak mempedulikan kealamian, fitur-
fitur tatabahasa, dan pemakaian komunikatif bahasa yang 
bersangkutan.  Bahasa itu mungkin dan bisa diajarkan dan 
dipelajari hanya karena bahasa itu mempunyai sistem yang 
kurang-lebih dapat dikaidahkan. Deskripsi dan hasil-hasil 
penelitian linguistik adalah penyumbang bahan teoretis 
kebahasaan bagi materi pengajaran-pembelajaran bahasa yang 
bersifat praktis dan pedagogis. Menurut Stern (1994:166), 
pendapat yang mengemukakan bahwa teori pengajaran bahasa 
menyiratkan perlunya teori bahasa dan bahwa linguistik 
mempunyai sumbangan langsung bagi pendidikan bahasa telah 
makin berterima di kalangan ahli dan praktisi. Meskipun 
pendapat ini masih dikritisi oleh beberapa ahli, namun 
sumbangan utama teori dan deskripsi linguistik terhadap 
pengajaran-pembelajaran bahasa tidak dapat ditolak. Di antara 
sumbangan itu adalah: (i) deskripsi bahasa berperan sebagai 
dasar penting untuk merumuskan kurikulum dan materi 
pembelajaran bahasa; (ii) memberi penekanan dan latihan pada 
bentuk dan fitur-fitur bahasa yang dianggap penting dan sulit 
untuk dipahami oleh pembelajar; (iii) analisis kontrastif dapat 
dijadikan salah satu prinsip pengambangan kurikulum bahasa; 
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(iv) pengutamaan pada ujaran memerlukan deskripsi bahasa; dan 
(v) pola-pola linguistik dapat menjadi unit-unit pembelajaran dan 
pengujian bahasa. 

Sudahlah fenomena kebahasaan itu rumit dan banyak, 
bahasa manusia di muka bumi juga tidak satu; ada 6.703 bahasa 
menurut laporan Summer Institute of Linguistics (SIL) (lihat 
Grimes dalam Purwo, 2000). Tambahan lagi, satu bahasa dapat 
mempunyai beberapa dialek, sub-dialek, sosiolek, gaya, dan 
aksen. Penelitian pemetaan dan pendokumentasian bahasa seperti 
dilaporkan lebih jauh oleh SIL (Grimes dalam Purwo, 2000) 
menyebutkan bahwa dari 6.703 bahasa tersebut, 2.165 bahasa 
ada di kawasan Asia (33%). Untuk kawasan Asia, di Indonesia 
ada 706 bahasa. Di kawasan Eropa dilaporkan hanya ada 225 
bahasa (3%), di kawasan Pasifik ada 1.302 bahasa (19%), di 
Amerika ada 1.000 bahasa (15%), dan di benua hitam, Afrika, 
tercatat 2.011 bahasa (30%) (lihat juga Purwo, 2000; Artawa, 
2005; Jufrizal, 2013a). Semua bahasa manusia tersebut 
mempunyai kekhasan dan ciri-ciri tersendiri, meskipun ada 
sejumlah fitur kebahasaan yang bersifat semesta; fitur umum 
yang dimiliki bersama oleh bahasa-bahasa manusia. Semua itu 
menjadi bukti bahwa manusia adalah makhluk “lebih” 
dibandingkan dengan makhluk lain, seperti hewan atau 
tumbuhan. Untuk dapat dikatakan menguasai bahasa (-bahasa) 
tertentu seseorang harus mengetahui secara baik bentuk, makna, 
fungsi, dan nilai-nilai sosial-budaya  bahasa (-bahasa) tersebut. 
Apabila semua ini diabaikan, maka dapat dikatakan bahwa 
penguasaan bahasa orang itu belum memadai. 

Para ahli, peneliti, dan pemerhati bahasa telah dan terus 
berupaya untuk mengungkapkan kesemestaan dan hakikat bahasa 
manusia dengan berbagai cara, pendekatan, dan dasar 
pengkajian. Menurut Comrie (1989:1 – 5), ada dua pendekatan 
metodologis utama yang digunakan oleh para ahli untuk 
mengungkapkan kesemestaan bahasa (language universals) 
sebagai upaya untuk mengungkapkan dan menjelaskan hakikat 
bahasa manusia secara mendasar. Di satu sisi, sebagian linguis 
berpendapat bahwa untuk melakukan penelitian kesemestaan 
bahasa diperlukan data yang banyak dari berbagai jenis dan 
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kelompok bahasa manusia di muka bumi. Berdasarkan data yang 
beragam dan “rimbun” secara lintas bahasa itu akan dapat 
dirumuskan kemiripan, perbedaan, atau “pertalian” genetis 
bahasa-bahasa yang ada untuk dapat dikelompokkan sedemikian 
rupa secara gramatikal dan struktural. Di sisi lain, ada 
sekelompok linguis lainnya berpendapat bahwa untuk sampai ke 
tatabahasa semesta dan penjelasan logis tentang hakikat bahasa 
manusia dapat dilakukan dengan mengkaji secara mendalam dan 
tuntas beberapa bahasa lalu membuat generalisasi untuk bahasa-
bahasa yang lain (lihat Jufrizal, 2013). Pendapat ini mendukung 
dan menegaskan bahwa tatabahasa mempunyai arti penting 
dalam semua jenis pembelajaran bahasa.  

6.3 Pembelajaran Bahasa dan Budaya 
Pembelajaran bahasa, sesungguhnya, adalah pembelajaran 

budaya, pembelajaran yang berkenaan dengan kebudayaan 
penuturnya. Pernyataan ini mempunyai makna mendasar 
sekaligus luas. Mendasar, dalam hal ini, berarti bahwa bahasa itu 
tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan penuturnya; bahasa 
adalah bagian dari kebudayaan, salah satu unsur budaya. Belajar 
bahasa berarti belajar budaya karena tidak mungkin seseorang 
dapat berbahasa dengan baik dan benar jika tidak mengenal 
budaya berbahasa masyarakat penuturnya. Sementara itu, luas 
berati bahwa makna yang terkandung dalam pernyataan tersebut 
memerlukan telaah linguistik dan kaitannya dengan fenomena 
luar bahasa. Untuk dapat membuktikan pernyataan di atas 
diperlukan kajian pada tataran linguistik-makro, khususnya 
kajian sosiolinguistik atau linguistik kebudayaan. 

Pembelajaran bahasa, secara teoretis, tidak dapat 
dipisahkan dari konsep pembelajaran secara umum. Menurut 
Stern (1994:18 – 19), konsep pembelajaran dalam 
perkembangannya banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep 
psikologi dan ilmu pendidikan (pedagogi) yang berkaitan dengan 
pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan. 
Oleh karena itu, konsep dasar pembelajaran merujuk ke 
pembelajaran untuk belajar dan pembelajaran untuk berpikir. 
Konsep ini berkenaan pula dengan perubahan tingkah laku, 
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pemerolehan minat, nilai dan peran sosial, dan bahkan perubahan 
kepribadian. Pembelajaran bahasa, sejalan dengan ini semua, 
adalah pembentukan dan pengembangan pemahaman, 
pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai bahasa yang lazim terpakai 
oleh masyarakat penuturnya. Penutur asli satu bahasa secara 
alami mempunyai naluri kebahasaan yang berkembang sesuai 
lingkungan kehidupan dan perkembangan kejiwaan mereka. 

Sebagai bagian dari kebudayaan, bahasa tidak berada di 
luar budaya dan kebiasaan penuturnya secara sosial budaya. 
Berbahasa bukan saja menggunakan bentuk-bentuk bahasa 
sebagaimana adanya, melainkan bahasa bermakna, berfungsi, 
dan bernilai sebagaimana bentuk-bentuk itu dipahami oleh 
kelompok masyarakat penuturnya. Makna, fungsi, dan nilai 
bahasa adalah fitur-fitur budaya yang melekat dengan bentuk-
bentuk bahasa sebagai sistem simbolis. Semua itu merupakan 
cerminan dari tingkat peradaban dan kecerdasan manusia yang 
mampu mengembangkan sistem komunikasi yang dinamakan 
bahasa. Dukungan kecerdasan dan faktor kejiwaan turut 
menjadikan bahasa sarat dengan nilai-nilai yang tidak bisa hanya 
dipahami melalui bentuk dan konstruksi bahasa saja (lihat lebih 
jauh Foley, 1997; Duranti, 1997; Chapman, 2000). 

Sebagai alat komunikasi dan bagian kebudayaan, bahasa 
bersentuhan erat dengan budaya yang juga dipahami sebagai 
sistem komunikasi dan sesuatu yang diwariskan antar generasi. 
Menurut Duranti (1997:24, 37), kebudayaan itu adalah sesuatu 
yang dipancar-luaskan, diwariskan dari generasi ke generasi, dan 
dimiliki bersama melalui symbol-simbol kebahasaan dan bukan 
kebahasaan. Kebudayaan juga dipahami sebagai keseluruhan 
tatacara hidup kelompok masyarakat yang tumbuh dan 
berkembang secara alami dan menjadi jati-diri anggota 
masyarakat yang bersangkutan. Bahasa, dalam hal ini, bukan saja 
fitur kebudayaan atau bagian kebudayaan, melainkan juga alat 
kebudayaan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. 
sesungguhnya, belajar bahasa dan pembelajaran bahasa yang 
lebih sempurana tidak dapat menghindar dari pembelajaran 
budaya, sebagai kelanjutan dari pembelajaran tatabahasa. 
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Stern (1994:191) mengungkapkan bahwa pembelajaran 
bahasa yang baik dan benar, bahasa sebagai alat komunikasi 
dalam kehidupan manusia, tidak mungkin dapat terwujud jika 
tidak memperhatikan pemakaiannya secara kontekstual, baik 
secara linguistik maupun sosial-budaya. Pembelajaran bahasa 
memerlukan pembelajaran budaya, sehingga pembelajaran 
bahasa adalah bagian dari pembelajaran budaya. Guru bahasa, 
selain memperkenalkan bentuk-bentuk bahasa dan kaidah-kaidah 
tatabahasanya kepada pembelajar, dia juga harus 
memperkenalkan bagaimana bahasa bermakna dan bernilai 
terkait dengan berbagai jenis konteks bahasa dan sosial-budaya 
yang gayut dengannya. Tugas seperti itu adalah analogi dari 
pemerolehan dan pembelajaran bahasa pertama (bahasa ibu) 
seorang anak kecil yang boleh jadi pandai berbahasa karena 
beberapa pembelajaran yang diberikan oleh lingkungannya 
secara alami. Bedanya adalah jika bahasa ibu diperoleh dan 
dipelajari secara alami dengan lingkungan sebagai “guru utama”-
nya, maka dalam pembelajaran bahasa kedua dan bahasa asing 
pemerolehan dan pembelajaran berjalan secara lebih formal, 
disengaja, dan gurunya adalah guru bahasa tersebut. 

Stern (1994:201) lebih jauh menyebutkan bahwa dalam 
ilmu sosial, seperti sosiologi dan antropologi, fenomena bahasa 
menjadi bahan telaahan yang penting karena boleh dikatakan 
tidak bahasa tanpa masyarakat, dan tidak ada masyarakat tanpa 
bahasa. Linguistik, ilmu yang mempelajari bahasa, menjadi 
pendukung dari keberhasilan dan kejelasan kajian kedua bidang 
ilmu tersebut. Tanpa bahasa dan ilmu bahasa, pada dasarnya, 
ilmu sosiologi dan antropologi sulit berkembang. Ini dapat 
diartikan bahwa ilmu bahasa dan pembelajaran bahasa tidak 
dapat dipisahkan dari pembelajaran budaya. Belajar bahasa 
berarti belajar (bagian) budaya massyarakat penuturnya. 

Berbagai fenomena ketatabahasaan BM yang dibahas 
secara tipologis pada bab-bab terdahulu dalam buku ini, pada 
dasarnya, adalah bentuk dan konstruksi yang terikat kaidah 
tertentu dalam bahasa itu. Meskipun demikian, bentuk dan 
konstruksi yang ada itu tidak akan bermakna sesuai dengan 
kaidah tatamakna yang ada dalam bahasa itu jika tidak 
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dihubungkan dengan budaya berbahasa masyarakat penuturnya. 
Bentuk-bentuk lahiriah itu tidak akan berfungsi dan bernilai 
secara baik jika dilepaskan dari budaya masyarakat penuturnya, 
budaya masyarakat Minangkabau. Berdasarkan pembahasan 
tentang nilai kesantunan berbahasa yang dikemas oleh konstruksi 
gramatikal yang ada dalam bahasa daerah itu, ternyata makna, 
fungsi komunikatif, dan nilai kebahasaan yang dikemasnya 
berkaitan dengan kebudayaan masyarakat penuturnya. Adanya 
nilai kesantunan berbahasa yang berbeda dalam kemasan 
konstruksi bahasa yang berbeda tidak hanya ditentukan oleh 
fitur-fitur gramatikal yang ada dalam konstruksi tersebut. Nilai 
dan fitur kebudayaan yang berlaku dalam masyarkat 
Minangkabau turut menentukan derajat nilai kesantunan 
berbahasa yang ada dalam konstruksi klausa. 

Lebih jauh dapat ditegaskan bahwa bentuk lahriah bahasa 
yang dimarkahi oleh fitur-fitur gramatikal yang membentuknya 
bertaut secara sistematis dan rumit dengan nilai-nilai budaya 
yang berlaku dalam masyarakat penuturnya. Oleh karena itu, 
pembelajaran bahasa yang baik dan benar, pembelajaran bahasa 
yang sudah pada tingkat lanjut, tidak dapat mencapai sasarannya 
jika tidak disertai pembelajaran budaya. Pembelajaran tatabahasa 
dan pembelajaran budaya yang menyertai pemakaian bahasa 
secara komunikatif merupakan “paduan istimewa” dalam 
bembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa tanpa tatabahasa akan 
mengarah ke pembelajaran bahasa kontak, dalam bentuk pidgin 
atau kreol saja. Sebaliknya, pembelajaran bahasa tanpa kaitannya 
dengan budaya dan konteks lain yang gayut dengan bentuk 
bahasa itu akan melahirkan bahasa yang kaku, gersang, dan 
bahasa yang kehilangan keindahan dan nilai kemanusiaannya. 

Seseorang yang bukan pentur asli BM atau orang yang 
baru belajar bahasa daerah ini sulit membedakan nilai kesantunan 
yang dikemas oleh konstruksi pasif yang dimarkahi oleh di-, ta-, 
atau ba- berikut ini jika tidak mengenal dan memahami nilai dan 
fitur budaya masyarakat penuturnya.  

(247) Panjang di-    papek; singkek di-   uleh. 
         panjang  PAS-pepat;   singkat PAS-ulas 
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         ‘(Jika sesuatu) panjang (hendaknya) dipepat; (jika 
itu) singkat (hendaknya) diulas’ 

 
(248) Lapa ta-    kaca;  mamang ta-    rabo. 
          lapar PAS-ambil; gusar      PAS-marah 
         ‘(Jika seseorang) lapar (dia) mengambil (tanpa 

sengaja); (jika) gusar akan marah’ 
 
(249) Biduak lalu, kiambang ba-   tawik. 
          biduk  lalu,  kiambang PAS-kumpul lagi 
         ‘Begitu biduk telah lalu, kiambang menyatu lagi’   

Konstruksi gramatikal di atas, yang merupakan konstruksi klausa 
berpemarkah pasif, adalah jenis konstruksi klausa BM ragam 
adat yang memuat makna peribahasa dan kiasan. Konstruksi 
tersebut tidak mempunyai arti dan nilai sosial-budaya apa-apa, 
selain sebagai konstruksi pasif, jika tidak dikaitkan dengan fitur-
fitur budaya orang Minangkabau atau pola kesantunan berbahasa 
yang berlaku dalam bahasa tersebut. Pembelajar BM dan penutur 
bukan asli bahasa daerah ini merasa sulit memahami bahwa 
masing-masing klausa dengan pemarkah pasif berbeda itu 
mempunyai derajat nilai kesantunan berbeda pula. Untuk hal ini, 
pembelajaran bahasa memerlukan pembelajaran budaya yang 
menyertai keberadaan dan makna konstruksi tersebut. 

Bahasa yang berbeda mempunyai kiat gramatikal yang 
berbeda untuk mengungkapkan muatan nilai budaya berbahasa 
yang berbeda. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan alamiah 
antara pikiran manusia sebagai pemilik bahasa dan kebudayaan 
dengan alam sekitar di mana manusia itu bermukim. Tidak dapat 
dimungkiri bahwa bahasa terbentuk karena adanya alam pikiran 
dan kecerdasan manusia yang menyatu dengan alam 
lingkungannya sehingga fitur-fitur gramatikal dan pengemas 
nilai-nilai budaya menjadi berbeda. Tidak ada dijumpai di muka 
bumi ini orang berbahasa dengan cara yang persis sama seperti 
mesin menghasilkan barang cetakannya; bahasa dan budaya 
manusia beragam. Cara manusia bertutur kata dan mengemas 
makna pun sangat beragam sesuai dengan sifat-perilaku 
perorangan dan/atau kelompoknya. Meskipun manusia 
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mampunyai keragaman yang sangat banyak dan bahkan kadang-
kadang beigut rumit untuk dijelaskan, namun bahwa manusia 
mengenal bahasa, budaya, dan pembelajaran bahasa merupakan 
fenomena semesta. Setiap orang, sesungguhnya, mempunyai 
kecenderungan untuk berbahasa dengan gaya dan kiat tersendiri, 
namun ciri pembeda itu masih dapat dikelompokkan menjadi 
satuan-satuan yang sama sebagai satuan yang dimiliki bersama 
oleh masyarakat penuturnya. 

Pembelajaran bahasa dan budaya adalah “paket” yang 
belajar yang tidak dapat dipisahkan, kecuali bagi pemula dan 
untuk memberi penekanan tertentu. Dalam banyak hal, makna 
bahasa sangat tergantung dengan konteks sosial-budaya dan 
pikiran-kejiwaan para pelibat dalam satu peristiwa bahasa. 
Kebutuhan akan pembelajaran bahasa, sebenarnya, sudah ada 
sejak manusia lahir, bahkan sebagian ahli yang lebih tertarik 
pada peristiwa kejiwaan sejak keberadaan manusia di “alam 
rahim” pun berpendapat cikal-bakal kemampuan berbahasa 
sudah ada sejak dalam kandungan (lihat Foley, 1997; Kramsch, 
2001; Fromkin dkk., 2011). Proses bawaan (genetic dan nurture) 
dan proses alamiah (nature) adalah konsep-teoretis yang 
menunjukkan pembelajaran bahasa sudah ada sejak “sangat dini” 
dari kehidupan manusia. Lebih jauh lagi, pembelajaran bahasa 
tersebut selalu diiringi oleh kaitannya dengan budaya begitu 
manusia hadir dan berperan di tengah masyarkatnya. Proses 
bawaan dan alamiah ini memperkuat pendapat bahwa 
pembelajaran bahasa seutuhnya itu adalah juga pembelajaran 
budaya, budaya masyarakat penutur bahasa yang bersangkutan.                             
 
6.4 Masyarakat Berbudaya dan Berbahasa Santun 

Sejak kehadiranya di muka bumi ini, manusia terus 
mengembangkan peradabannya sebagai ciri makhuluk cerdas dan 
berbudaya, termasuk selalu berpikir dan berkomunikasi dengan 
berbagai cara. Kehidupan manusia yang bermula dari kelompok 
kecil dengan kebudayaan yang sangat sederhana terus 
berkembang secara alami sampai membentuk kelompok 
masyarakat dengan fitur-fitur kebudayaan yang menjadi jati-diri 
mereka. Kebudayaan yang mereka kembangkan dan wariskan 
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secara turun-temurun adalah milik bersama anggota kelompok 
tersebut yang memungkinkan mereka berbeda dari kelompok 
yang lainnya. Kejadian inilah yang melahirkan kelompok-
kelompok masyarakat dengan kebudayaannya sebagai cerminan 
akal-budi dan kehidupan mereka (lihat Foley, 1997; Kramsch, 
2001).  

Sistem komunikasi adalah salah satu unsur penting 
kebudayaan yang di dalamnya ada bahasa. Cara berkomunikasi 
manusia yang paling cerdas dan menakjubkan adalah komunikasi 
verbal dengan menjadikan bahasa sebagai wahana utamanya. 
Tidak dapat dimungkiri bahwa manusia adalah makhluk yang 
mampu mencipta dan mengembangkan bahasa sepanjang sejarah 
peradabannya sebagai bagian dari kebudayaan mereka sendiri. 
Keberadaan bahasa sebagai alat komunikasi telah memungkinkan 
manusia menata dan mengembangkan taraf hidup sepanjang 
waktu dengan bantuan unsur-unsur kebudayaan lain. 
Berkomunikasi dengan bahasa merupakan “keistimewaan” 
manusia yang menjadikan mereka bisa hidup bermasyarakat dan 
mengembangkan budi-daya sehingga melahirkan perangkat seni 
dan teknologi yang amat bermanfaat untuk kemaslahatan 
bersama. Oleh karena itu, bahasa merupakan bagian penting dari 
kebudayaan dan sekaligus adalah wahana penyebar dan 
pemertahanan butir-butir kebudayaan yang ada (Duranti, 1997; 
Foley, 1999). 

Masyarakat berbudaya adalah kelompok manusia yang 
hidup dengan perangkat budaya yang terdiri atas berbagai unsur 
kebudayaan sebagai wadah untuk menjamin keberlangsungan 
hidup anggotanya. Masyarakat tradisional ditandai oleh fitur-fitur 
budaya sederhana dan lebih banyak tergantung dengan alam 
sebagai “sahabat” mereka. Sistem komunikasi dan bahasa 
masyarakat tradisional ditandai oleh komunikasi dan bahasa 
lisan. Masyarakat modern ditandai oleh lahirnya berbagai 
perangkat teknologi dan seni yang lebih rumit dan canggih. 
Masyarakat yang sudah maju mampu melakukan penyesuaian 
diri dengan alam atau mengubah fenomena alam agar bersahabat 
dengan mereka. Sistem komunikasi dan bahasa lisan mulai 
diganti dengan kemampuan bahasa tulis yang lebih permanen 
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berupa naskah dan tulisan di kerta. Saat ini, perkembangan 
budaya modern sudah sangat maju yang ditandai oleh 
penggunaan sistem informasi dan teknologi elektronik (lihat 
lebih jauh Duranti, 1997; Kramsch, 2001; Fromkin dkk., 2011).    

Pinker (2007:3) mengemukakan bahwa hubungan bahasa 
dengan manusia sungguh sangat dekat sehingga boleh dikatakan 
manusia selalu “berbahasa” setiap saat. Jika dia tidak berbicara 
(berbahasa) dengan orang lain, dia berkemungkinan besar 
berbicara dengan dirinya sendiri, dengan hewan piaraannya, atau 
bahkan dengan benda mati di lingkungannya. Bahkan orang yang 
menderita afasia pun akan selalu berbahasa dengan 
kemampuannya. Ini berarti bahwa sesederhana apapun budaya 
dan pola kehidupan manusia, mereka pasti menggunakan bahasa. 
Jelas akan sangat aneh jika ada manusia atau kelompok manusia 
yang hidup tanpa bahasa; boleh jadi itu bukan manusia. 

Sebagai makhluk cerdas, tentu saja, bahasa bukan satu-
satunya milik manusia yang istimewa. Masih banyak perangkat 
budaya dan kemampuan dasar lain yang mendukung manusia 
sebagai penguasa peradaban di muka bumi ini. Di samping 
memiliki budaya, manusia juga memiliki rasa dan budi-pekerti 
yang melahirkan budaya santun dan tenggang rasa. Berdasarkan 
pendapat Pinker (2007:230), dapat dikemukakan bahwaa 
manusia, secara alamiah, selalu berharap agar percakapan yang 
mereka lakukan berjalan baik dan pemakaian bahasa memenuhi 
lapisan makna beserta nilai-nilainya. Komunikasi manusia 
bukanlah seperti bekerjanya mesin pengeluar suara yang 
“berbicara” begitu saja tanpa memperdulikan nilai-nilai 
kemanusia, baik secara sosial-budaya maupun tindakan nyata 
secara langsung. Oleh karena itu manusia boleh dikatakan 
sebagai makhluk berperasaan dan mempedulikan lawan tutur 
dengan kiat berbahasa tententu, melalui berbahasa santun, 
misalnya. Mempedulikan dan mempertimbangkan sejumlah hal 
sehubungan lawan tutur sehingga mampu menjaga “wajah” 
lawan tuturnya adalah inti-dasar dari kesantunan berbahasa. 

Foley (1997:270 – 271) menjelaskan bahwa kesantunan, 
pada dasarnya, adalah rangkaian keterampilan sosial yang 
bertujuan untuk menyakinkan seseorang merasa berterima 
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(“diiyakan keberadaannya”) dalam interaksi sosial.  Ini berkaitan 
dengan teori wajah dalam kesantunan linguistik seperti 
dikemukakan oleh Lakoff, Leech, atau Goffman. Brown dan 
Levinson (1987, 2000) memecah konsep Goffman tentang wajah 
itu menjadi dua aspek, yaitu wajah positif dan wajah negatif yang 
keduanya berkaitan dengan keinginan wajah. Wajah (face) 
sebagai sebagai istilah teknis adalah kesan pribadi (jati diri) 
seseorang di tengah-tengah masyarakat. Wajah merujuk ke 
perasaan emosional dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang di 
mana orang tersebut menghendaki orang lain mengenalinya. 
Dengan demikian, kesantunan (politeness), dalam interaksi, 
misalnya dalam berbahasa, berarti kiat atau cara yang lazim 
digunakan untuk memperlihatkan kepedulian terhadap wajah 
seseorang. Ini berarti bahwa santun adalah menempatkan wajah 
orang lain sesuai dengan yang diingininya. Berbahasa santun 
berarti susunan dan tatatutur bahasa yang digunakan mengemas 
makna dan fungsi komunikasi yang menempatkan seseorang 
pada perasaan kejiwaan dan sosialnya sesuai yang 
dikehendakinya. Oleh karena itu, kesantunan berkaitan erat juga 
dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat setempat dan 
perasaan orang yang menjadi lawan tutur (Brown and Levinson, 
2000; Yule, 1998:60; lihat juga Foley, 1997; Bonvillain, 1997).  

Brown dan Levinson (1987, 2000) membedakan keinginan 
wajah menjadi dua, yaitu keinginan wajah positif dan keinginan 
wajah negatif. Keinginan wajah positif adalah keinginan (dalam 
banyak hal) untuk diakui oleh orang lain. Seseorang yang 
mempunyai keinginan wajah positif menghendaki untuk 
diterima, bahkan disukai, oleh orang lain, diperlakukan sebagai 
anggota kelompok yang sama, dan berkeinginan pula untuk 
berbagi dengan yang lain. Keinginan wajah negatif adalah 
keinginan untuk tidak diganggu atau dihalangi dalam 
tindakannya. Seseorang yang mempunyai keinginan wajah 
negatif menghendaki untuk bebas, mempunyai kebebasan 
berbuat, dan tidak bergantung pada orang lain. Secara singkat 
dapat dikatakan bahwa wajah negatif itu keinginan untuk bebas 
dan wajah positif adalah keinginan untuk dikaitkan 
(dihubungkan) (lihat juga Yule, 1998:61 – 62; Bonvillain, 1997). 
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Brown dan Levinson (2000) sebagaimana juga dikutip 
oleh Bonvillain (1997:118 – 124) dan Yule (1998:62 – 64) 
menjelaskan bahwa kesantunan berbahasa itu dilakukan melalui 
berbagai macam kiat berbahasa yang semuanya itu adalah upaya 
untuk menyelamatkan keinginan wajah (meletakkan wajah 
seseorang sesuai dengan keinginan wajahnya) seseorang agar 
mitra tutur berkenan untuk menerima isi dan maksud pesan 
bahasa yang disampaikan. Seluruh kiat kesantunan berbahasa 
tersebut dikelompokkan menjadi empat, yaitu kesantunan positif 
(positive politeness), kesantunan negatif (negative politeness), 
kesantunan tersamar (off record politeness), dan kesantunan 
terus-terang (bald on record politeness). 

Kesantunan positif, secara sederhana, adalah tindakan 
penyelamatan wajah yang berkenaan dengan wajah positif 
seseorang yang cenderung menunjukkan tenggang rasa 
(solidarity), menekankan bahwa kedua penutur ingin sesuatu 
yang sama, dan bahwa mereka mempunyai tujuan umum 
(bersama). Kesantunan positif berkaitan dengan kesan positif 
yang diingini pendengar; penutur mengenal keinginan pendengar 
untuk mendapatkan keinginan wajah positifnya. Strategi 
kesantunan positif mengungkapkan tenggangrasa, pertemanan, 
dalam keberterimaan kelompok. Lihat ujaran berikut ini! 

a. Bagaimana jika saya pinjam sebentar kamusmu? 
b. Bagus, kami akan sangat gembira kalau kamu bisa 

melompat lebih jauh lagi. 

Kesantunan negatif yaitu tindakan penyelamatan wajah yang 
cenderung menunjukkan rasa hormat, menekankan pentingnya 
waktu atau keberkenaan orang lain, dan bahkan meliputi maaf 
untuk gangguan atau penyelaan bicara. Strategi kesantunan 
negatif mengungkapkan pengendalian dan penghindaran 
gangguan penutur terhadap pendengar. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini! 

a. Bisa saya pinjam kamus sebentar? 
b. … tapi, mungkinkah kita ke sama sekarang? 



277 

Kesantunan tersamar merupakan strategi tidak langsung yang 
menghindar untuk membuat ujaran nyata yang menganggu, 
membebanani, atau ungkapan berterusterang kepada pendengar, 
seperti ungkapan berikut ini: 

a. Oh Tuhan, saya lupa membawa dompet. 
b. Hmm, di mana ya saya letakkan buku itu? 

Kesantunan terus-terang adalah kiat berbahasa yang 
mengungkapkan secara langsung apa yang diingini. Lazimnya 
kesantunan seperti ini digunakan jika lawan tutur sudah sangat 
kenal satu sama lain dan tidak mempunyai hambatan faktor 
psikologis dan budaya untuk berterus-terang. Lihat ungkapan 
berikut ini! 

a. Ambilkan air putih segelas! 
b. Jangan berpayung juga dalam rumah! 

(lihat juga konsep dan keterangan yang mirip dalam Foley, 1997; 

Bonvillain, 1997; Yule, 1998; Brown dan Levinson, 2000). 

Berbahasa santun adalah bagian yang dari budaya 
berbahasa yang sangat bernilai dalam peradaban manusia. 
sebagai bagian dari budaya berbahasa, berbahasa santun sangat 
menentukan nilai kemanusiaan manusia itu sendiri. Nilai 
kesantunan adalah perangkat budaya, kejiwaan, perasaan, dan 
seni berbahasa yang perlu diwariskan antar generasi untuk 
menjadikan manusia sebagai makhluk berbudaya tetap bertahan 
di muka bumi ini. Bahasa  yang tidak santun atau gaya berbahasa 
yang tidak mempedulikan kesantunan akan merusak tatanan 
budaya yang ada. Nilai-niali kebudayaan dan kemanusiaan akan 
terkikis seiring dengan tergerusnya budaya berbahasa santun. 
Berbahasa santun bukan hanya tugas guru bahasa atau guru 
agama saja, melainkan tanggung jawab seluruh anggota 
masyarakat.  

Buku ini memuat sebagian kiat berbahasa santun dalam 
BM, yaitu melalui pengetahuan dan pemakaian konstruksi 
gramatikal yang bersesuaian dengan konteks berbahasa. Kiat 
berbahasa santun yang dipapar-jelaskan dalam buku ini secara 
khusus berkenaan dengan nilai kesantunan berbahasa yang 
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dibawa (dikemas) oleh berbagai konstruksi gramatikal dan 
ungkapan-ungkapan peribahasa BM yang digunakan oleh 
masyarakat Minangkabau. Telaah data dan penjelasan yang 
disajikan menggambarkan juga tentang keberhubungan antara 
konstruksi gramatikal, yang berkenaan dengan tipologi 
gramatikal, dengan budaya berbahasa masyarakat Minangkabau, 
yang berkaitan dengan linguistik kebudayaan.  Telaah ini 
mempunyai arti penting, secara teoretis, karena sudah melihat 
sejauhmana keberterimaan teori relativitas linguistik dan 
hipotesis Sapir-Whorf yang menjadi salah satu bagian kajian 
linguistik kebudayaan (Anthropological Linguistics). Berbahasa 
santun adalah salah satu ciri masyarakat berbudaya yang 
menjadikan manusia mempunyai nilai rasa dan tatakrama yang 
mendamaikan melalui bahasa. 
 
6.5 Catatan Penutup 

Bab 6 ini menyajikan telaah perihal tatabahasa dan 
pembelajaran budaya berbahasa yang merupakan telaah lanjut 
dan pengembangan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya. 
Mengapa pokok bahasan ini diperlukan? Arti penting 
pembahasan yang disajikan pada bab ini berkenaan dengan 
pentingnya tatabahasa dan pembelajaran budaya berbahasa yang 
keduanya saling berkaitan secara alamiah. Di satu sisi, teori dan 
pendekatan kajian linguistik telah dan terus berkembang sesuai 
dengan dasar filosofis, cara pandang, dan tujuan pengkajiannya. 
Sejarah linguistik sejak zaman kuno, tradisional, struktural, 
transformasi-generatif, fungsional, dan beberapa bentuk kajian 
yang merupakan pengembangan dari teori-teori tersebut 
menandai perkembangan linguistik dari zaman ke zaman. 
Semuanya, terlepas dari kekuatan dan kelemahan masing-
masing, bertujuan untuk mengungkapkan hakikat bahasa secara 
lebih rinci, mendalam, dan komprehensif. Salah satu teori dan 
pendekatan kajian kebahasaan yang mengutamakan kealamian 
struktur dan pola-pola gramatikal bahasa (-bahasa) manusia 
adalah tipologi linguistik. Tujuan kajian tipologi linguistik itu, 
secara sederhana, adalah untuk mentipologikan 
(mengelompokkan) bahasa (-bahasa) berdasarkan kesamaan, 
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kemiripan, atau perbedaan pola-pola gramatikal lahir yang 
bersifat alami secara lintas bahasa (lihat Jufrizal, 2013). Di sisi 
lain, budaya berbahasa dan pembelajarannya sangat diperlukan 
agar tatabahasa yang lebih bersifat teoretis-lingusitis mempunyai 
makna dan fungsi komunikatif serta nilai berbahasa. 

Jufrizal (2013) menegaskan bahwa berdasarkan kajian 
tipologi gramatikal yang bersifat lintas bahasa tersebut, ternyata 
bahasa-bahasa manusia di muka bumi ini mempunyai persamaan 
dan perbedaan sistem dan pola-struktur gramatikal lahir yang 
dapat diperbandingkan. Dengan demikian, kealamian dan 
pentipologian bahasa (-bahasa) manusia, secara mendasar, dapat 
dicermati berdasarkan sistem dan pola-pola lazim sruktur-
gramatikal lahirnya. Kemiripan dan perbedaan sistem gramatikal 
lahiriah bahasa merupakan ciri khas dari bahasa tersebut yang 
secara alami biasanya diturunkan dari satu keluarga atau 
kelompok bahasa secara genetis. Apabila pengajaran-
pembelajaran bahasa tidak mempedulikan ciri khas sistem dan 
pola gramatikal bahasa (tatabahasa yang dipelajari) maka itu 
akan “merusak” kealamian bahasa tersebut. Akibatnya, bahasa 
yang dipelajari itu akan diterima dan dipahami oleh pembelajar 
bukan sebagai bahasa, melainkan hanya sebagai kode yang 
dimaknai  dan digunakan sebagai alat komunikasi saja; 
katakanlah sebagai pidgin, creole, atau bahasa simbolis yang 
muncul sebagai “media darurat” dalam berkomunikasi. 

Pengajaran-pembelajaran bahasa yang baik, terutama pada 
tingkat pendidikan tinggi dan bagi pembelajar tingkat lanjut-
dewasa, tentu tidak hanya sekadar untuk memperkenalkan bahasa 
tersebut pada tataran pemakaian komunikasi praktis-sederhana; 
tatabahasa dan budaya berbahasa yang lazim berlaku dalam 
masyarakat penuturnya perlu dipertautkan secara pedagogis-
fungsionalis. Bagi pembelajar tingkat lanjut-dewasa, pengenalan 
dan penjelasan tentang hakikat bahasa manusia dan budaya 
berbahasa penuturnya perlu menyertai pengajaran-pembelajaran 
bahasa, baik bahasa pertama, kedua, maupun bahasa asing. 
Namun, ini bukan berarti bahwa pengajaran-pembelajaran bahasa 
mesti mengikuti semua bentuk dan hasil kajian linguistik-mikro 
dan lingusitik-makro yang sebagiannya hanya diperlukan untuk 
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kajian teoretis-filosofis kebahasaan. Di antara bentuk dan hasil 
kajian linguistik yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung 
keberhasilan pengajaran-pembelajaran bahasa di tingkat 
perguruan tinggi dan bagi pembelajar tingkat lanjut-dewasa 
adalah telaah dan hasil kajian Tipologi Linguistik  (Linguistic 
Typology) disertai pembelajaran budayanya (hasil kajian 
Lingusitik Kebudayaan) (lihat Jufrizal, 2013). Ini berarti bahwa 
tatabahasa mempunyai keberhubungan dengan pembelajaran 
bahasa dan sekaligus dengan pembelajaran budaya masyarakat 
penuturnya.  
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