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Abstract
LANGUAGE change is often signified by change of meaning. A word that initially
has lexical meaning gradually turn into a word with more grammatical meaning.
Such process is called grammaticalization. This article discusses grammaticalization occuring in Sundanese words such as anyar, ku, ti, keur, and sok,
which data were taken from Sundanese Dictionary. This article uses descriptive
method. The grammaticalization process occured within selected Sundanese words
is described similarly as the terminology of Heine and Kuteva's (2002:16-26).
The result shows most of the change tends to move towards temporal dimension.
The pattern of the change shows that most of the Sundanese words experience
changes in two phases.
Key words: change, grammaticalization, Sundanese words

Abstrak
PERUBAHAN bahasa sering ditandai dengan adanya perubahan makna. Sebuah kata
yang pada awalnya hanya memiliki makna leksikal lama-kelamaan berubah maknanya
menjadi lebih gramatikal. Proses itu dinamakan gramatikalisasi. Tulisan ini membahas
gramatikalisasi pada kata-kata bahasa Sunda, yang datanya diambil dari Kamus Basa
Sunda, yaitu anyar, ku, ti, keur, dan sok. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah
metode deskriptif. Gramatikalisasi yang terjadi pada kata-kata itu dideskripsikan proses
perubahannya dan dicari pola perubahannya. Deskripsi perubahan yang terjadi pada
kata-kata bahasa Sunda itu mengikuti terminologi Heine dan Kuteva (2002:16–26).
Temuan menunjukkan bahwa dari lima kosakata yang diteliti, tiga di antaranya
menunjukkan kecenderungan perubahan ke arah dimensi temporal. Pola perubahan
yang terjadi pada umumnya adalah pola perubahan yang terjadi dalam dua tahap.
Kata kunci: perubahan, gramatikalisasi, kata-kata Sunda
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1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Suka tidak suka, mau tidak mau, bahasa
selalu mengalami perubahan. Penyebab
perubahannya boleh jadi karena kecerobohan,
ketidaktahuan, ataupun kemalasan penuturnya.
Namun, pada intinya perubahan bahasa adalah
sebuah proses yang tidak terhindarkan
(Aitchinson, 2001:4). Perubahan yang terjadi
pada bahasa dapat ditandai dari adanya
perubahan pada pola tuturan, modifikasi pada
sistem linguistik, perubahan makna pada unsurunsur leksikal, atau bahkan perubahan pada
urutan kata. Proses perubahan bahasa sering kali
bersifat universal, yaitu dialami oleh banyak bahasa
dan membentuk pola perkembangan yang sama.
Proses perubahan bahasa sering kali
melibatkan unsur-unsur bahasa yang digunakan
secara berbeda dari waktu ke waktu. Misalnya,
sebuah kata secara perlahan mengalami
perubahan makna. Perubahan yang terjadi pada
tataran makna itu boleh jadi hanya terbatas pada
makna yang meluas atau menyempit, seperti
perubahan pada kata Inggris bird yang pada
awalnya bermakna ‘ayam kecil’, yang seiring
waktu maknanya meluas menjadi ‘unggas’.
Perubahan makna menyempit misalnya pada kata
Inggris meat yang awalnya bermakna ‘makanan’
kemudian seiring waktu menyempit menjadi
‘daging’. Selain perubahan makna yang meluas
atau menyempit, ada pula makna yang mengalami
penurunan nilai sehingga menjadi lebih negatif
daripada makna awalnya (peyorasi), seperti kata
Inggris silly yang awalnya bermakna ‘bahagia’
kemudian sekarang bermakna ‘bodoh’ atau
sebaliknya (ameliorasi), yaitu perubahan makna
kata menjadi semakin positif, seperti pada kata
Inggris knight ‘anak laki-laki’ menjadi ‘ksatria’.
Perubahan semantis yang terjadi pada sebuah
kata dapat menghilangkan fitur-fitur semantisnya
sehingga sebuah kata penuh (content word)
berubah menjadi kata gramatikal (function
word). Misalnya, kata Inggris will pada masa Old
English adalah kata penuh yang berkelas verba
sehingga pada masa itu terdapat konstruksi I will
to... (Campbell, 1998:238). Namun, pada masa
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Modern English, will berubah fitur semantisnya
menjadi kata yang lebih gramatikal, yaitu verba
bantu sehingga dalam konstruksi bahasa Inggris
modern menjadi will + V1 I will go sebagai
penanda futur. Pada perubahan kata will itu, unsur
leksikal berubah menjadi unsur gramatikal. Proses
perubahan semacam itu dinamakan gramatikalisasi
Bahasa Sunda sangat menarik untuk diteliti
karena termasuk bahasa yang mengalami
perubahan. Salah satu proses perubahan yang
menarik untuk diteliti dalam bahasa Sunda adalah
gramatikalisasi. Setakat ini sepengetahuan penulis,
gramatikalisasi dalam bahasa Sunda belum
banyak diteliti.
Gramatikalisasi dalam bahasa Sunda pernah
diteliti oleh Fauziah (2011) mengenai
perkembangan verba volition bahasa Sunda arek
dalam naskah kuno abad ke-18 hingga abad ke20. Dalam penelitiannya, Fauziah (2011)
menemukan bahwa verba volition bahasa Sunda
arek mengalami tiga tahap perkembangan, yaitu
verba ‘ingin’ > verba ‘mau’ > verba bantu ‘akan’.
Dalam wacana abad ke-21 diprediksi bahwa
yang akan dominan dipergunakan adalah arek
sebagai verba bantu penanda futur ‘akan’.
Dalam makalahnya yang lain mengenai
gramatikalisasi, Fauziah (2012) meneliti verba
bahasa Sunda resep ‘suka’ yang diprediksinya
akan berkembang menjadi lebih gramatikal
menjadi penanda aspek ‘sering’. Namun, prediksi
tersebut tampaknya agak sulit untuk dibuktikan
karena data yang ditampilkan dalam makalah yang
dimaksud bukanlah data pemakaian kata resep
yang sesungguhnya, yang biasa dituturkan oleh
para penutur bahasa Sunda, melainkan data
buatan yang dibuat untuk keperluan penelitian itu.
Penelitian Fauziah mengenai gramatikalisasi
verba bahasa Sunda tersebut baru memberikan
secuplik gambaran mengenai perkembangan
verba volition, yaitu arek dan prediksi gejala
perkembangan verba resep dalam bahasa Sunda.
Namun, sepengetahuan penulis belum ada
penelitian secara khusus mengenai proses
gramatikalisasi pada kata anyar, ku, ti, keur, dan
sok. Dengan demikian, masih terdapat rumpang
yang belum dikaji dalam sintaksis bahasa Sunda.
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Untuk mengisi rumpang itulah, penelitian ini
dilakukan.
1.2 Masalah
Berdasarkan pemaparan pada bagian
sebelumnya, rumusan masalah dalam tulisan ini
adalah sebagai berikut.
1) Bagaimana proses perubahan kata-kata
bahasa Sunda anyar, ku, ti, keur, dan sok?
2) Bagaimana pola perubahan kata-kata
bahasa Sunda anyar, ku, ti, keur, dan sok?
1.3 Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah
ditetapkan pada bagian sebelumnya, tujuan
penulisan makalah ini ditetapkan sebagai berikut.
1) Mendeskripsikan proses perubahan katakata bahasa Sunda anyar, ku, ti, keur, dan
sok.
2) Menetapkan pola perubahan kata-kata
bahasa Sunda anyar, ku, ti, keur, dan sok.
1.4 Metode
Tulisan ini dibuat dengan ancangan deskriptif
untuk mendeskripsikan proses gramatikalisasi
yang terjadi pada kelima kata bahasa Sunda
tersebut. Kata-kata tersebut dipilih sebagai data
secara intuitif (penulis adalah penutur bahasa
Sunda) karena penulis menduga bahwa kata-kata
tersebut mengalami proses gramatikalisasi dari
waktu ke waktu.
Contoh kalimat yang mengandung kata
anyar, ku, ti, keur, dan sok kemudian
dikumpulkan dari Kamus Basa Sunda karena
kamus itu dianggap sebagai rekaman pemakaian
bahasa Sunda yang sesungguhnya sebagaimana
yang digunakan oleh penutur asli. Contoh kalimat
yang berhasil dikumpulkan kemudian dicatat dan
diterjemahkan satu per satu. Contoh-contoh
kalimat itu diterjemahkan dalam dua tahap, yaitu
penerjemahan kata per kata, lalu penerjemahan
secara kontekstual. Penerjemahan secara
kontekstual dilakukan agar dapat memindahkan
seluruh pesan dalam bahasa Sunda ke dalam
bahasa Indonesia. Setelah itu, data yang telah

diterjemahkan dijelaskan struktur dan proses
gramatikalisasinya berdasarkan terminologi kelas
kata yang dikemukakan oleh Heine dan Kuteva
(2002:16—26).

2. Kerangka Teori
Gramatikalisasi adalah proses yang menarik
untuk diamati. Dalam proses gramatikalisasi,
terjadi perubahan dari bentuk leksikal menjadi
bentuk gramatikal dan dari bentuk gramatikal
menjadi bentuk yang lebih gramatikal lagi (Heine
dan Kuteva, 2002:2). Namun, perubahan bentuk
dalam gramatikalisasi bersifat cline, yaitu tidak
adanya batasan yang jelas antara satu perubahan
dengan perubahan yang lain dan lebih bersifat
kontinum yang takterbalikkan (unidirectional/
irreversible). Unsur leksikal dapat berkembang
menjadi unsur gramatikal, tetapi tidak sebaliknya.
Proses perubahan unidireksional itu dapat
dikatakan sebagai perubahan dari bentuk yang
kurang gramatikal ke arah bentuk yang lebih
gramatikal.
Hopper dan Traugott (2003:4) menyatakan
bahwa istilah cline adalah metafora yang
digunakan untuk hasil pengamatan empiris bahwa
bentuk linguistik secara lintas bahasa cenderung
mengalami perubahan yang serupa atau memiliki
seperangkat relasi dan urutan yang mirip. Dalam
proses gramatikalisasi, semakin ke kanan suatu
bentuk akan semakin gramatikal. Hopper dan
Traugott (2003:8) memberi contoh gramatikalisasi
yang disepakati oleh para linguis, yaitu
gramatikalisasi klitik.
Content item > grammatical word >
clitic > inflectional affix
Gramatikalisasi terjadi melalui dua
mekanisme, yaitu reanalisis dan analogi (Hopper
dan Traugott, 2003:39). Dalam reanalisis, lawan
bicara memahami suatu bentuk dengan struktur
yang berbeda dari struktur yang dipahami
pembaca. Dalam analogi, bentuk-bentuk yang
sebelumnya tidak muncul dalam sebuah konstruksi
dipakai dalam konstruksi tersebut. Menurut
Jakobson dan Halle (dalam Hopper dan Traugott,
2003:64), reanalisis bergerak dalam sumbu
sintagmatis secara linear, sedangkan analogi
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bergerak dalam sumbu paradigmatis. Contohnya,
dalam reanalisis kata hamburger dipahami
sebagai ham+burger alih-alih Hamburg+er
‘sejenis makanan dari Hamburg’ sehingga
kemudian muncul kata cheese, beef, chiken yang
dilekatkan pada kata –burger. Contoh analogi
adalah penjamakan kata tidak beraturan dalam
bahasa Inggris, child ~ children child ~ childs
dalam bahasa anak-anak atau kata stone ~
stones yang menyebabkan bentuk jamak shoe
menjadi shoes alih-alih shoen.
Gramatikalisasi juga terjadi dalam bahasa
Indonesia, misalnya verba mengenai > preposisi
mengenai; verba mau ‘ingin’ > penanda aspek
mau ‘akan’; preposisi akan > afiks -kan; atau
verba adalah > kopula adalah. Bentuk-bentuk
yang lebih dulu ada dipakai berdampingan dengan
bentuk-bentuk yang berkembang kemudian.
Misalnya pada kata mau sebagai verba dipakai
berdampingan dengan kata mau yang bermakna
penanda aspek dalam kalimat-kalimat berikut:
1) saya mau (V) kopi;
2) saya mau (asp) ngopi.
Pada tahap awal gramatikalisasi, menurut
Grice (dalam Hopper dan Traugott, 2003:81),
sangat mungkin bahwa implikatur dalam
percakapan kemudian menjadi konvensional.
Implikatur adalah makna yang muncul bukan
makna literal, misalnya ungkapan Ruangan ini
panas tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan
keadaan ruangan, tetapi lebih kepada upaya untuk
membuat orang lain melakukan sesuatu seperti
membuka jendela, dan menyalakan pendingin
ruangan.
Dua proses kognitif yang memotivasi
gramatikalisasi adalah metafora dan metonimi.
Metafora adalah proses untuk memahami suatu
konsep melalui konsep yang lain, misalnya
penggambaran suatu tempat disamakan dengan
bagian tubuh manusia, kaki gunung, kaki meja,
punggung bukit, hulu sungai, dan sebagainya.
Metafora adalah strategi kognitif untuk membantu
pemahaman kita meskipun tidak menjelaskan
gramatikalisasi atau perilaku gramatikal (Heine et
al., 1991:48). Metonimi adalah proses yang
menghubungkan suatu konsep dengan konsep lain
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dalam satu ranah, misalnya kaki tangan dan kelu
lidah. Menurut Kridalaksana (2008:154),
metonimia adalah pemakaian nama untuk benda
lain yang berasosiasi atau yang menjadi atributnya,
misalnya si kacamata untuk orang yang berkaca
mata.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Perkembangan Kata anyar
Kata anyar ‘baru’ termasuk ke dalam
golongan kelas adjektiva dalam gramatika bahasa
Sunda. Yang dimaksud dengan adjektiva adalah
kata yang menerangkan nomina (Kridalaksana,
2008:4). Dalam pemakaian sehari-hari, kata
anyar muncul dalam dua pola. Pola yang pertama
(contoh a Tabel 1) adalah kata anyar sebagai
adjektiva yang berfungsi menerangkan nomina.
Sementara itu, pola yang kedua adalah kata
anyar yang berfungsi menerangkan verba. Pada
pola yang kedua (contoh b Tabel 1), kata anyar
mengalami perkembangan, yaitu berubah menjadi
kata yang lebih gramatikal sebagai penanda aspek
verba. Tahapan perkembangan kata anyar dapat
dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 1 Tahapan Perkembangan Kata anyar
Tahap
I

II

Bentuk
Struktur
Contoh
Asal
Topik a. Baju kuring anyar.
anyar
baju saya baru
(adjektiva) Komen
'Baju saya baru.'
S Asp V b. Kuring anyar datang.
anyar
saya
baru datang
(penanda
'Saya baru datang.'
aspek)

Berdasarkan proses perubahan seperti yang
terdapat dalam Tabel 1, kata anyar mengalami
proses gramatikalisasi, yaitu semula sebagai
adjektiva (classifier) yang menerangkan nomina
yang konkret, yaitu baju. Kemudian, kata anyar
berubah menjadi penanda aspek perfektif (earlier
temporal) yang menerangkan perbuatan
(datang) yang abstrak. Proses perubahan kata
anyar dalam dua tahap itu dapat digambarkan
sebagai berikut: classifier > earlier (temporal).
Menurut Heine dan Kuteva (2002: 18), yang
dimaksud dengan classifier adalah istilah umum

KARTIKA: PROSES PERUBAHAN KATA ...

yang mengacu pada bentuk-bentuk yang terdiri
atas pembilang (quantifiers), pengulang
(repeater), dan penanda nomina tertentu (noun
classifier proper). Sementara itu, yang dimaksud
dengan earlier adalah kata-kata yang bermakna
‘lebih dahulu’, ‘sebelum’, ‘yang lalu’; kata-kata
pemarkah temporal (Heine dan Kuteva, 2002:19).
Dengan demikian, proses perubahan kata
anyar mengalami dua tahap perubahan, yaitu dari
kelas adjektiva yang menerangkan benda konkret
ke level aspek yang lebih abstrak, untuk menjelaskan verba. Nomina terdiri atas nomina abstrak
dan konkret. Dalam contoh a pada Tabel 1,
nomina yang dijelaskan oleh adjektiva anyar
adalah nomina konkret. Sementara itu, verba

adalah kelas kata yang lebih abstrak dari nomina.
Kelas verba hanya dapat dijelaskan oleh kelas
yang lebih abstrak, dalam hal ini adalah aspek.
3.2 Perkembangan Kata ku
Kata ku ‘oleh’ termasuk ke dalam kelas
preposisi. Preposisi adalah partikel yang dalam
bahasa tipe VO biasanya terletak di depan nomina
dan menghubungkannya dengan kata lain dalam
ikatan eksosentris (Kridalaksana, 2008:199).
Dalam pemakaian sehari-hari, ditemukan empat
pola pemakaian kata ku. Contoh pemakaian kata
ku sehari-hari terdapat dalam contoh c–f pada
Tabel 2.

Tabel 2 Tahapan Perkembangan Kata ku
Tahap

Bentuk Asal

Struktur

I

ku (agen)

S V ag O

II

ku (instrumen)

S V ag O

III

ku (intensifier)

Topik komen

IV

ku (causal conjunction) S V konj V O

Pola yang pertama (contoh c Tabel 2)
menunjukkan bahwa kata ku berfungsi sebagai
pemarkah agen nomina konkret, yaitu panday
‘pandai besi’. Kemudian, kata ku berkembang
dari pemarkah agen nomina konkret menjadi
pemarkah instrumen yang masih berwujud
konkret, tetapi memiliki hubungan metonimia, yaitu
gerip ‘kapur’. Dalam pola kalimat yang kedua
(contoh d Tabel 2) kata ku sudah lebih gramatikal
jika dibandingkan dengan konstruksi yang
pertama dan ditandai dengan adanya perubahan
makna, yaitu makna leksikal ‘oleh’ > makna
gramatikal ‘menggunakan’. Kata ku juga biasa
digunakan dalam pola kalimat ketiga (contoh e
Tabel 2) yang menunjukkan adanya perubahan
makna leksikal ku ‘oleh’ > makna gramatikal
‘sekali’. Pada pola kalimat yang ketiga itu kata

Contoh
c. Bedog dijieun k u
panday.
golok dibuat oleh
pandai besi
‘Golok dibuat oleh pandai besi.’
d. Kuring nulis
ku
gerip.
saya
menulis oleh
kapur
‘Saya menulis menggunakan kapur.’
e. Bedog teh
ku
alus!
golok
ø oleh bagus
‘Goloknya bagus sekali!’
f. Hirup susah k u
teu
boga duit.
hidup susah oleh
tidak
punya uang
‘Hidup susah karena tidak punya uang.’

ku berubah menjadi lebih gramatikal, yaitu
keterangan ‘sangat’ untuk adjektiva alus. Pada
pola pemakaian kata ku yang ketiga itu, terjadilah
gramatikalisasi, yaitu [bedog teh] [ku alus]
direanalisis menjadi bedog teh [ku] alus.
Pemakaian kata ku pada pola yang keempat
(contoh f Tabel 2) memperlihatkan perubahan
makna leksikal ku ‘oleh’ > makna gramatikal ku
‘karena’ yang berfungsi sebagai konjungsi
penghubung antarklausa. Pada tahap keempat
inilah terjadi gramatikalisasi melalui proses analogi
menjadi konstruksi yang lebih abstrak.
Berdasarkan penjabaran di atas, pada kata
ku terjadi empat tahap perubahan bahasa. Tahap
pertama adalah ku yang berfungsi sebagai
pemarkah agen nomina konkret, yaitu panday.
Pada tahap kedua ku berubah dari pemarkah
191

Metalingua, Vol. 12 No. 2, Desember 2014:187—194

agen menjadi pemarkah instrumen yang masih
berwujud konkret, yaitu gerip tetapi memiliki
hubungan metonimi. Pada tahap ketiga ku berubah
menjadi keterangan ‘sangat’ untuk adjektiva alus
yang abstrak. Pada tahap ketiga inilah terjadi
gramatikalisasi, [bedog teh] [ku alus] direanalisis
menjadi bedog teh [ku] alus. Pada tahap
keempat terjadi analogi menjadi konstruksi yang
lebih abstrak hirup susah [ku] teu boga duit.
Dengan demikian, tahap perubahan kata ku
adalah sebagai berikut: agen > instrumen >
intensifier > konjungsi kausal.
Menurut Heine dan Kuteva (2002:21),
instrumen adalah pemarkah untuk partisipan yang
berperan sebagai alat. Sementara itu, intensifier
adalah pemarkah yang menunjukkan makna ‘sangat’
atau ‘amat sangat’, sedangkan konjungsi kausal
adalah pemarkah yang menunjukkan adanya sebab
akibat atau makna ‘karena’ atau ‘sehingga’.
Proses perubahan yang terjadi pada kata ku
melibatkan tahapan yang lebih panjang. Pada tahap
awal, kata ku mendampingi nomina konkret. Pada
tahap selanjutnya, meskipun nomina yang

didampinginya termasuk ke dalam kelas nomina
konkret, perannya bergeser menjadi instrumen.
Kedua tahap perkembangan itu mulai menuju ke
arah yang abstrak. Pada tahap ketiga, perubahan
kata ku berkembang semakin abstrak, yaitu
menjadi keterangan adjektiva. Sementara itu,
pada tahap keempat, kata ku berubah menjadi
sangat abstrak, yaitu kata gramatikal konjungsi
‘karena’. Keempat tahap perkembangan kata ku
itu mengarah pada bentuk dan makna yang
semakin abstrak.
3.3 Perkembangan Kata ti
Kata ti ‘dari’ termasuk ke dalam kelas kata
preposisi. Menurut Kridalaksana (2008:199),
preposisi adalah partikel yang dalam bahasa tipe
VO biasanya terletak di depan nomina dan
menghubungkannya dengan kata lain dalam ikatan
eksosentris. Dalam pemakaian sehari-hari,
penulis menemukan dua pola pemakaian kata ti.
Contoh pemakaian kata ti sehari-hari terdapat
dalam contoh g dan h pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Tahapan Perkembangan Kata ti
Tahap
I

II

Bentuk Asal
ti (agen)

Struktur
S V O1 ag O2

ti (ablative, temporal)

S V O1 ab O2

Dari Tabel 3 terlihat ada dua tahap
perkembangan kata ti. Pada tahap pertama, kata
ti berfungsi sebagai agen nomina konkret, yaitu
tatangga. Pada tahap I kata ti merupakan
pemarkah agen tatangga ‘tetangga’ yang konkret.
Kemudian kata ti mengalami perubahan menjadi
pemarkah temporal abstrak kamari ‘kemarin’.
Proses perubahan ini dapat digambarkan sebagai
agen > ablatif, temporal.
Proses perubahan kata ti terlihat pendek
karena hanya melibatkan perkembangan
kosakata dalam dua tahap. Proses perkembangan
kata ti sebanyak dua tahap itu menunjukkan
perkembangan makna yang semakin abstrak.
Secara semantis kata kamari ‘kemarin’ adalah
suatu konsep yang mengacu pada benda abstrak,
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Contoh
g. Kuring meunang berekat
ti tatangga.
saya
mendapat bungkusan dari tetangga
‘Saya mendapat kiriman dari tetangga.’
h. Kuring ngadagoan babaturan ti
kamari.
saya menunggu teman
dari kemarin
‘Saya menunggu teman dari kemarin.’

sedangkan secara struktural, kata kamari
menempati fungsi keterangan.
3.4 Perkembangan Penanda Aspek
keur
Kata keur ‘untuk’ secara gramatikal
termasuk ke dalam kelas preposisi. Menurut
Kridalaksana (2008:199), preposisi adalah
partikel yang dalam bahasa tipe VO biasanya
terletak di depan nomina dan menghubungkannya
dengan kata lain dalam ikatan eksosentris. Dalam
pemakaian sehari-hari, penulis menemukan empat
pola pemakaian kata keur. Contoh pemakaian
kata keur sehari-hari terdapat dalam contoh i dan
j pada Tabel 4.

KARTIKA: PROSES PERUBAHAN KATA ...

Tabel 4 Tahapan Perkembangan Kata keur
Tahap
I

II

Bentuk Asal
keur (preposisi)

Struktur
Topik komen

keur (penanda aspek)

S asp V

Dari Tabel 4 terlihat bahwa kata keur mengalami
dua tahap perkembangan. Tahapan yang pertama
menunjukkan bahwa kata keur pada kalimat contoh
i adalah preposisi. Preposisi keur berfungsi untuk
menghubungkan dua buah nomina konkret, yaitu ieu
surat dan bapa maneh dan menunjukkan tujuan
(alatif). Tahapan yang kedua, pada contoh k,
memperlihatkan bahwa kata keur berfungsi sebagai
penanda aspek imperfektif sedang.
Kedua tahapan proses perkembangan kata
keur memperlihatkan adanya perubahan kata
keur ‘untuk’ yang awalnya preposisi menjadi kata
keur ‘sedang’ sebagai penanda aspek imperfektif.
Proses perubahan keur menjadi penanda aspek
imperfektif dapat digambarkan sebagai berikut:
alatif > aspek, temporal.

Contoh
i. Ieu surat keur bapa maneh.
ini surat untuk ayah kamu
‘Surat ini untuk ayahmu.’
j. Adi keur
mandi.
adik untuk mandi
‘Adik sedang mandi.’

3.5 Perkembangan Pemarkah Situasi
Habitual sok
Kata sok dalam gramatika bahasa Sunda
termasuk ke dalam kata seru (kecap panyeluk)
atau interjeksi. Kata seru adalah bentuk yang tidak
dapat diberi afiks dan yang tidak mempunyai
dukungan sintaktis dengan bentuk lain serta yang
dipakai untuk mengungkapkan perasaan;
biasanya muncul pada awal ujaran (Kridalaksana,
2008:95). Kata sok sebagai bentuk interjeksi
dapat dilihat pada contoh k dalam Tabel 5 berikut.
Selanjutnya, tahap perkembangan kata sok dapat
dilihat pada contoh k–m dalam Tabel 5 di bawah
ini.

Tabel 5 Tahapan Perkembangan Kata sok
Tahap
Bentuk Asal
I
sok (eksklamasi)

Struktur
VK

II

sok (pemarkah inkoatif)

Ink S V K

III

sok (pemarkah habitual)

S hab V ag O

Pada tahap pertama, kata sok merupakan
kata seru yang mengawali kalimat imperatif. Akan
tetapi, dalam bahasa Sunda, kata sok untuk
imperatif hanya digunakan kepada orang yang
status sosialnya setara atau lebih rendah daripada
penutur dan digunakan untuk keakraban.
Pada tahap kedua, kata sok berubah
menjadi penanda tipe situasi inkoatif karena dalam
bahasa Sunda kata-kata tertentu dipakai sebagai
penanda awal perbuatan verba, misalnya gek
diuk, dan gentak lumpat.

Contoh
k. Sok,
diuk
di dieu!
sering duduk di sini
‘Ayo/silakan duduk di sini!’
l. Sok akar kawao diasupkeun kana
lodong.
sering akar kawao dimasukkan ke dalam pipa bambu
‘Akar kawao langsung dimasukkan ke dalam pipa
bambu.’
m. Kuring sok dibantuan ku
tatangga sabeulah.
saya sering dibantu oleh tetangga sebelah
‘Saya sering dibantu oleh tetangga sebelah.’

Pada tahap ketiga, kata sok berubah menjadi
pemarkah tipe situasi habituatif yang menandai
bahwa suatu peristiwa terjadi berulang-ulang
dalam jangka waktu tertentu. Tipe situasi habitual
lebih gramatikal daripada tipe situasi inkoatif
karena lebih abstrak daripada tipe situasi inkoatif.
Tipe situasi inkoatif merupakan bagian tipe situasi
proses yang beroposisi dengan tipe situasi
keadaan pada tataran yang sama (Saeed,
2003:117). Dari ketiga tahap perubahan itu dapat
digambarkan bahwa proses perubahan yang
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terjadi pada kata sok adalah eksklamasi > tipe
situasi. Meskipun dalam Tabel 5 terlihat bahwa
kata sok mengalami tiga tahap perkembangan,
proses gramatikalisasi yang terjadi pada kata sok
sesungguhnya hanyalah perubahan dari
eksklamasi > tipe situasi (habituatif).

yang berbeda. Hanya satu kosakata yang
mengalami empat tahap perkembangan
hingga saat ini, yaitu kata ku. Penyebab
perbedaan ini karena kata ku termasuk ke
dalam kata yang paling produktif dalam
bahasa Sunda.

4. Penutup

4.2 Saran

4.1 Simpulan

Penelitian ini baru mengungkap sebagian
kecil proses perubahan bahasa yang terjadi pada
kosakata bahasa Sunda. Pemilihan objek
penelitian dalam makalah ini dimaksudkan untuk
membatasi permasalahan yang diteliti. Oleh
karena itu, tentunya masih banyak kosakata yang
harus diteliti di masa yang akan datang terkait
persoalan gramatikalisasi ini.
Di masa yang akan datang tentunya akan lebih
menarik untuk mempelajari perubahan kosakata
atau perubahan bahasa dikaitkan dengan kognisi
budaya masyarakat penutur bahasa daerah.
Penelitian struktural yang dikaitkan dengan
penelitian budaya masyarakat tutur suatu bahasa
akan dapat lebih banyak menggali kearifan lokal
yang terkandung dalam khazanah bahasa suatu
masyarakat tutur. Dengan demikian, diharapkan
akan lebih banyak manfaat yang diperoleh dari
penelitian lintas disiplin semacam itu.

Dari pembahasan pada bagian sebelumnya
dapat diambil simpulan sebagai berikut.
a. Proses perubahan kelima kosakata bahasa
Sunda, yaitu anyar, ku, ti, keur, dan sok,
secara keseluruhan menunjukkan perubahan
ke arah konsep makna dan bentuk yang
semakin abstrak atau gramatikal. Dari lima
kosakata bahasa Sunda yang diteliti, tiga di
antaranya menunjukkan kecenderungan
perubahan ke arah dimensi temporal (anyar,
ti, dan keur).
b. Pola proses perkembangan kosakata bahasa
Sunda anyar, ku, ti, keur, dan sok pada
umumnya mengalami proses perubahan atau
gramatikalisasi dalam dua tahap. Terdapat
perbedaan tahap perubahan pada setiap
kosakata bahasa Sunda yang diteliti karena
kelima kosakata Sunda itu berasal dari kelas
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