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Sejak kemenangan revolusi Chomsky , yang dikukuhkan dengan tegaknya aliran 
Linguistik Generatif pada pertengahan dasawarsa 1960-an (Newmeyer 1986), kepeloporan 
Chomsky di bidang linguistik maupun di bidang filsafat ilmu telah banyak dibicarakan 
oleh kaum akademisi.  Untuk menyebut beberapa contoh, gagasan pembaharuan di bidang 
linguistik oleh Chomsky dibicarakan ole Lyons dalam Chomsky (1970); tinjauan kritis 
terhadap pemikiran linguistik Chomsky dihimpun oleh Harman (ed.) dalam On Noam 
Chomsky: Critical Essays (1982); dan pengaruh Chomsky di bidang filsafat dikemukakan 
oleh George (ed.) dalam Reflections on Chomsky (1989).  Mengikuti alur kepustakaan 
tentang Chomsky, buku Chomsky: Ideas and Ideals yang diresensi ini, sebagaimana 
disarankan oleh judulnya, mencoba menyarikan dan menjelaskan gagasan-gagasan pokok 
Chomsky secara kronologis dan analitis, terutama di bidang linguistik dan juga, selayang-
pandang, di bidang politik.  

1.  ISI BUKU  
Buku ini terdiri dari 5 bab.  Bab I, The Mirror of the Mind , mengingatkan kita 

pada ungkapan yang digunakan oleh Chomsky dalam Language and Mind (1968: x): 
language should be a direct mirror of the mind .  Bab ini menegaskan ulang sejumlah 
tesis utama yang dikemukakan oleh Chomsky dalam periode generatif klasik, atau periode 
Aspects (1965).  Beberapa tesis utama tersebut antara lain competence vs. peformance; 
innate hypothesis yang dikaitkan dengan esensi dan proses pemerolehan bahasa; dan 
linguistics as a science, yang pada satu sisi merupakan bagian dari psikologi kognitif dan 
pada sisi lainnya merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam.  Hal-hal baru yang 
dikemukakan dalam bab ini disarikan dari pemikiran Chomsky yang muncul pada periode 
generatif mutakhir, atau periode Government and Binding (GB, 1981) dan Minimalism 
(1995).  Dalam periode mutakhir ini dinyatakan bahwa gramatika bersifat moduler.  
Artinya, kompetensi bahasa yang ada dalam pikiran manusia terdiri dari sejumlah modul, 
yang masing-masing memiliki prinsip sendiri-sendiri; namun semua modul itu bekerja 
secara serentak, yang memungkinkan penutur bahasa dapat menghasilkan atau memahami 
untaian kalimat-kalimat gramatikal.  Pembahasan tentang competence vs. performance 
dikaitkan dengan I-language vs. E-language, atau internal language vs. external language.  
Kependekan I  dalam I-language bukan hanya berarti internal melainkan juga individual 
dan intensional (bukan intentional).  Dalam Linguistik Generatif, diyakini bahwa I-
language inilah yang selayaknya merupakan obyek kajian kebahasaan, karena sifatnya 
yang explicitly psychological dan coherently definable (hlm. 31).  Gagasan terpenting 
dalam periode mutakhir adalah: tujuan utama linguistik ialah menjelaskan hakekat dan 
prinsip-prinsip Universal Grammar (UG).  Dalam buku ini UG didefinisikan secara 
ringkas dan jelas sebagai the set of linguistic principles we are endowed with at birth in 
virtue of being human  (hlm. 42).  Dengan menjelaskan prinsip-prinsip UG inilah 



Linguistik Generatif berusaha memenuhi persyaratan teoritik utama, yaitu explanatory 
edequacy atau ketuntasan penjelasan.  

Bab 2, The Linguistic Foundation , membicarakan landasan pemikiran 
kebahasaan, terutama yang muncul pada periode mutakhir.  Berkaitan dengan knowledge 
of language, leksikon, yang pada periode klasik menempati posisi marginal, kini 
mendapatkan posisi sentral.  Dalam hubungannya dengan X-bar Theory, konstruksi frasa 
pada hakekatnya merupakan proyeksi maksimal dari kata isi (content words), terutama 
verba, nomina, dan adjektiva, berdasarkan fitur sintaktis dan semantis yang terkandung 
dalam kata isi tersebut.  Sedangkan setiap konstruksi klausal merupakan proyeksi 
maksimal dari kategori I atau Inflection, yang terutama direpresentasikan dalam kalimat 
oleh verba bantu (Aux) dan kala (tense).  Teori GB, yang kini disebut sebagai the 
Principles and Parameters Approach (Chomsky 1995: 29-30), diulas secara singkat 
dengan memberikan penjelasan pada komponen-komponen berikut: Binding Theory, 
Thetha Theory, Case Theory, dan Empty Categories.  Sementara itu Teori Minimalis, yang 
merupakan hasil pemikiran teoritis mutakhir oleh Chomsky, dipandang oleh Smith sebagai 

revolution in the revolution .  Bahkan Smith menyebutnya sebagai Perfect Syntax, yang 
bercirikan simplicity, naturalness, symmetry, elegance, and economy  (hlm. 90).  

Judul bab 3 adalah Psychological Reality , yang mengingatkan kita pada salah 
satu artikel klasik oleh Edward Sapir (1933), The Psychological Reality of Phonemes . 
Lebih ekstrem daripada pemikiran Sapir, konsep realitas psikologis  dalam Linguistik 
Generatif menyarankan adanya pendekatan yang mentalistik serta penguasaan bahasa yang 
bersifat intuitif atau berupa tacit knowledge.  Bertolak dengan the role of intuitions as 
evidence , Smith menyatakan bahwa psikologi dan linguistik saling terkait oleh titik- temu 
dalam tiga hal: pemrosesan bahasa, pemerolehan bahasa oleh anak, dan afasia dalam 
kasus-kasus patologis (hlm. 95).  Dengan kata lain, realitas psikologis tidak dapat 
disamakan dengan data yang objective and observable  atau neurophysiologically 
real .  Misalnya, kategori kosong (empty category) dalam sintaksis merupakan salah satu 
contoh dari kebenaran realitas psikologis; ia dapat dibuktikan secara teoritis tetapi tidak 
muncul secara empirik dalam suatu ujaran.  Singkatnya, a theory is psychologically real 
if it makes claims of psychological kind and is true  (hlm. 97).  Pembahasan mengenai 
realitas psikologis ini juga dimaksudkan sebagai pengukuhan terhadap psikologi kognitif 
dan sekaligus sebagai penolakan ulang terhadap psikologi behavioris.  

Bab 4 menegaskan posisi filsafat keilmuan Chomsky.  Pada bagian Introduction 
dinyatakan bahwa Chomsky telah berhasil menghidupkan dan mengukuhkan kembali 
filsafat Cartesian yang rasionalis; dan dalam bab 4 rasionalisme tersebut dijabarkan 
menjadi realisme, naturalisme, dan mentalisme.  Chomsky is a mentalist in the sense that 
he is attempting to understand the workings of the human mind within the framework of the 
natural sciences  (hlm. 143).  Bab 5 atau bab terakhir dari buku ini, Language and 
Freedom , membicarakan kepedulian dan komitmen Chomsky terhadap masalah-masalah 
politik, baik di Amerika Serikat maupun di pentas internasional, serta keberaniannya yang 
luar biasa untuk menelanjangi pihak yang salah, terutama mereka yang menutupi 
kebenaran dengan kedok manipulasi-bahasa.  Menurut Smith, baik di bidang linguistik 
maupun di bidang politik, Chomsky selalu berhasil memberikan penjelasan yang tuntas.  
Namun, tetap harus dibedakan bahwa di bidang pemikiran linguistik yang menonjol adalah 
explanatory depth, sedangkan di bidang analisis politik yang menonjol adalah descriptive 
breadth (hlm. 179).  



2.  KOMENTAR 
Buku ini sangat enak dibaca karena tidak terlalu banyak menggunakan istilah-

istilah teknis, yang nota bene merupakan jargon dan ciri khas bagi perkembangan teoritis 
mutakhir dari Linguistik Generatif.  Juga, cara mengaitkan ide-ide baru dengan sejumlah 
tesis lama cukup sistematis, disertai dengan contoh-contoh yang memadai.  Sayang, fokus 
perhatian Chomsky yang bergeser dari linguistic competence pada periode generatif klasik 
ke UG pada periode generatif mutakhir tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan.  
Padahal, bergesernya perhatian inilah yang mendorong lahirnya Teori GB dan Teori 
Minimalis.  Bab terakhir dari buku ini, yang membicarakan Chomsky sebagai analis 
politik, memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang sosok Chomsky sebagai 
ilmuwan dan aktivis.  Perlu dicatat, untuk dapat sepenuhnya memahami pembahasan 
tentang linguistik dalam buku ini diperlukan pengetahuan dasar mengenai pemikiran 
kebahasaan Chomksy selama periode generatif klasik. 

Bobot kesarjanaan Chomsky serta pengaruhnya di dunia akademis sulit ditimbang 
dan dinilai secara lumrah.  Dalam Introduction disebutkan bahwa (menjelang 
diterbitkannya buku ini) Chomsky telah menulis sekitar 75 buku, ratusan artikel, dan 
puluhan ribu surat (hlm. 4).  Padahal sebagian besar dari tulisan Chosmky di bidang 
linguistik merupakan tulisan-tulisan yang berat , sehingga selalu diperlukan penafsiran 
untuk menyederhanakan ide-ide berat tersebut untuk bisa dicerna oleh khalayak akademisi 
yang lebih luas.  Maka buku Smith ini hadir sebagai salah satu penafsiran terhadap 
Chomsky.  Pengaruh Chomsky yang paling mendalam nampak di bidang linguistik, 
filsafat, dan psikologi.  Namun di samping itu, Chomsky has had a minor but not 
insignificant effect on a range of disciplines from anthropology to mathematics, from 
education to literary criticism  (hlm. 2).  Maka tidak berlebihan jika Smith menyatakan 
bahwa kebesaran Chomsky sejajar dengan Darwin, Descartes, Einstein, dan Freud.  
Bahkan beberapa tahun sebelumnya, Pinker (1994) dan Harris (1995) telah menyatakan 
bahwa Chomsky adalah satu-satunya pemikir yang masih hidup, yang namanya paling 
banyak dikutip oleh ilmuwan sejagad. 

Tidak mengherankan pula bila Smith mengatakan, It has been a privilige to work 
in his [Chomsky s] shadow  (ix).  Ia juga mengatakan, Chomsky doesn t believe in 
heroes, but it is not surprising that for many he has become one  (hlm. 214).  Selanjutnya 
Smith mengakui, I am happy to admit that Chomsky is a hero for me  (hlm. 5).  Karena 
kekagumannya yang begitu mendalam terhadap Chomsky, maka buku Smith ini sama 
sekali tidak mengandung kritik.  Bahkan terkesan adanya pembelaan yang agak berlebihan 
terhadap semua gagasan Chomsky yang, mungkin sekali, tidak diperlukan oleh ilmuwan 
sekaliber Chomsky.  Di bidang ilmu pengetahuan, tidak-adanya kritik bisa menciptakan 
fanatisme, dan dapat berujung pada pendewaan ilmu menjadi agama .  Untuk tidak 
terjebak pada fanatisme buta, mereka yang tertarik membaca buku Smith ini perlu 
mengimbanginya dengan, misalnya, membaca buku Harris (1995), The Linguistics War, 
untuk dapat melihat potret Chomsky yang lebih lengkap.  Akhirnya, terlepas dari pro dan 
kontra terhadap pemikiran Chomsky, para bahasawan patut merasa senang dan bangga, 
karena martabat linguistik ikut terangkat dan menjadi lebih terhormat di panggung 
internasional berkat kebesaran dan karisma Noam Chomksy.  
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