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PERTARUNGAN GAGASAN ATAU KONFLIK IDEOLOGIS?   

Kebiasaan menjual kata-kata besar di bidang linguistik ternyata terus berlanjut.  
The Linguistic Wars adalah sebuah judul buku yang gemuruh, dan tentu saja memikat dan 
bagus untuk dipasarkan (dan ternyata laris), meskipun di luar bidang linguistik 
peperangan ini nyaris tak terdengar.  Judul yang gemuruh ini tentu saja mengingatkan 

kita pada peristiwa gemuruh lain yang mendahuluinya: the Chomskyan Revolution.  
Revolusi Chomsky berawal dengan gagasan radikal mengenai teori kebahasaan yang ia 
kemukakan dalam Syntactic Structures (1957), sebuah buku tipis yang kini menjadi klasik 
dan monumental.  Semula gagasan radikal ini hanya menempati posisi pinggiran.  Tetapi 
kemudian gerakan periferal ini mengambil posisi sentral, mendesak dan menyisihkan 
dominasi aliran strukturalisme pasca-Bloomfieldian, dan akhirnya muncul dengan 
kemenangan sebagai aliran baru, Gramatika Transformasi Generatif.  Kitab suci aliran 
baru ini, yang juga buah pena Chomsky, adalah Aspects of the Theory of Syntax (1965).  
Agak mengherankan, bahwa duapuluh tahun setelah kemenangan Revolusi Chomsky 
masih dirasa perlu untuk meneriakkan kembali hebatnya revolusi itu misalnya oleh 
Frederick Newmeyer dalam sebuah artikel berjudul Has there been a Chomskyan 
Revolution in linguistics? yang diterbitkan dalam jurnal bergengsi Language pada tahun 
1986.  Tesis the Chomskyan Revolution juga dikukuhkan oleh Newmeyer sebagai judul 
bab 2 dalam bukunya yang bagus dan terkenal, Linguistic Theory in America (1986).  

Lalu, tiga dasawarsa setelah kemenangan Revolusi Chomsky, Randy Harris 
menulis The Linguistics Wars, dengan informasi yang kaya, alur gagasan yang jernih, dan 
gaya bahasa yang amat memikat perpaduan antara gaya bahasa ilmiah-populer, humor, 
dan sastra.  Buku Newmeyer di atas bertutur seperti novel; sedangkan buku Harris 
bagaikan bercerita lewat naskah drama yang mengasyikkan.  This is intellectual drama 
crossed with a Shakespearean history play , komentar The Sciences di sampul belakang.  
Begitu juga Word Ways memberikan pujian serupa, If you want to get a flavor of what 
modern linguistics is all about, read this book first you can t appreciate the players and 
their prejudices without this scorecard .  

The Linguistics Wars? Peperangan linguistik yang mana?  Harris memulai 
ceritanya dengan peran utama linguistik sebagai ilmu, yaitu the study of the links between 
sound and meaning (hlm. 5).  Tentu saja sekarang definisi ini bisa diterima secara luas, 
setelah makna dibebaskan dari penjaranya oleh linguistik generatif.  Perlu diingat bahwa 
selama era strukturalisme, makna dianggap terlalu pelik untuk dikaji secara ilmiah, 
sehingga studi tentang makna diharamkan (periksa Bloomfield 1933: 140).  Juga perlu 
dicatat bahwa frasa sound and meaning di atas sekaligus menyarankan urutan kajian.  
Artinya, dalam mempelajari bahasa, linguistik bergerak dari mengkaji bunyi bahasa 
menuju makna, dan bukan sebaliknya; karena bunyi bahasa adalah aspek kongkret dari 
bahasa, sedangkan makna adalah aspek abstraknya.  Kajian kebahasaan yang bermula dari 
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bunyi menuju makna ini nampak dengan jelas dalam penelitian terhadap bahasa-bahasa 
yang belum memiliki sistem tulisan.  Kajian semacam ini lazimnya akan menghasilkan
secara berurutan fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan kemudian semantik dari 
bahasa tersebut.  Setelah kelima cabang linguistik mengenai bahasa itu dikaji dengan 
saksama, tidak tertutup kemungkinan untuk meletakkan sintaksis pada posisi sentral, dan 
cabang-cabang kebahasaan lainnya pada posisi periferal, seperti yang lazim dilakukan oleh 
linguistik generatif.  

Dalam mengkaji fonetik sampai dengan sintaksis, atau, dari sintaksis sampai ke 
fonetik (kalau bahasanya sudah diketahui), Chomsky dan para pengikutnya tidak banyak 
bertentangan pendapat.  Tetapi, setelah mengkaji semantik (yang abstrak dan alusif itu), 
pertentangan pendapat mulai muncul.  Ini memang gara-gara kitab suci mereka, Aspects, 
yang secara terang-terangan menghalalkan studi tentang makna.  Seperti dikatakan oleh 
Newmeyer (1986: 80), Aspects of the Theory of Syntax [...] for a time played the role of 
the Bible of grammatical theory.  An old saying about the Bible (the holy one) is that even 
the devil could use it for their own purposes . Lalu, setan manakah yang menggunakan 
Aspects untuk membenarkan tujuan mereka sendiri?  Dan apa pula yang menyebabkan 
setan tersebut berbuat demikian?  

Bab 4 dari The Linguistics Wars berjudul The Beauty of Deep Structure .  
Rupanya kecantikan struktur batin inilah yang menggoda sebagian pengikut Chomsky 
untuk menelusuri makna lebih dalam.  Ada baiknya kita lihat lebih dulu konfigurasi teori 
kebahahasaan yang dikemukakan oleh Aspects, seperti pada diagram 1 berikut. Model ini 
menjunjukkan bahwa sintaksis menduduki posisi sentral.  Dari atas ke bawah (mulai dari 
phrase structure rules & lexical insertion sampai dengan surface structure), semuanya 
adalah aspek-aspek sintaksis.  Sedangkan semantik, seperti halnya fonetik, hanya diberi  

phrase structure rules   
& lexical insertion                 

deep structure    semantic interpretation             

transformational rules             

surface structure    phonetic interpretation      

Diagram 1 

posisi pinggiran dan berfungsi semacam apendiks saja.  Maka muncullah komentar, 
Chomsky s deep structure is too shallow .  Struktur dalam yang dikemukakan Chomsky 

terlalu dangkal.  Jika dalam linguistik generatif terdapat sintaksis generatif dan juga 
fonologi generatif, mengapa semantik generatif tidak muncul?  

Istilah (bahasa Inggris) generative itu sendiri memang taksa atau mengandung 
arti ganda.  Dalam satu penafsiran, ia bisa berarti generating/producing , seperti 
disarankan oleh model diagram alir di atas.  Tetapi dalam penafsiran lain, terutama yang 
dikendaki oleh Chomsky, ia berarti specifying the rules, or making explicit the 
hidden/implicit rules which constitute the linguistics competence .  Maksudnya, membuat 
jelas dan eksplisit hukum-hukum kebahasaan yang tersembunyi dan membentuk 
kompetensi bahasa yang bersifat mentalistik (hlm. 100).  Bagi Chomsky, posisi sentral 
dalam kompetensi bahasa itu tetap diduduki oleh sintaksis.  Jadi, yang lain-lainnya, 
termasuk semantik, harus mengalah.  Oleh karena itu, dalam model di atas, posisi semantik 
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cukup interpretive saja, dan bukan generative , dalam arti generating/producing .  
Perhatikan pula bahwa, meskipun fonologi bersifat generatif, masukan atau input yang 
diolahnya berasal dari formative strings (semacam gabungan antara fonem dan morfem) 
yang berada pada lapis surface structure, bagian kulit dari sintaksis.  Jadi, meskipun 
digunakan istilah fonologi generatif , pada hakekatnya ilmu tata-bunyi ini hanya nunut 
atau ndhomplèng saja pada sintaksis untuk bisa hidup.  Oleh karena itu, janganlah semantik 
iri hati terhadap sintaksis.  

Masalahnya memang bukan sekedar iri hati.  Tetapi istilah deep structure yang 
digunakan oleh Chomsky secara tak sengaja menyarankan something deep , dan dalam 
bahasa, apakah sesuatu yang dalam itu kalau bukan makna ?  Jadi, tidak ada salahnya 
mengemukakan gagasan bahwa semantik sebaiknya juga generatif.  Dari sinilah awal mula 
munculnya perdebatan, yang kemudian berkembang menjadi konflik, selanjutnya 
memburuk menjadi pertentangan dan pertengkaran, dan pada akhirnya meletup dan pecah 
menjadi perang .  Siapa sajakah yang terlibat dalam perang ini?  Marilah kita simak 
kelanjutan cerita Harris berikut. 

Take the dramatis personae from the story at the heart of this book, the wars fought 
among (one-time or still) adherents to the principles of the first man in the list:   

Noam Chomsky   
Ray Jackendoff   
Jerrold Katz   
George Lakoff   
James McCawley   
Paul Postal   
Háj Ross 

... All of these people and [controversial] issues [among them] show up  
recurrently in the story of linguistics wars (hlm. 4-5). 

Chomsky, the first man in the list , adalah sang guru.  Yang lain-lainnya adalah 
adherents to [his] principles , atau pemegang setia ajaran sang guru.  Pada pertengahan 

1960-an, mereka adalah para ilmuwan-bahasa muda-usia yang sangat berbakat dan 
cemerlang.  Istilah linguistics wars itu sendiri digunakan pertama kali oleh Paul Postal, 
untuk menunjukkan betapa sengit dan buruknya pertentangan antara kaum (semantik) 
interpretif , yang dipimpin oleh Chomsky, dan kaum (semantik) generatif , yang dimotori 
terutama oleh George Lakoff.  Agak ironis juga bahwa Chomsky, bapak linguistik 
generatif itu, pada suatu saat dalam karier ilmiahnya harus berperang melawan para 
(bekas) muridnya sendiri, yang menamakan diri kaum generatif .  Perang itu telah padam 
pada akhir dasawarsa1970-an, dan Chomsky, seperti dalam revolusinya terdahulu, sekali 
lagi keluar sebagai pemenang yang gemilang.  Kini perang telah usai, dan aliran semantik 
generatif telah menjadi alharhum.  

Lalu, mengapa Harris bersusah payah menulis The Lingustics Wars?  Dengan buku 
ini, dia bermaksud meluruskan sejarah yang bengkok. 

My hope is that linguists will find this book useful, since many of them have a 
shaky partisan view of their own recent history... (hlm. vii, cetak miring  
ditambahkan). 

Lewat alegori Al-Kitab dan setan dalam kutipan di atas, Newmeyer, yang nota bene 
berpihak pada kubu Chomsky, secara tidak langsung memandang kaum semantik generatif 
sebagai si setan.  Pandangan seperti inilah yang dinilai oleh Harris sebagai a shaky 
partisan view of their recent history .  Kebenaran sejarah adalah kebenaran mengenai 
rekonstruksi dan interpretasi terhadap peristiwa masa lampau.  Dan kebenaran itu banyak 
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tergantung pada siapa yang memberikan penafsiran.  Maka, secara lebih eksplisit Harris 
mengatakan, 

[A]though the name for their movement, generative semantics, has become 
something like a snide joke in linguistic orthodoxy, one of the aims of this book is 
to help it regain a bit of its lost virtue keeping in mind, however, that it deserves  
some of its shame; Chomsky s camp, some of its glory (hlm. 6-7). 

Dengan kata lain, kaum generatif tidak dapat dipandang semata-mata sebagai wong 
Kurawa dan kaum iterpretif sebagai wong Pandhawa.  Harris, lewat studi pustakanya yang 
begitu cermat dan mendalam, memang berhasil menguakkan bukan saja hal-hal yang 
melenceng pada kubu kaum generatif, tetapi juga sisi-sisi buram pada kubu kaum 
interpretif yang selama ini tak pernah terungkap.  

Gagasan semacam apakah yang ditawarkan oleh kaum semantik generatif?  Dari 
sepuluh bab dalam buku The Linguistics Wars ini, empat bab di antaranya membahas 
secara tuntas sejarah semantik generatif, mulai dari munculnya sampai dengan runtuhnya: 
Generative Semantics: The Model (bab 5), Generative Semantics: The Heresy (bab 

6) lalu diselingi oleh The Vicissitudes of War (bab 7), kemudian dilanjutkan dengan 
Generative Semantics: The Ethos (bab 8), dan Generative Semantics: The Collapse 

(bab 9).  
Pada awal bab 5, Harris mencatat kepeloporan empat tokoh brilian yang secara 

bersama menjadi bapak aliran semantik generatif.  Mereka adalah Paul Postal, George 
Lakoff, Háj Ross, dan James McCawley.  Seperti dikemukakan di depan, keempat tokoh 
ini termasuk di antara mereka yang tergoda oleh keindahan deep structure atau struktur 
batin.  Dan Chomsky sendiri dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa the deeper 
syntax went, the closer it got to meaning (hlm.104).  Namun kenyataannya meaning itu 
tetap dibiarkan oleh Chomsky dalam posisi periferal.  Di samping itu, menurut hipotesis 
Katz-Postal, kalimat-kalimat yang sama maknanya pasti memiliki struktur batin yang 
sama.  Lakoff menyangkal bahwa hipotesis itu tidak benar.  Misalnya, pasangan (a)- (b) 
pada kalimat (1) dan (2) berikut, maknanya sama, tetapi struktur batinnya berbeda. 
(1) a.  I like the book.  

b.  The book pleases me. 
(2) a.  John bought a car from Paul.  

b.  Paul sold a car to John. 
Oleh karena itu, kaum semantik generatif mengusulkan: mengapa tidak kita coba 
memasuki struktur batin yang paling dalam (yaitu makna ), dan dari sana kita buat 
derivasi untuk menghasilkan kalimat yang dimaksudkan?  Model teoritis yang 
dikemukakan kaum semantik generatif mengambil konfigurasi sebagai berikut (hlm. 132).       

m  e  a  n  i  n  g             

t r a n s f o r m a t i o n s             

s e n t e n c e s       

Diagram 2 

Dalam konfigurasi ini, phrase structure rules, lexical insertion, dan deep structure (yang 
terdapat dalam konfigurasi Aspects (diagram 1)) semuanya ditiadakan, dan diganti oleh 
meaning.   Perhatikan pula bahwa dalam diagram 2 ini surface structure juga ditiadakan, 
dan diganti oleh sentences.  Semua kalimat diderivasikan langsung dari makna, dan untuk 
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itu seluruh tugas derivasi dibebankan pada transformational rules, atau kaidah-kaidah 
transformasi.  Salah satu teknik yang digunakan untuk itu adalah lexical decomposition, 
atau penjabaran leksikal.  Misalnya, verba bentuk lampau killed dijabarkan menjadi PAST 
cause X to become not alive. Untuk menghasilkan kalimat yang menggunakan killed 
(misalnya, kalimat (3d) di bawah), ditempuh clausal derivation atau derivasi kalimat 
sebagai berikut. 
(3) a.  Stalin caused Trotsky to become not alive.  

b.  Stalin caused Trotsky to become dead.  
c.  Stalin caused Trotsky to die.  
d.  Stalin killed Trotsky. 

Kalimat (3a) adalah struktur batin terdalam dan sekaligus representasi makna yang 
dikehendaki oleh kalimat (3d).  Teknik penjabaran leksikal itu bukan tanpa masalah.  
Misalnya, menurut Harris, assassinated lengkapnya dijabarkan menjadi PAST cause X to 
become not alive for political reasons in a covert manner, where X is reasonably 
important.  Bila diikuti contoh (3) di atas, kalimat-kalimat derivatif semacam apakah yang 
harus ditempuh untuk menghasilkan kalimat yang menggunakan kata assassinated?  
(Misalnya, A rebel assassinated the Prime Minister.)  Bahkan ketika seluruh aspek makna 
docoba dimasukkan ke dalam interpretasi kalimat, kita temukan, misalnya, penjelasan 
(4b) berikut, yang merupakan struktur batin & makna dari kalimat (4a). 
(4) a.  Did I give you the other book? 

b.  There is a set of books that both you and I know about and the cardinality of that 
set is some number n and and you and I have just had in mind a subset 
containing n - 1 of those books and I am now calling your attention to the 
remaining nth book.  There was time when I had that book in my possession and 
I am now asking you to tell me whether I did anything in the past which  
would count as causing that book to be in your possession. 

Menghadapi penjabaran makna semacam ini, sulit dibayangkan, kaidah transformasi 
semacam apakah yang harus digunakan untuk menghasilkan penjelasan (4b) itu?  Juga, 
phrase structure rules atau diagram pohon semacam apakah yang bisa memuat 
penjelasan itu?  Seandainya penjelasan (4b) itu bisa digambarkan dalam sebuah 

diagram pohon, maka pasti akan dihasilkan one of the most wildly complex deep 
structures (hlm.113).  Untuk menjelaskan makna, kaum generatif memang menggunakan 
sejumlah diagram pohon yang tidak lumrah.  

Ini bukan berarti bahwa ide-ide baru yang dikemukakan oleh kaum generatif selalu 
nggladrah dan konyol.  Simaklah, misalnya, the universal base hypothesis, yang 
dirumuskan oleh Ross (hlm. 129). 

The deep structures of all languages are identical, up to the ordering of  
constituents immediately dominated by the same node. 

Hipotesis Ross ini boleh dikatakan sebagai rumusan verbal dari konfigurasi semantik 
generatif (diagram 2) di atas.  Menurut hipotesis ini, makna identik dengan struktur batin, 
dan hipotesis ini berlaku bagi semua bahasa.  Tantangannya terletak pada bagaimana 
menemukan dan merumuskan kaidah formal (semacam [S > NP VP] dalam sintaksis, 
atau [X > Y / __ Z] dalam fonologi) untuk menjabarkan the ordering of constituents 
immediately dominated by the same node .  Yang tersirat dari hipotesis ini, language 
universals atau kesemestaan bahasa bukan hanya monopoli sintaksis dan fonologi (pada 
awal 1970-an morfologi generatif baru berupa embriyo), tapi juga hak yang sama bagi 
semantik.  Dengan kata lain, the universal base hyposthesis menekankan pentingnya 
universal semantics. 
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Sejalan dengan hipotesis Ross di atas, Lakoff mengemukakan global 

transderivational well-formedness grammar, yang nama pendeknya adalah global rules.  
Konfigurasinya mirip dengan diagram 2 di atas, hanya saja model ini dilengkapi dengan 
konteks ujaran dan konteks situasi , yang secara bersama-sama menentukan pilihan 

leksikal , mirip dengan lexical insertion dalam model Aspects (diagram 1).  Dalam model 
yang dikemukakan oleh Lakoff ini, semantik telah membengkak dan merambah daerah 
pragmatik.  Karena ambisinya untuk mencakup semua makna (makna internal kalimat 
maupun makna kalimat dalam konteks ujaran), akhirnya model ini nampak kedhodhoran 
dan tidak efektif.  

Pertanyaan terpenting yang kita ajukan sekarang adalah: pertengkaran atau 
perang semacam apa yang terjadi antara kaum generatif dan kaum interpretif?  

Chomsky, yang sejak pertengahan tahun 1950-an menganggap sintaksis sebagai penglima, 
tentu tidak rela melihat model teoritis baru yang menyisihkan sintaksis dan menganak-
emaskan semantik.  Semantik perlu diperhatikan, tetapi tidak dianak-emaskan.  Jadi, 
semantik tidak boleh generatif, tetapi cukup interpretif saja.  Seperti dituturkan oleh Harris, 
sewaktu Chomsky menjalani sabatikal di Berkeley pada pertengahan tahun 1960-an, 
Lakoff dan McCawley di MIT aktif melakukan studi tentang makna, yang hasilnya 
merupakan cikal-bakal bagi lahirnya semantik generatif.  Ketika Chomsky pulang dari 
Berkeley pada tahun 1966, Lakoff dan McCawley mengira bahwa Chomsky akan merasa 
senang dengan gagasan baru mereka, yang mencoba mendorong teori Chomsky lebih jauh 
dan lebih dalam untuk merambah dan memasuki kawasan semantik.  Ternyata yang terjadi 
adalah sebaliknya.  Chomsky menganggap bahwa mereka berdua telah menyeleweng 
dari ajaran sang guru, dan ide-ide baru mereka akan bisa merusak teori baku yang ada.  
Jadi, pada awalnya adalah kekecewaan pada kedua belah pihak.  Sebenarnya pada saat itu 
Chomsky sudah terlambat, karena ide-ide mengenai semantik generatif telah tersebar ke 
mana-mana, dan mendapatkan tanggapan positif dengan antusiasme yang tinggi.  Bahkan 
muncul semacan euforia baru.  Beberapa tahun yang lalu Chomsky menemukan 
sintaksis , dan kini Lakoff, McCawley, Ross, dan Postal menemukan semantik .  

Ternyata penemuan baru itu tidak direstui oleh sang guru, bahkan dipandang sebagai 
pengkhianatan.  

Tanpa restu sang guru, para murid ini pun nekad memproklamirkan teori baru 
mereka.  Yang paling lantang di antara mereka adalah Lakoff, yang aktif berdakwah ke 
mana-mana, menyatakan bahwa Gramatika Transformasi Generatif telah mati.  Roda 
waktu menggelinding dengan deras, dan menggilas mereka yang lamban bergerak.  Dan 
kini semangat zaman adalah milik Semantik Generatif.  Yang menarik, atau yang nylenèh 
(?), dalam mengemukakan ide-ide baru yang radikal dan revolusioner itu, kaum semantik 
generatif bisa melakukannya sambil cengèngèsan.  Sebagaimana dicatat oleh Newmeyer 
(1986: 132), sikap sambil guyon itu nampak pada judul makalah yang mereka tulis (5), 
nama kaidah yang mereka kemukakan (6), atau jenis kalimat yang mereka gunakan sebagai 
contoh (7). 
(5) a.  If You Hiss or Anything, I ll Do It Back (Cantral 1970)  

b.  Tracking the Generic Toad (Lawler 1973) 
(6) a.  Richard (Rogers 1974)  

b.  Q-Magic (Carden 1968)  
c.  Stuffing (Ross 1972) 
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(7) a.  Norbert the narc only reports pothead (Lawler 1973)  

b.  Tum s taste is wall-to-wall Yucksville (Ross 1973)  
c.  Symbolic logic and, by the way, who intended it? isn t my cup of Postum  

(Sadock 1974) 
Bahkan, sebagaimana dicatat oleh Harris (hlm. 224-28), Lakoff sendiri, salah seorang 
tokoh utama kaum generatif, memaksudkan makalahnya On Generatif Semantics sebagai 
parodi atau ejekan terhadap makalah Chomsky Deep Structure, Surface Structure, and 
Semantic Interpretation .  Dalam makalah ini, Lakoff menggunakan gaya bahasa 
Chomsky, yang cenderung berat dan kering.  Dan ketika Chomsky tidak mengenali parodi 
yang dimaksudkan oleh Lakoff, sang guru pun menjadi bahan tertawaan di antara kaum 
generatif.  Tetapi, kata Harris, Lakoff s parody backfires .  Ejekan itu menjadi senjata 
makan tuan.  Kecuali mereka yang berada di kubu kaum generatif, ternyata tidak ada yang 
mengenali On Generatif Semantics itu sebagai parodi.  Bahkan, karena Lakoff 
mencampur-adukkan antara yang cengèngèsan dan yang serious, makalah itu sering 
membingungkan pembaca, karena di sana-sini kehilangan kepaduan alur gagasan dan 
argumentasi.  Dan naasnya lagi, makalah itu kemudian dimasukkan dalam sebuah antologi 
yang serius, karena dianggap sebagai karya yang penting dari kubu generatif.  

Bagaimana Chomsky bertahan dari serangan kaum semantik generatif?  Sepulang 
dari Berkeley, di MIT Chomsky memberikan perkuliahan penting, yang intinya merupakan 
revisi terhadap Standard Theory, atau Teori Baku yang dikemukakan dalam Aspects 
(diagram 1).  Revisi ini tidak total, tetapi hanya parsial saja.  Bila semula makna hanya 
dikaitkan dengan deep structure, kini makna juga dikaitkan dengan surface structure.  
Marilah kita simak pasangan bentuk aktif (a) dan pasif (b) dalam kalimat (8) dan (9) 
berikut, yang perbedaan maknanya menjelaskan mengapa makna harus juga dikaitkan 
dengan surface structure. 
(8) a.  The Canadian student in this class speaks two languages.  

b.  Two languages are spoken by the Canadian student in this class. 
(9) a.  Everyone in this class speaks two languages.  

b.  Two languages are spoken by everyone in this class. 
Kalimat (8a) dan (8b) hanya berbeda strukturnya: aktif dan pasif, tetapi maknanya sama.  
Bila kalimat (8a) berarti mahasiswa Kanada itu menguasai bahasa Inggris dan Perancis, 
kalimat (8b) pun berarti bahwa bahasa Inggris dan Perancislah yang dikuasai oleh 
mahasiswa Kanada itu.  Sebaliknya, dalam kalimat (9a), two languages itu tidak terbatas 
spesifikasinya.  Misalnya, John menguasai bahasa Inggris dan Perancis, Paul menguasai 
bahasa Inggris dan Jerman, Helen menguasai bahasa Inggris dan Mandarin, dan seterusnya.  
Sedangkan kalimat (9b) menyarankan bahwa dua bahasa itu terbatas spesifikasinya, 
misalnya, Inggris dan Perancis. Perbedaan arti pasangan (9a) dan (9b) tersebut disebabkan 
oleh penggunaan quantifier everyone .  Karena munculnya perbedaan makna semacam 
ini, hipotesis Katz-Postal yang menyatakan bahwa transformation is meaning-preserving 
tidak sepenuhnya dapat dipertahanakan.  

Model baru yang juga mengaitkan makna dengan surface structure itu dikenal 
dengan nama Extended Standard Theory.  Salah seorang pengikut setia Chomsky, yang 
ikut berjuang mempertahankan posisi sentral sintaksis, adalah Ray Jackendoff.  Atas 
bimbingan dan restu sang guru, Jackendoff  menghasilkan sebuah buku penting bagi kubu 
kaum interpretif, yaitu Semantic Interpretation in Generative Grammar, yang terbit pada 
tahun 1972.  Maka tidak mengherankan bila dalam pengantar buku itu, Jackendoff, antara 
lain, menyatakan, 
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I think it only fair also to acknowledge Haj Ross, George Lakoff, and Paul Postal.  
Much of the material in this book is due to my being in sufficient violent 
disagreement with their work to want to do something about it.  Without their 
opposition, the book would have been considerably less comprehensive (hlm. xii,  
cetak miring ditambahkan). 

Ungkapan violent disagreement with their work dalam kutipan di atas menyarankan 
sengitnya perdebatan antara dua kubu yang bertentangan.  Perubahan dari Standard Theory 
menjadi Extended Standard Theory merupakan tesis utama bagi buku ini, yang dibahas 
pada bab 1, Outline of the Theory .  Buku Jackendoff ini, sebagai acuan semantik dalam 
linguistik generatif, sampai sekarang tetap dianggap sebagai karya penting.  Namun, 
karena tujuan penulisannya yang agak tendensius, di sana-sini terdapat hal-hal yang kurang 
padu.  

Harus pula dicatat bahwa perkuliahan Chomsky di atas bukan saja dimaksudkan 
untuk merevisi Teori Baku, tetapi sekaligus juga dimaksudkan sebagai penolakan terhadap 
teori baru yang dikemukakan oleh kaum generatif.  Menurut Harris, dalam perkuliahan itu 
Chomsky sering menyoroti ide-ide dalam makalah Lakoff atau McCawley di luar konteks, 
kemudian membantai ide-ide tersebut dengan agak semena-mena.  Sementara itu, Lakoff, 
yang sering hadir dalam perkuliahan itu dengan gelisah, sering berteriak-teriak, No, no! 
Noam, you re wrong, you re wrong!  Chomsky biasanya tidak begitu mempedulikan 
interupsi Lakoff, dan para murid lain yang setia terhadap sang guru menganggap Lakoff 
sebagai tukang bikin ribut.  Hasil perkuliahan tersebut diterbitkan sebagai makalah penting 
pada tahun 1970, dengan judul Remarks on Nominalization .  Agak di luar dugaan, 
terbitnya Remarks kemudian ternyata memberikan hasil sampingan: ia menjadi inspirasi 
bagi lahirnya morfologi generatif.  Bila kita perhatikan konfigurasi Aspects (diagram 1) di 
atas, di sana tidak nampak sama sekali posisi untuk morfologi.  Dalam Remarks , 
Chomsky menyatakan bahwa bentuk nomina, terutama deverbal nouns, tidak identik 
dengan verba + transformasi.  Misalnya, refusal dan destruction bukan hasil dari refuse 
dan destroy + transformasi sebagaimana klaim kaum semantik generatif.  Nomina dan 
verba ini, menurut Chomsky, menempati kategori yang berbeda sejak dalam leksikon.  
Implikasinya, wilayah kekuasaan transformasi kini sangat dibatasi.  Perhatikan bahwa 
dalam konfigurasi semantik generatif (diagram 2), transformasi diberi kekuasaan tak 
terbatas.  Ia berhak melakukan apa saja dalam proses derivasi dari makna menuju kata atau 
kalimat.  Dengan membatasi wilayah transformasi ini, Chomsky berhasil menyelamatkan 
posisi sentral sintaksis.  

Kemudian, bagaimana perang itu berakhir?  Sebenarnya perkuliahan Chomsky di 
atas tidak begitu saja berhasil memadamkan ide-ide baru kaum generatif.  Menurut Harris 
maupun Newmeyer, semantik generatif menjadi layu dan tidak laku terutama karena 
ambisinya sendiri.  Sebagaimana disebutkan di atas, ambisi Lakoff untuk sekaligus meraup 
semantik dan pragmatik membuat keranjang teorinya sering bocor.  Untuk menambal 
kebocoran ini, Lakoff sering kali mengubah teorinya, sehingga membuat mereka yang 
berada dalam kubu generatif bingung, jengkel, atau putus asa.  Sebagaimana dikatakan 
oleh Newmeyer (1986: 138), 

[B]y coming out almost every year with a newly named theory, from fuzzy 
grammar (1973) to global transderivational well-formedness grammar (1974) to 
cognitive grammar (Lakoff and Thompson 1975) to dual-hierarchy grammar 

(1975) to linguistic gestalt theory and experiential linguistics (1977), Lakoff 
did not present himself to the linguistic world as a consistent  
theoretician. 
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Harris menggunakan istilah data-worship (hlm. 209) sebagai kritik terhadap sikap Lakoff 
yang terus-menerus mengubah teorinya itu.  Maksudnya, setiap kali ada fenomena 
kebahasaan yang menarik, selalu dia coba untuk memasukkannya ke dalam teorinya.  
Sementara itu, yang dia geluti adalah teori lingustik formal, yang sifatnya sangat matematis 
dan selalu menuntut tingkat presisi yang sangat tinggi.  Akibatnya, keranjang teori 
generatif semantik bukan cuma bocor, tetapi jebol.  Maka suara riuh-rendah di kubu kaum 
generatif pun berakhir, tinggal teriakan sepatah-sepatah, kemudian bisikan-bisikan yang 
tak jelas, dan akhirnya padam sama sekali.  

Apakah yang sebenarnya telah terjadi, pertarungan gagasan kebahasaan ataukah 
konflik ideologis?  Bila kita amati sepintas, yang nampak adalah pertarungan gagasan di 
bidang linguistik untuk menemukan kebenaran.  Tetapi bila kita cermati lebih dalam, 
perbedaan itu bersumber pada keyakinan atau ideologi yang berbeda.  Kaum interpretif 
yakin bahwa inti kompetensi bahasa adalah sintaksis, sedangkan kaum generatif yakin 
bahwa inti kompetensi bahasa adalah semantik.  Masing-masing kubu telah memilih 
kepercayaan atau ideologinya.  Dan masing-masing kubu menyusun argumentasinya untuk 
mempertahankan dan memenangkan keyakinan atau ideologinya.  Jadi, yang terjadi bukan 
pertarungan antar-gagasan kebahasaan untuk bersama-sama mencoba menemukan 
kebenaran, melainkan konflik ideologis yang tak mungkin mecapai titik temu.  Maka  
tepatlah judul buku ini: The Lingustics Wars.  Dalam perang, yang ada hanya semboyan, 
Aku harus menang dan kamu harus musnah .  Dunia ilmu pengetahuan, yang kata orang 

selalu obyektif , ternyata bisa juga didominasi oleh suatu keyakinan atau ideologi.  Dan  
ideologilah yang menentukan siapa kawan dan siapa lawan.  Ilmuwan sekaliber Chomsky 
pun bisa didewakan, Chomsky is an angel , atau dimaki, Chomsky is uncommonly 
dishonest, a crank, and an embarassment (hlm. 77) tergantung pada yang mengatakan, 
siapa dia dan berada di pihak mana.  

Mengapa kemenangan berpihak pada kaum interpretif?  Meskipun sintaksis dan 
semantik sama-sama abstrak, sintaksis tetap lebih kongkret daripada semantik.  Pijakan 
sintaksis sangat jelas: hubungan struktural antar-kata yang membentuk frasa, dan 
hubungan struktural antar-frasa yang membentuk kalimat.  Studi sintaksis memang sering 
menjumpai ambiguitas (misalnya, Flyingplanes can be dangerous) dan parafrase 
(misalnya, persamaan makna pada kalimat aktif dan pasif).  Namun, dengan 
mengasumsikan adanya deep structure dan surface structure, ambiguitas dan parafrase 
tersebut dapat dijelaskani dengan mudah.  Karena pijakannya yang jelas, tidak terlalu sukar 
bagi sintaksis untuk menetapkan kaidah-kaidah formal yang merumuskan hubungan 
struktural tersebut.  Sebaliknya, semantik atau makna bisa meliputi makna leksikal, makna 
gramatikal, makna proposisional, makna kontekstual, dan bahkan makna sosiokultural.  
Akibatnya, bila dilepas, semantik sulit menentukan batas dirinya dengan jelas.  Kaidah-
kaidah formal dapat berlaku dalam semantik selama ia membatasi diri pada makna 
gramatikal atau proposisional saja.  Bila sudah menyangkut makna kontekstual dan 
sosiokultural, kaidah yang dapat diberikan bukan berupa fast and rigid rules tetapi lebih 
berupa regularities and inferences.  Kegagalan semantik generatif adalah ketika ia 
mencoba menyatukan fast and rigid rules dengan regularities and inferences, dan 
membungkus seluruhnya dengan kaidah formal.   

Warisan apakah yang ditinggalkan oleh kaum semantik generatif?  The greening 
of lingustics , atau penghijauan ladang linguistik, kata Harris (hlm. 248-52).  Berbagai 
gagasan yang berkembang dalam kubu almarhum semantik generatif, secara tidak 
langsung, mempengaruhi tumbuhnya aneka-ragam subdisiplin kebahasaan, seperti 
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psikolinguistik, sosiolinguistik, linguistik fungsional, tipologi Greenbergian, dan terutama 
pragmatik. 

Pragmatics is now a thriving subdiscipline; which dates largely from Ross s early 
performative work; which includes Sadock s extensive exploration of speech act 
theory and Lakoff s investigation of presuppositions and Grice s conversational 
research ... (hlm. 250). 

Perlu dicatat bahwa klaim yang dikemukakan oleh Harris di atas agak menggelembungkan 
kenyataan.  Psikolinguistik lebih banyak menimba ide-ide dari Chomsky daripada 
mendapatkan inspirasinya dari semantik generatif.  Begitu juga linguistik fungsional, 
terutama model yang semula dikembangkan oleh Jakobson.  Tipologi Greenbergian 
memiliki tradisinya sendiri yang panjang, yang sejak awal 1960-an sudah tertarik 
merumuskan language universals, berdasarkan penelitian data kabahasaan yang seluas-
luasnya.  Mungkin hanya klaim Harris tentang pragmatik itulah yang sesuai dengan 
kenyataan.  Pertumbuhan pragmatik banyak berhutang budi pada semantik generatif.  

Warisan lain dari semantik generatif adalah the right of salvage (hlm. 253-56).  
Apa itu?  Harris menggunakan metafora yang bagus.  Semantik generatif adalah sebuah 
kapal pecah yang karam ke dasar lautan.  Jadi, siapa saja yang melihat kapal karam 
tersebut boleh mengambil apa saja yang bisa diselamatkannya tanpa harus mengucapkan 
terima kasih kepada siapa pun.  Itulah the right of salvage .  Dan yang melihat kapal 

karam itu antara lain adalah kaum interpretif, yang kemudian tanpa ragu-ragu memungut 
sejumlah gagasan dari sang almarhum tanpa berterima kasih kepadanya.  Sejumlah 
gagasan itu, antara lain, logical form (LF), indexing devices, traces, filters, dan anaphoric 
pronouns as bound variables yang semuanya kemudian digunakan dalam Government-
Binding (GB) Theory.  (Edisi sampul tebal (1993) dari buku Harris ini terbit dua tahun 
sebelum Chomsky menerbitkan The Minimalist Program (1995), teori kebahasaan terakhir 
yang merupakan revisi bagi teori GB.)  Bahkan dalam teori minimalis ini pun istilah-istilah 
yang berasal dari the right of salvange tersebut tetap dipakai juga tanpa ucapan terima 
kasih.  

Di muka telah disebutkan, bahwa The Linguistics Wars bermaksud meluruskan 
sejarah.  Maka menarik untuk kita tanyakan: bagaimana reaksi mereka yang terlibat dalam 
sejarah tersebut?  Atau lebih tepatnya, bagaimana reaksi Chomsky dan Lakoff terhadap 
buku ini?  Ternyata mereka berdua tidak senang.  Chomsky mengatakan buku ini memihak 
pada kaum semantik generatif.  Sebaliknya Lakoff mengatakan buku ini memihak pada 
kaum semantik interpretif.  Lalu, bagaimana tanggapan Harris, sebagai pengarang, 
terhadap sikap Chomsky dan Lakoff tersebut? 

I am naturally distressed by their negative reactions, but it would have 
unquestionably been impossible to satisfy both; perhaps by satisfying neither, I  
am closer to neutrality than either of them believe (hlm. ix). 

Namun tidak semua pihak tersinggung.  Newmeyer, yang lebih dekat pada kaum interpretif 
dan juga mencatat sejarah konflik ideologis antara kubu interpretif dan kubu generatif 
(dalam bab 4 dan 5 dari bukunya, Linguistic Theory in America, yang telah disebutkan di 
depan), mengakui bobot ilmiah serta obyektifitas karya Harris ini.  Tanpa  
ragu-ragu ia mengatakan (seperti dikutip di sampul belakang), 

Harris writes with erudition and wit and always succeeds in presenting the balanced 
view of the controversies that have raged in the history of generative grammar.  He 
made me reconsider a number of positions that I have argued for in 
my own work. 
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Sejarah, termasuk sejarah ilmu bahasa, memang memiliki parodinya sendiri: what is 
interesting about history is that we never learn from history.  Mungkinkah buku Harris ini 
juga dimaksudkan untuk membantu pembacanya menyadari adanya parodi tersebut?  
Silahkan Anda membacanya.  
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