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1. PENDAHULUAN  

Prilaku klitik dari aspek fonologis adalah sebuah leksikal terikat yang secara prosodi menjadi bagian 
dari kata tempatnya melekat, sementara dari segi morfosintaktik merupakan unsur linguistik yang 
posisinya berkaitan dengan unsur lain dari frase atau klausa. (Anderson 2007:1). 

Perbedaan klitik dan afiks pada bahasa-bahasa Austronesia Barat: klitik tidak memicu proses 
alternasi morfofonologis, klitik lebih bebas daripada afiks, dan klitik dapat bervariasi dalam 
posisinya. 

Fungsi sintaksis klitik nya (Darjowidjojo 1983:230-231): posesor orang ketiga, penanda topik-
komen, pronominal objek, objek kata depan, dan pembenda.  

2. KLITIK NYA DALAM FUNGSI TAK-TERMAKAH  

Makna dasar klitik nya adalah sebagai klitik orang ketiga tunggal posesor, orang ketiga tunggal 
Objek, dan pemarkah kedefinitan. Prilaku sintaksis ini ditemukah baik dalam bahasa Indonesia resmi 
maupun tidak resmi.    

(1) Ibu  menabung uangnya di bank.  

Klitik nya secara anaforik menggantikan kata benda ibu; sebagai posesor, klitik nya  menempati 
posisi atribut dari frase uangnya yang memiliki hubungan kepemilikan, sedangkan kata benda uang 
merupakan inti. 

Sebagai Objek, klitik nya dapat langsung berada setelah verba tanpa adanya unsur leksikal yang 
mampu meyelanya.  

(2) Tuti pergi ke dokter. Ibu menemaninya ke sana.  

Dalam fungsinya sebagai Objek, orang ketiga tunggal dalam konstruksi di atas dimunculkan 
dengan klitik nya.  Sebagai pronomina tak tonik (Cartier, 1989) klitik ini harus digunakan di pinggir 
kanan leksikon dan difungsikan sebagai Objek dalam klausa transitif. Jika nya pada contoh (2) 
berfungsi sebagai Objek, contoh berikut nya digunakan sebagai Oblik kalimat pasif:  

(3)a. Mobil itu dibelinya kemarin. 
(3)b. Dibelinya mobil itu kemarin.  

Klitik nya pada dibelinya (3a) merupakan kata ganti orang ketiga Oblik yang bisa berelasi anaforik 
atau kataforik. Perpindahan posisi subjek (3b) menimbulkan konsekwensi pragmatik yakni perisitwa 
yang digambarkan oleh kata kerja tindakan dibelinya berlangsung secara pelatardepanan. Apabila 
klitik tersebut tidak mempunyai acuan di dalam teks, maka nya dapat ditapsirkan sebagai pemarkah 
kedefinitan.  

(4) Ayah kepada Deni: Deni, mobilnya mana?

 

(5) Permisi Pak, di mana pasarnya di sini?  

Nomina mobil (4) dan pasar (5) merupakan informasi lama, sehingga nya digunakan sebagai 
pemarkah kedefinitan; bukan sebagai posesor. 



 
3. KLITIK NYA DALAM FUNGSINYA YANG TERMARKAH   

Penggunaan klitik nya pada contoh berikut dapat dikategorikan sebagai pemarkah genetif yang 
kehilangan fungsinya sebagai posesor dengan munculnya posesor tonik saya, dia, mereka, dan kamu: 
(6)a. Ini rumahnya saya, bukan rumahnya dia. 
(6)b. Badannya mereka kecil-kecil. 
(6)c. Mobilnya kamu ada di mana?  

Klitik -nya di atas merupakan pemarkah genitif (bukan sebagai pemarkah kedefinitan) nomina 
termilik. Jika nya tidak digunakan dalam kontruksi (6) di atas, maka penentu kedefinitan adalah 
posesor itu sendiri.    

3.1 Nominalisasi Verba 
Kemunculan klitik -nya pada verba intransitif bukan menjadikannya verba transitif melainkan 
mengubahnya menjadi kata benda.  
(7)a. Kamu bekerja jangan gitu 
(7)b. Kamu bekerjanya jangan gitu  

Terjadi pergeseran semantik gramatikal dengan kategori barunya itu, yakni bahwa verba yang tadinya 
berfungsi sebagai Predikat tindakan kemudian bergeser menjadi Predikat statif.   

3.2 Klitik nya digunakan pada kata Tanya  
Keberaadaan klitik nya pada kata tanya tetap merupakan bagian dari sebuah frase nomina (bd. 
Hopper and Traugott, 1993: 133-134) yang menjadikannya atribut dari inti kata tanya tersebut, dan 
bukan merupakan kata tanya itu sendiri. Dari aspek pragmatik, pemindahan kata tanya yang dilekati -
nya ke letak kiri memungkinkan konstituen tersebut mengalami topikalisasi:   

(8) Apanya (yang) kamu nggak sukai? 
(9) Di sebelah mananya Hotel Bali Beach kamu tinggal?   

Klitik nya pada apanya menjadikan kata tanya tersebut sebagai bentuk definit karena mengacu 
pada informasi lama (bd. Lambrecht, 1994: 45 50). Apabila klitik nya dihilangkan, kata tanya apa 
tidak menjadi bagian informasi lama.  

(10) Apa (yang) kamu nggak sukai ?   

Bagaimana halnya dengan kata tanya siapa, kapan, dan ke mana?   

(11) Siapanya yang diinapkan di rumah jompo? 
(12) Kapannya dia mengantar istrinya ke pasar? 
(13) Ke mananya kamu  sekali saja?  

Klitik nya tentunya tidak diperlukan apabila informasinya belum pernah disebutkan sebelumnya 
sehingga kalimat tanya yang dihasilkan mengandung kata tanya indefinit: siapa, kapan, dan ke mana.  

Intonasi meninggi dapat menggantikan klitik nya yang digunakan pada kata tanya sehingga 
informasi yang dibutuhkan bukan merupakan informasi yang sepenuhnya baru, tetapi informasi yang 
belum diyakini kebenarannya.   

(14) Siapa yang diinapkan di rumah jompo?  (INTONASI NAIK) 



  
(15) Kapan dia mengantar istrinya ke pasar? (INTONASI NAIK)   

(16) Ke mana kamu  sekali saja?  (INTONASI NAIK)   

3.3 Klitik nya pada Bentuk Definit 
Demonstratif itu pada itunya (17) mengacu pada sesuatu yang sudah dipahami oleh si pembicara 
tetapi dia belum pasti dengan benda yang dimaksudkannya.  

(17) Jangan dihilangkan itunya; itunya itu lho, kertasnya.   

Bentuk definit yang kedua yang dapat dilekati nya adalah pronomina dia (18), padahal 
pronomina dia sudah mengacu pada entitas yang pasti berupa nomina anteseden.   

(18) Dianya yang nggak mau; kamunya sih.  

3.3 Klitik nya pada Pengisi Pinggiran 
Pelekatan nya pada kata sifat tentunya dapat mengubah kategori kata sifat itu menjadi bentuk 
nomina, namun fungsi sintaksisnya cukup beragam baik sebagai argumen inti maupun sebagai 
argumen pinggiran.  

(19) Lucunya, dia justru menghilang. 
(20) Waduh, lucunya anak itu.  

Kata-kata gramatikal yang dilekati nya: kondisional:  memangnya, makanya; modalitas: 
seharusnya, mestinya, seandainya, seterusnya; dan kata-kata leksikal penjangka jumlah: sebanyak-
banyaknya, sedikit-sedikitnya, secukupnya dan  penjangka ukuran: seluas-luasnya, sejauh-jauhnya, 
sedekat-dekatnya, dsbnya.   

Sebagai konstituen pinggiran tentu kehadirannya dalam suatu bangun sintaksis tidaklah wajib 
karena keberadaannya bukanlah termasuk argumen inti.    

3.4 Penggunaan nya sebagai Pertimbangan Sosiolinguistik 
Penghilangan posesor orang kedua merupakan suatu bentuk pernyataan kesopanan berbahasa yang 
harus dijaga di antara pembicara dan lawan bicara (bd. Pastika, 2006:83 94). Sebagai penggantinya 
penutur menggunakan klitik nya yang secara semantik dapat ditapsirkan sebagai kedefinitan.   

(21) Si A dan Si B sudah kenal muka, tetapi belum mengenal nama satu sama lain:  
A: Maaf, namanya siapa, ya?  
B: Deny, pak.  

Klitik nya pada kata namanya contoh di atas bukan diartikan sebagai orang ketiga, tetapi mengacu 
pada nama lawan bicara.    
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