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A. Pendahuluan 
Makalah ini membahas derajat keagenan subjek (gramatikal) klausa pentopikalan BM. 

Tulisan ini juga membahas sifat-perilaku gramatikal tataurutan kata klausa pentopikalan dan 
perbandingannya dengan yang ada pada klausa aktif dan pasif.   

B. Tinjauan Singkat Teori Terkait 
Tujuan dasar tipologi linguistik adalah untuk mengelompokkan bahasa-bahasa 

berdasarkan sifat-prilaku strukturalnya secara lintas bahasa. Inti tujuannya adalah untuk 
menjawab pertanyaan: Seperti apa bahasa x itu? Ada dua asumsi pokok tipologi linguistik, yaitu: 
(a) semua bahasa dapat dibandingkan berdasarkan strukturnya; dan (b) ada perbedaan di antara 
bahasa-bahasa yang ada. Sebutan satu (atau sekelompok) bahasa sebagai bahasa akusatif, ergatif, 
aktif, misalnya, dikaitkan dengan sifat-prilaku gramatikal bahasa-bahasa itu pada tataran 
morfosintaksis. Meskipun demikian, sebutan yang lebih khusus secara morfologis seperti bahasa 
isolasi, aglutinasi, infleksi (fusional), atau inkorporasi (polisintetis) juga digunakan dalam 
tipologi linguistik. Dalam linguistik dan juga dalam kajian tipologi bahasa, perihal diatesis 
mendapat perhatian yang cukup besar. Para ahli tipologi linguistik berkesimpulan bahwa pada 
bahasa akusatif, yang dianggap sebagai klausa dasar adalah klausa aktif, sedangkan turunannya 
adalah klausa pasif. Di sisi lain, klausa dasar pada bahasa ergatif berdiatesis ergatif, sedangkan 
turunannya adalah klausa (berdiatesis) antipasif.  

Klausa pentopikalan adalah klausa turunan yang mendapat pengaruh fungsi-fungsi  
pragmatis pada tataran gramatikal. Istilah pentopikalan (topicalization) digunakan untuk merujuk 
ke konstruksi sintaksis (turunan) di mana frasa nomina (FN) pada konstruksi dasar (kanonis) yang 
berada pada posisi sesudah verba (predikat) muncul pada posisi awal sebelum subjek (atau 
langsung sebelum verba dalam bahasa dengan urutan 2-verba, yang dalam hal ini subjek muncul 
pada posisi objek). Topik kalimat adalah sesuatu tentang proposisi yang diungkapkan oleh 
kalimat. Definisi topik dalam pengertian relasi ketentangan antara satu wujud dan satu 
proposisi, sebenarnya, diturunkan dari definisi tradisional subjek . Topik tidak mesti subjek 
gramatikal, dan subjek gramatikal tidak mesti topic. Topik juga didefinisikan sebagai ugkapan 
latar-depan, atau sebagai unsur yang mengatur kerangka jarak, waktu, atau wujud yang 
dikendalikan predikasi utama. Topik adalah relasi kalimat yang dikonstruksi secara pragmatis; 
menggunakan relasi pragmatis yang harus dipahami sebagai makna yang dikerangkai oleh 
konteks wacana tertentu. 

Pentopikalan adalah konstruksi sintaksis yang menempatkan suatu konstituen yang 
normalnya mengikuti verba, dipindahkan ke depan mendahului FN subjek. Topik tidak mesti 
semua unsur kalimat paling kiri atau FN paling kiri pada struktur luar, walaupun ini merupakan 
kemungkinan posisinya yang paling umum. Tidak seluruh argumen awal adalah subjek. Ada 
konstruksi sintaksis yang argumen awalnya bukan subjek kalimat tersebut. Konstruksi seperti itu 
ada yang disebut pelepasan ke kiri dan ada yang dinamakan pentopikalan. Lihat contoh berikut 
ini! 

(a) Mary, she came yerterday. 
(b) Mary I know. 
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Konstruksi (a) dinamakan pelepasan ke kiri. Konstruksi (b) merupakan contoh dari apa yang 
disebut klausa pentopoikalan. 

Agen selalu pemberi dampak secara semantis, dan ini berarti bahwa agen adalah pemberi 
dampak atas yang lain, lebih sebagai hubungan tematis dasar. Agen selalu dihubungkan dengan 
kegiatan struktur logis, dan oleh karena itu hanya verba yang mempunyai predikat yang 
menunjukkan kegiatan dalam struktur logisnya yang dapat mempunyai argumen agen. Agen 
adalah pemicu yang sengaja, berdaya, dan aktif dari predikat; terutama sekali adalah pelaku. 
Biasanya agen adalah manusia dan oleh karena itu keagenan sering dikaitkan dengan 
kesengajaan, kemauan, niat, dan tanggungjawab.    

C. Pembahasan 
1. Klausa Pentopikalan Bahasa Minangkabau 

BM mengenal klausa (berdiatesis) aktif sebagai klausa dasar dan yang beridiatesis pasif 
sebagai turunannya. Berikut ini adalah contoh-contohnya. 

(1) a. Anak-anak ba-   kaliliang kampuang sampai subuah. 
          anak-anak PRE-keliling   kampung   sampai subuh          

Anak-anak berkeliling kampung sampai subuh

 

      b. Inyo          ba-    sorak ilia mudiak. 
          PRO-3TG PRE-sorak hilir mudik          

Dia bersorak hilir mudik

 

(2) a. Katua pemuda ma-  mimpin rapek. 
          ketua pemuda PRE-pimpin rapat          

Ketua pemuda memimpin rapat

 

      b. Abak man-jua lado. 
          ayah PRE-jual cabe           

Ayah menjual cabe

 

     c. Kabau ma-   elo   padati lambek-lambek. 
         kerbau PRE-hela pedati  pelan-  pelan          

Kerbau menghela pedati

 

(3) a. Rapek di-    pimpin dek   katua pemuda. 
          rapat  PRE-pimpin oleh ketua pemuda          

Rapat dipimpin oleh ketua pemuda

 

      b. Lado ta-     jua dek   abak. 
          cabe  PRE-jual oleh ayah          

Cabe terjual oleh ayah

 

     c. Padati ba-   elo   dek kabau   lambek-lambek. 
         pedati PRE-hela oleh kerbau pelan-   pelan         

Pedati dihela oleh kerbau

 

Berikut ini adalah jenis ketiga konstruksi klausa BM yang berbeda dari konstruksi klausa 
aktif dan pasif. 

(4) a. Rapek         katua pemuda pimpin. 
          rapat-TOP ketua pemuda pimpin          

Rapat (yang) dipimpin oleh ketua pemuda

 

      b. Lado          abak jua. 
          cabe-TOP ayah jual          

Cabe (yang) dijual oleh ayah

 

      c. Padati          kabau elo   lambek-lambek. 
          pedati-TOP kerbau hela pelan-  pelan          

Pedati (yang) dihela oleh kerbau pelan-pelan

 

Ada dua perbedaan mendasar antara (4a, b, c) dibandingkan dengan (1a, b), (2a, b, c), dan 
(3a, b, c) dilihat dari konstruksi gramatikalnya. Perbedaan pertama adalah tataurutan kata (word 
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order)nya. Seperti dikemukakan di atas, tataurutan dasar klausa BM adalah S 

 
V 

 
O. Akan 

tetapi, jenis klausa BM seperti (4a, b, c) mempunyai tataurutan kata O 

 
S 

 
V. Perbedaan kedua 

adalah verba pada (4a, b, c) selalu hadir tanpa afiks.  

2. Keagenan Subjek Gramatikal Klausa Pentopikalan Bahasa Minangkabau 
Mari dilihat lagi klausa (4a, b, c) sebagai contoh klausa pentopikalan dalam BM! 
(4) a. Rapek        katua pemuda pimpin. 
         rapat-TOP ketua pemuda pimpin         

Rapat (yang) dipimpin oleh ketua pemuda

 

     b. Lado          abak jua. 
         cabe-TOP ayah jual         

Cabe (yang) dijual oleh ayah

 

     c. Padati          kabau elo    lampek-lambek. 
         pedati-TOP kerbau hela pelan-   pelan         

Pedati (yang) dihela oleh kerbau pelan-pelan

 

Pada contoh klausa di atas, FN awal bukanlah subjek (gramatikal) sebagaimana halnya pada 
klausa aktif dan pasif. FN rapek, lado, dan padati pada contoh-contoh itu adalah topik klausa 
tersebut yang dilahirkan melalui proses pentopikalan; proses gramatikal yang dipengaruhi oleh 
fungsi-fungsi pragmatis pada tataran sintaksis.  

Subjek (gramatikal)nya adalah katua pemuda, abak, dan padati. Lalu apa bedanya 
dengan subjek yang terdapat pada (2a, b, c) ? Bedanya adalah pada derajat (tingkat) keagenan 
(agentivity)nya. Subjek gramatikal klausa dasar bahasa akusatif adalah agen dan juga topik.  
Keadaan seperti ini ada pada (2a, b, c). Tingkat keagenan subjek gramatikal pada klausa aktif 
sangat tinggi; subjek mengontrol tindakan yang diungkapkan oleh ppredikat verbal secara penuh. 
Sebaliknya tingkat keagenan subjek gramatikal klausa pasif sangat rendah (tidak ada), karena ia 
adalah pasien. Subjek gramatikal tidak mengontrol tindakan yang diungkapkan oleh predikat 
verbanya (seperti pada (3a, b, c)). 

Tingkat keagenan subjek gramatikal klausa pentopikalan berbeda dari yang ada pada 
klausa aktif dan pasif itu. Keagenannya tidak setinggi yang ada pada klausa aktif, tetapi juga tidak 
serendah seperti yang dimiliki oleh klausa pasif. Peran semantis katua pemuda, abak, dan kabau 
sebagai agen masih tetap ada, tetapi tidak merupakan pengontrol mutlak dari tindakan yang 
diungkapkan oleh verbanya. Berkurangnya tingkat keagenan mereka disebabkan oleh muncul FN 
di depannya yang berfungsi sebagai topik melalui pentopikalan. Secara gramatikal-semantis, 
ketidakhadiran afiks pada verba konstruksi pentopikalan turut memberi pengaruh (mengurangi) 
tingkat keagenan verba itu sendiri. Dengan demikian, keagenan subjek gramatikal klausa 
pentopikalan berada di antara keagenan klausa aktif di satu sisi dan keagenan klausa pasif di sisi 
lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa proses pentopikalan menyebabkan berkurangnya 
tingkat keagenan subjek gramatikal klausa pada bahasa akusatif.  

D. Simpulan dan Saran 
Berkurangnya tingkat keagenan subjek gramatikal klausa pada bahasa akusatif, seperti 

yang terjadi dalam BM ini, memberikan isyarat bahwa fungsi-fungsi pragmatis dapat memberi 
pengaruh pada peran-peran semantis.   

DAFTAR PUSTAKA 
Artawa, I Ketut. 2004. Balinese Language: A Typological Description. Denpasar: CV. Bali 

Media Adhikarsa. 
Mallinson, Graham dan Blake, Barry J. 1981. Language Typology: Cross-Linguistic Studies in 

Syntax. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. 
Wilkins, Wendy (ed.). 1988. Syntax and Semantics: Vol. 21: Thematic Relations. San Diego: 

Academic Press, Inc. 



 

4

        


