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ABSTRAK 
Aspek adalah kategori gramatikal yang berkaitan dengan struktur internal situasi. Tulisan ini akan 
membahas pemarkah aspek kompletif habis  (yang menggambarkan bahwa sebuah situasi telah 
selesai), pemarkah aspek anterior sudah dan telah (yang menggambarkan bahwa sebuah situasi 
telah selesai, tetapi masih mempunyai kaitan dengan situasi sekarang), dan pemarkah aspek 
perfektif lah (yang menggambarkan rangkaian peristiwa yang telah terjadi) secara diakronis. 
Berdasarkan data yang diambil dari teks-teks dari kurun waktu yang berbeda dan kecenderungan 
perubahan gramatikal, dalam tulisan ini akan diajukan skenario perkembangan pemarkah ketiga 
aspek tersebut. Dengan menelusuri dan membandingkan penggunaan keempat morfem tersebut 
dalam bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia didapatkan beberapa temuan. Pertama, 
keempat pemarkah aspek tersebut berkembang dari verba penuh dengan makna yang mirip 
melalui proses yang mirip. Kedua, ketiga jenis aspek tersebut (yaitu aspek kompletif, anterior, 
dan perfektif) mempunyai hubungan diakronis yang erat dalam arti bahwa pemarkah ketiga aspek 
tersebut berkembang dari unsur leksikal yang mempunyai kemiripan makna. Ketiga, di samping 
keempat pemarkah aspek tersebut, terdapat sejumlah morfem yang dalam perkembangannya 
dapat menjadi pemarkah aspek dan bersaing dengan pemarkah-pemarkah aspek yang ada.  

1 Pendahuluan 
Aspek merupakan kategori gramatikal yang berkaitan dengan struktur internal situasi. Ada 
bermacam-macam aspek, tiga di antaranya mempunyai hubungan diakronis yang erat, yaitu aspek 
kompletif, aspek anterior, dan aspek perfektif. Hubungan diakronis ini ditunjukkan dengan 
kenyataan bahwa dalam banyak bahasa pemarkah untuk ketiga aspek tersebut berasal dari unsur 
leksikal yang sama. Ketiga aspek ini biasanya berkaitan dengan situasi yang telah terjadi sebelum 
titik waktu tertentu (sebelum waktu tuturan).. 

Aspek kompletif menggambarkan situasi yang telah selesai. Dalam bahasa Indonesia,  
aspek kompletif dapat diungkapkan dengan habis:   

(1) Adi habis menonton film.  

Tindakan menonton film dilakukan Adi tidak lama sebelum kalimat di atas diucapkan. Pada 
waktu kalimat tersebut diucapkan Adi tidak menonton film; ia melakukan tindakan yang lain 
(misalnya makan atau tidur).  

Aspek anterior menggambarkan situasi yang telah selesai sebelum titik waktu tertentu, 
tetapi mempunyai kaitan dengan situasi pada titik waktu tersebut. Aspek anterior daalam bahasa 
Indonesia dapat diungkapkan dengan sudah atau telah:  

(2) Tuti sudah makan. 
(3) Mona telah meninggalkan suaminya.  

Tindakan makan di atas dilakukan tidak lama sebelum kalimat (2) diucapkan dan tindakan itu 
mempunyai relevansi dengan situasi ketika (2) diucapkan: karena Tuti sudah makan, dia 
kemungkinan besar kenyang. Tindakan Mona meninggalkan suaminya dilakukan lama sebelum 
kalimat (3) diucapkan dan tindakan tersebut masih mempunyai relevansi ketika kalimat (3) 
diucapkan: mungkin suaminya masih merasakan kesedihan atau kekecewaan.  



Aspek perfektif menggambarkan situasi berbatas (bounded) dan dipakai untuk  
menggambarkan rangkaian peristiwa (-lah). Biasanya peristiwa yang digambarkan terjadi lama 
sebelum waktu tuturan:  

(4)  Setelah beberapa lamanya kira-kira tujuh tahun umur Indraputra, maka Indraputra pun 
tahulah mengaji Quran. (HI:51)  

Peristiwa-peristiwa yang digambarkan pada (4) merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi lama 
sebelum (4) diucapkan. Setiap peristiwa tersebut membentuk satu situasi yang utuh; yang 
digambarkan bukan permulaan, pertengahan, atau akhir peristiwa.   

Berikut ini akan dibahas asal-usul dan perkembangan pemarkah ketiga aspek di atas 
(aspek kompletif, anterior, dan perfektif) dalam bahasa Melayu/Indonesia). Data untuk 
mendukung penelusuran pemarkah ketiga aspek tersebut diambil dari teks-teks berikut ini.   

Abad ke-16 (<1600)  : Hikayat Indraputera (selanjutnya disingkat HI) (Mulyadi 1983) 
Abad ke-17 (1650)  : Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) (selanjutnya disingkat SM)  

  (Ahmad, ed. 1979) 
Abad ke-18 (1788)  : Hikayat Nahkoda Muda (selanjutnya disingkat HNM) (Drewes  

  1961) 
Abad ke-19 (1842, rev. 1849) : Hikayat Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (selanjutnya  

   disingkat HA) (Sweeney 2006) 
Abad ke-20 dan ke-21  : Ramayana: Sebuah Novel (selanjutnya disingkat RSN)      

  (Purwadi 2004) dan Boys Don t Cry (Selanjutnya disingkat      
   BDC)(Lupus 1999)  

Keempat teks pertama sudah dibuat konkordannya (http://mcp.anu.edu.au) dan data dari 
konkordan tersebut yang digunakan dalam tulisan ini.  

2 Pemarkah Aspek Kompletif Habis 
Kata habis (atau abis) dalam bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai pemarkah kompletif:  

(5) Dikau abis merampok kamar Mami? (BDC:39).  

Pemarkah aspek kompletif habis biasanya terbatas pada ragam lisan dan ragam informal. 
Di samping sebagai pemarkah aspek, habis juga mempunyai fungsi-fungsi lain di 

antaranya sebagai verba intransitif (6), konjungsi (7), dan adverbia (8).  

(6) Tapi belum lagi abis girangnya, tau-tau Lulu dateng [...]. (BDC:62). 
(7) [...] Mr. Punk ini benci banget sama duet Boim dan Gusur. Abis mereka paling males  

disuruh mikir. (BDC:35) 
(8) Mobil pun melesat pergi, meninggalkan pak tua yang masih ngomel-ngomel abis.  

(BDC:20)  

Fungsi-fungsi tersebut berhubungan secara diakronis. Dalam tulisan ini hanya akan dibicarakan 
hubungan antara verba habis dan pemarkah aspek habis; hubungan kedua fungsi ini dengan 
fungsi-fungsi yang lain tidak akan dibicarakan. 

Fungsi habis sebagai pemarkah aspek mungkin baru muncul sekitar abad ke-19. Dalam 
teks abad ke-16 HI, teks abad ke-17 SM, teks abad ke-18 tidak ditemukan habis yang berfungsi 
sebagai pemarkah aspek. Dalam teks-teks tersebut habis habis digunakan sebagai verba intransitif 
yang bermakna tidak ada lagi

 

dalam konstruksi monoklausal (mempunyai satu predikat):   

http://mcp.anu.edu.au


(9) [...] sudah habis segala hartanya tiada lagi [...]. (HI:185) 
(10) [...] supaya habis pekerjaanku ini. (HI:99)  

Dalam konstruksi biklausal (mempunyai dua predikat), habis muncul dengan verba intransitif dan 
pasif:  

(11) Maka pohon kayu yang di tempat raksyaksa itu semua habis

 

patah [...]. (HI:59) 
(12) Maka beberapa orang dusun Negeri Samantabranta itu habis

 

dimakannya. (HI:140)  

Dalam teks abad ke-19 HA, terdapat habis yang dapat dianalisis sebagai pemarkah aspek 
kompletif:  

(13) Setelah sudah Tuan Farquhar itu habis makan pagi [...]. (HA:273)   

Berdasarkan pemakaian habis dalam teks-teks tersebut dapat dibuat skenario 
perkembangan pemarkah aspek kompletif habis sebagai berikut:   

Tahap Fungsi  Struktur  Mekanisme Contoh 
I verba penuh dalam  [S V]    [...] supaya habis pekerjaanku ini. (HI:99)  

konstruksi mono- 
klausal          

II verba penuh dalam [S V][ Ø V-intr] perluasan  Maka pohon kayu yang di tempat raksyaksa  
konstruksi biklausal     itu semua habis

 

patah [...]. (HI:59)  

III verba bantu [S [V V-intr]] reanalisis  [ ] beberapa jenis perkakas habis binasa. (HA:60)  

IV pemarkah aspek  [S [Asp V-intr]] reanalisis  [ ] beberapa jenis perkakas habis binasa. (HA:60)  
kompletif   

V pemarkah aspek [S [Asp V-aktif]] perluasan  Setelah sudah Tuan Farquhar itu habis

 

makan pagi [...].   
kompletif       (HA:273)   

Tahap I  :  habis sebagai verba penuh dalam konstruksi monoklausal. 
Tahap II : verba habis digunakan dalam konstruksi biklausal dengan verba intransitif dan  

  pasif  
Tahap III : verba habis mengalami reanalisis menjadi verba bantu; terjadi perubahan  

konstituensi, verba habis membentuk konstituen dengan verba yang     
mengikutinya; kalimatnya dapat dianalisis sebagai konstruksi monoklausal 

Tahap IV : verba bantu habis mengalami reanalisis menjadi pemarkah aspek kompletif;  
  habis di sini dapat menggambarkan bahwa situasi atau tindakan yang selesai. 

Tahap V : aspek kompletif habis yang sebelumnya hanya muncul dengan verba intransitif  
atau pasif dapat muncul dengan verba aktif; dalam hal ini habis murni berfungsi    
sebagai pemarkah aspek.  

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul verba-verba lain, seperti selesai dan usai, 
yang  mempunyai makna mirip dengan habis dan dapat berkembang menjadi pemarkah aspek 
kompletif.  

3 Pemarkah Aspek Anterior Sudah dan Telah 
Kata sudah dan telah dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai pemarkah aspek anterior. Sudah 
biasanya digunakan dalam ragam lisan/informal, sedangkan telah digunakan dalam ragam tulis 
formal. Sudah dan telah dalam bahasa Indonesia sekarang hanya dipakai sebagai pemarkah aspek 



anterior. Akan tetapi, dalam ragam lisan informal kadang-kadang dijumpai penggunaan sudah 
sebagai verba selesai .   

(14) Filmnya sudah.    

Fungsi sudah sebagai pemarkah aspek anterior sudah ada lama sebelum abad ke-20. 
Dalam teks abad ke-16 HI, teks abad ke-17 SM, teks abad ke-18 HNM, dan teks abad ke-19 HA 
dijumpai penggunaan sudah sebagai pemarkah aspek kompletif (15), pemarkah aspek anterior 
(16) dan sebagai verba intransitif bermakna selesai (17):   

(15) Setelah sudah makan sirih, maka [ ]. (HI:203) 
(16) [...] sekarang dia sudah mengerti salahnya. (HI:151) 
(17) Setelah sudah bahtera itu, [...]. (HI:198)    

Dibandingkan dengan pemarkah aspek kompletif habis, pemarkah aspek anterior sudah 
lebih dulu berkembang. Dalam banyak bahasa, aspek kompletif dapat berkembang menjadi aspek 
anterior (Bybee et al. 1994). Dengan demikian, sebelum menjadi pemarkah aspek anterior, sudah 
kemungkinan mengalami perkembangan seperti pemarkah aspek kompletif habis.   

Berikut adalah skenario perkembangan pemarkah aspek suda:  

Tahap Fungsi  Struktur  Mekanisme Contoh 
I verba penuh dalam  [S V]    Setelah sudah bahtera itu, [...]. (HI:198)  

kalimat monoklausal    

II verba penuh dalam [S V][ Ø V-intr] perluasan  Setelah Indraputra sudah mandi, maka [ ]. (HI:166)  
konstruksi biklausal  

III verba bantu [S [V V-intr]] reanalisis  Setelah Indraputra sudah

 

mandi, maka [ ]. (HI:166)  

IV pemarkah aspek [S [Asp V-intr]] reanalisis  Setelah Indraputra sudah

 

mandi, maka [ ]. (HI:166)  
kompletif  

V pemarkah aspek [S [Asp V-aktif]] perluasan  Setelah sudah

 

makan sirih, maka [ ]. (HI:203)  
kompletif  

VI pemarkah aspek [S [Asp V]] reanalisis  [...] sekarang dia sudah mengerti salahnya. (HI:151)  
anterior  

Perkembangan pemarkah aspek pada Tahap I-V sama seperti perkembangan pemarkah aspek 
habis. Pada Tahap VI, pemarkah aspek kompletif sudah mengalami reanalisis menjadi pemarkah 
aspek anterior.  

Berbeda dengan sudah yang dijumpai dalam teks dapat berfungsi sebagai verba, kata 
telah hanya berfungsi sebagai pemarkah aspek. Sebagai pemarkah aspek, telah sudah digunakan 
jauh sebelum abad ke-20. Dalam semua teks yang dijadikan sumber data, telah hanya digunakan 
sebagai pemarkah aspek anterior:  

(18) Akan ayahanda baginda Sultan Abdul Jamal telah mangkat [...]. (SM:268)   

Asal-usul kata telah dapat ditelusuri dari kata telas habis yang terdapat dalam bahasa 
Jawa Kuno. Perubahan konsonan s > h merupakan perubahan alamiah yang sering dijumpai 
dalam banyak bahasa. Dengan demikian, pada awal perkembangannya telah merupakan verba 
penuh bermakna habis , sama seperti habis dan sudah. Berdasarkan adanya hubungan diakronis 
di antara verba bermakna habis atau selesai dengan aspek kompletif  dan aspek anterior, dapat 



dibuat skenario perkembangan pemarkah aspek telah sebagai berikut (tanda * menunjukkan 
bahwa pada tahap yang bersangkutan tidak ditemukan data dari sumber data yang digunakan) :    

Tahap Fungsi  Struktur  Mekanisme Contoh 
*I verba penuh dalam  [S V] 

konstruksi mono- 
klausal    

*II verba penuh dalam [S V][ Ø V-intr] perluasan  
Kalimat kompleks  

*III verba bantu [S [V V-intr]] reanalisis  

*IV pemarkah aspek  [S [Asp V-intr]] reanalisis  
kompletif  

*V pemarkah aspek [S [Asp V-aktif]] perluasan  
kompletif  

VII pemarkah aspek [S [Asp V]] reanalisis  Akan ayahanda baginda Sultan Abdul Jamal telah

  

anterior      mangkat [...]. (SM:268)     

Perkembangan telah menjadi pemarkah aspek sama dengan perkembangan pemarkah aspek 
anterior sudah. Tidak dijumpainya penggunaan telah sebagai verba dalam sumber data mungkin 
menunjukkan bahwa telah telah berkembang lebih dulu dari sudah. Dalam perkembangannya, 
telah kemudian bersaing dengan sudah yang muncul belakangan. Akibat persaingan ini, fungsi 
telah tergeser. Sekarang, pemarkah aspek telah juga perlahan-lahan tergeser: telah umumnya 
hanya digunakan dalam ragam tulis formal, sudah mempunyai penggunaan yang lebih luas.  

4 Pemarkah Aspek Perfektif Lah 
Sufiks lah dalam bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai pemarkah aspek perfektif, tetapi 
penggunaannya sudah sangat jarang (terbatas dalam narasi). Dalam bahasa Melayu sebelum abad 
ke-20 penggunaan lah sebagai pemarkah aspek perfektif sangat dominan (lihat Hopper 1988; 
Cumming 1991).  

Dalam banyak bahasa pemarkah aspek perfektif berasal dari pemarkah aspek anterior 
(Bybee et al. 1994). Di antara dua pemarkah aspek anterior yang dibahas di sini, yaitu sudah dan 
telah, tampaknya telah-lah yang berkembang menjadi pemarkah aspek lah. Perubahan fonologis 
dari telah menjadi lah mudah dijelaskan. Pada awalnya telah mungkin mengalami pemendekan 
atau reduksi fonologis menjadi tlah dan akhirnya menjadi lah. Pemendekan unsur bahasa 
merupakan gejala yang sering terjadi dalam perkembangan unsur gramatikal. Dalam bahasa 
Indonesia sekarang sudah juga mengalami pemendekan menjadi udah dan kemudian dah.  

(19) Hancur sudah harapanku > Hancur dah harapanku 
(20) *Hancur telah harapanku > Hancurlah harapanku  

Perubahan pemarkah aspek anterior telah menjadi pemarkah aspek perfektif -lah tampaknya 
terjadi lama sebelum abad ke-16 karena pemarkah aspek perfektif lah banyak dijumpai dalam 
teks abad ke-16.  

Skenario perkembangan pemarkah aspek perfektif lah dapat digambarkan sebagai 
berikut:    



Tahap Fungsi  Struktur  Mekanisme Contoh 
*I verba penuh dalam  [S V] 

kalimat monoklausal    

*II verba penuh dalam [S V][ Ø V-intr] perluasan  
Kalimat kompleks  

*III verba bantu [S [V V-intr]] reanalisis  

*IV pemarkah aspek  [S [Asp V-intr]] reanalisis  
kompletif  

*V pemarkah aspek [S [Asp V-aktif]] perluasan  
kompletif  

VI pemarkah aspek [S [Asp V]] reanalisis  Akan ayahanda baginda Sultan Abdul Jamal telah

  

anterior      mangkat [...]. (SM:268)  

VII pemarkah aspek [S [Asp V]] pemendekan Maka pergilah seorang abantaranya mengantarkan   
Perfekti    reanlisis  kijang emas itu. (HI:83)    

Tahap I VI merupakan tahap-tahap perkembangan pemarkah aspek anterior telah. Pada tahap 
VII,  pemarkah aspek anterior telah mengalami pemendekan menjadi tlah dan kemudian menjadi 

lah dan mengalami renalisis menjadi pemarkah aspek perfektif.   

5 Penutup 
Aspek kompletif, anterior, dan perfektif berhubungan secara diakronis. Pemarkah ketiga aspek 
tersebut dalam bahasa Indonesia berasal dari verba yang mempunyai makna yang sama, yaitu 
habis atau selesai . Berdasarkan hubungan diakronis ini dan data dari teks-teks sebelum abad 

ke-20 dapat ditelusuri perkembangan pemarkah aspek kompletif habis, pemarkah aspek anterior 
sudah dan telah, dan pemarkah aspek perfektif lah dalam bahasa Indonesia. Mengantisipasi 
perkembangan di masa yang akan datang, sejumlah verba yang mempunyai makna yang sama 
atau mirip dengan habis, seperti selesai dan usai, mempunyai kemungkinan berkembang menjadi 
pemarkah aspek kompletif, anterior, dan perfektif dan bersaing dengan pemarkah-pemarkah yang 
ada sekarang ini.    


