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ABSTRAK
Pembahasan infleksi tidak dapat dilepaskan dari sintaksis karena membicarakan infleksi berarti
membicarakan morfosintaksis. Penelitian perilaku sintaksis verba infleksional ini merupakan
pelengkap hasil-hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan kajian perilaku sintaksis verba
infleksional bahasa Indonesia teridentifikasi bahwa verba infleksional bahasa Indonesia memiliki
perilaku sintaksis (1) dwitransitif yang memerlukan tiga nomina sebagai argumen yang
merealisasikan kasus agen, benefaktif, dan pengalami, (2) ekatransitif yang memerlukan dua
nomina sebagai argumen untuk merealisasikan kasus agen dan objek, (3) verba tak transitif
berpelengkap manasuka yang membutuhkan kehadiran nomina sebagai realisasi kasus agen dan
pengalami, (4) verba taktransitif berpelengkap wajib yang juga membutuhkan dua nomina sebagai
realisasi kasus agen dan pengalami, (5) verba taktransitif takberpelengkap yang membutuhkan
kehadiran satu nomina sebagai realisasi kasus pengalami.
Kata kunci: verba infleksional, perilaku sintaksis, kasus

ABSTRACT
Discussion on inflection could not be separated from syntax since it is related to morphosyntactic.
This research in syntactic category of inflectional verbs is conducted as an addition to complete
the previous researches. Based on the research, the syntactic category of the inflectional verbs are
identified (1) ditransitive with three nouns as arguments and realization of agent case, benefactive,
experiencer, (2) transitive with two nouns as arguments and realization of object and agent case,
(3) arbitrary complemented intransitive verbs with nouns as the realization of agent and
experience case, (4) complemented intransitive verbs also with two nouns as the realization of
agent and experience case, (5) noncomplementary intransitive verbs with one noun as the
realization of experiencer case.
Keywords: inflectional verbs, syntactic categories, cases
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(secara berurutan) yang bertipe aksi,
pungtual, statif, dan statis. Perilaku
sintaksis verba infleksional bahasa
Indonesia yang merupakan analisis
perilaku
verba
infleksional
berdasarkan teori kasus juga telah
dikupas dalam artikel jurnal Lingua
Artistika Edisi Khusus Th XXIII
Pebruari 2000 yang baru merupakan
kajian pendahuluan dengan data yang
sangat terbatas (Wagiran 2000b).
Terakhir penelitian infleksi
bahasa Indonesia dilakukan oleh
Wagiran (2007). Pada laporan
penelitian tersebut terungkap dua
sistem morfologis verba infleksional,
yakni Verba Infleksional 1 (Vi-1)
dan Verba Infleksional 2 (Vi-2).
Pembagian
sistem
morfologis
tersebut didasarkan atas ”ada
tidaknya pasangan meng-D dan di-D
”. Sistem morfologis Vi-1 ditandai
dengan adanya pasangan meng-D
yang berfokus pelaku dan di-D yang
berfokus sasaran sedangkan sistem
morfologi Vi-2 ditandai dengan tidak
adanya meng-D
yang berfokus
pelaku dan di-D yang berfokus
sasaran.
Untuk melengkapi temuan
hasil penelitian yang berkenaan
dengan infleksi tersebut, penelitian
ini difokuskan pada bagaimanakah
perilaku sintaksis verba infleksional
bahasa Indonesia.
Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif.
Penelitian deskriptif kualitatif secara
fundamental
bergantung
pada
pengamatan
manusia
dalam
kawasannya sendiri dan berhubungan

PENDAHULUAN
Infleksi yang terjadi pada
verba akan menghasilkan verba
infleksional. Afiks yang berperan
dalam proses infleksi tersebut disebut
afiks infleksional. Infleksi dilakukan
sebagai upaya gramatikalisasi sebuah
satuan leksikal dengan penambahan
ciri-ciri semantis tertentu. Oleh
karena itu, pembahasan infleksi tidak
dapat dilepaskan dari sintaksis.
Tampubolon
(1979)
mengupas infleksi dari sudut
semantik yakni ada atau tidaknya ciri
semantik yang ditambahkan pada
beberapa bentuk verba (Tampubolon
menggunakan istilah kata kerja).
Pembahasan infleksi hanya berkisar
pada lima jenis infleksi berdasarkan
pada jenis ciri semantis
yang
ditambahkan, yakni infleksi iteratif
misalnya pada verba memukuli,
infleksi eksesif misalnya pada verba
kebesaran,
infleksi
resiprokal
misalnya pada verba berciuman,
infleksi pasif misalnya pada verba
diminum, dan infleksi aksidental
misalnya pada verba terduduk.
Wagiran (1998) menyajikan
persentasi
keberadaan
bentuk
infleksional dan derivasional sebagai
upaya penentuan tipologi morfologi
bahasa Indonesia. Pada makalah
tersebut
diungkapkan
bahwa
persentasi bentuk infleksional dalam
bahasa Indonesia tidak terbantahkan
keberadaannya, walaupun tidak
sebanyak
bentuk
derivasional.
Wagiran (1999) dalam laporan
penelitiannya
juga menemukan
infleksi yang terjadi pada verba
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dengan masyarakat tersebut melalui
bahasa serta peristilahan (Kirk &
Miller dalam Djajasudarma 1993:10;
Muhajir 1996:29).
Sumber data penelitian ini
dibagi menjadi dua, yaitu sumber
data tulis yang diambil dari media
massa dan media tulis lainnya
sedangkan sumber data lisan
diperoleh dari para informan.
Pengumpulan data tulis dilakukan
dengan metode catat. Pengumpulan
data lisan dilakukan dengan metode
simak dengan teknik instrospeksi
dan elisitasi. Metode analisis data
yang digunakan pada penelitian ini
adalah
metode
distribusional
(Djajasudarma 1993:60-61) atau
metode agih (Sudaryanto 1993:31100). Teknik kajian atau analisis
yang digunakan adalah teknik top
down
dan
teknik
ekspansi
(Djajasudarma 1992: 61).
Sepengetahuan penulis, para
peneliti
yang
telah
mencoba
menyinggung tentang infleksi yaitu
Tampubolon (1979), Samsuri (1987),
Subroto (1989), Parera (1990),
Ekowardono (1990), Keraf (1990),
Verhaar (1997), dan Rustono, dkk.
(1996), Wagiran (1998, 1999, dan
2007). Tampubolon (1979:14-15)
dengan mengacu pada pendapat
Chafe (1970) mengungkapkan bahwa
infleksi adalah suatu proses semantis
yang di dalamnya ciri atau ciri-ciri
semantis tertentu ditambahkan pada
KK (verba) dan KB (nomina) dasar
sehingga artinya berubah. Dalam hal
ini tipe semantis KK dasar
bersangkutan tidak berubah. Yang
dimaksud
dengan
arti
oleh
Tampubolon adalah arti gramatikal

atau sering juga disebut dengan
istilah makna, bukan arti leksikal.
Untuk menyebut arti leksikal,
Tampubolon menggunakan dengan
istilah tipe semantis. Oleh karena itu,
beliau menegaskan bahwa infleksi
adalah proses semantis. Samsuri
(1987: 198-199) tidak membahas
infleksi secara khusus. Temuan
Subroto (1989), Ekowardono (1990),
Keraf (1990), dan Rustono, dkk.
(1996) telah memberikan ketegasan
akan keberadaan bentuk infleksi
dalam bahasa Indonesia. Parera
(1990:22-24) menjelaskan bahwa
jika sebuah proses morfologis
menimbulkan satu perubahan bentuk
atau kata bermorfem jamak dan
bentuk-bentuk
tersebut
secara
sintaksis tidak mempunyai ekuivalen
dalam distribusi sintaksis dengan
sebuah kata bermorfem tunggal,
bentuk tersebut disebut infleksi. Pada
umumnya proses morfemis infleksi
hanya
menyatakan
hubungan
sintaksis dan tidak membawa
pemindahan dari satu kelas kata ke
kelas kata yang lain.
Beberapa penelitian yang
dilakukan tersebut pada dasarnya
dapat dikelompokkan menjadi dua
pandangan, yakni yang memandang
bentuk infleksi dari segi struktur
(Verhaar,
Samsuri,
Subroto,
Kridalaksana, Ekowardono, Parera,
Keraf, Rustono, dan Wagiran), dan
dari segi semantik (Tampubolon dan
Wagiran).
Bentuk
infleksional
mempunyai cakupan yang luas,
yakni mencakup afiks infleksional
(Bauer,
1988);
morfem
infleksional (Chomsky, 1970);
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morfem inflektif (Scalise (1984);
bentuk suplesi (Aronoff, 1981);
bentuk modifikasi intern dan bentuk
reduplikasi (Verhaar, 1977).
Ciri infleksi pada verba dikaji
dari pendapat para ahli bahasa, di
antaranya Nida (1963), Langacker
(1972), Bauer (1988), Robins
(1992),
Djajasudarma
(1993),
Aronoff (1978), Mathews (1974),
Bybee (1985), Anderson (1985), dan
Schalise (1994). Kesemua ahli
bahasa tersebut mengkaji konsep
infleksi
secara
umum
dan
menerapkannya
dalam
bahasa
Inggris. Konsep dasar infleksi hasil
kajian berbagai pendapat tersebut
akan dirumuskan kembali dan
disesuaikan dengan karakter bahasa
Indonesia.
Hal yang dapat dijadikan
pegangan untuk menganalisis verba
infleksional bahasa Indonesia dari
pendapat Nida adalah (1) proses
infleksi tidak membentuk kategori
kata baru sedangkan proses derivasi
membentuk kategori kata baru;
(2) proses infleksi menghasilkan
bentuk kata yang berdistribusi sama
dengan pangkalnya, sedangkan
proses derivasi tidak. Pendapat ini
didukung oleh Mc Manis, dkk.
(1987) dalam bukunya Linguage
File, Langacker (1972) dalam
bukunya Fundamentals of Linguistic
Analysis, Beaur (1988) dalam
bukunya Introduction Linguistic
Morphology, Robins (1989) dalam
bukunya
General
Linguistic,
Aronoff
(1978:1-2), Matthews
(1974:34),
Bybee
(1985:81),
Anderson (dalam Shopen 1985:150201), dan Scalise (1994:170-171).

Berdasarkan
kajian
dari
beberapa pendapat tentang infleksi
dan derivasi di atas, ciri infleksi dan
derivasi dapat disimpulkan sebagai
berikut.
1) Proses infleksi tidak membentuk
kategori kata baru sedangkan
proses
derivasi membentuk
kategori kata baru.
2) Proses infleksi menghasilkan
bentuk kata yang berdistribusi
sama
dengan
pangkal-nya,
sedangkan proses derivasi tidak.
3) Proses infleksi menambahkan
ciri semantis tanpa mengubah
makna leksikalnya.
4)
Afiks infleksional biasanya
ditempatkan
setelah
afiks
derivasional.
Perilaku sintaktis verba dapat
dilihat dari realisasinya dalam
kalimat
dan
dari
segi
ketransitifannya.
Berdasarkan
realisasinya dalam kalimat
pada
beberapa bahasa verba berfungsi
sebagai predikat (Hartman 1973:
248). Melengkapi apa yang telah
dikemukakan oleh Hartman tersebut,
Wojowasito dalam bukunya Ilmu
Kalimat Strukturil
(1978: 40)
mengemukakan ciri-ciri kata kerja
(verba) sebagai berikut. (1) Kata
kerja lazim menduduki fungsi
predikat. (2) Kata kerja lazim
mengikuti subjek dan mendahului
objek. (3) Kata kerja dapat diikuti
oleh preposisi. (4) Kata kerja dapat
digunakan sebagai perintah. (5) Kata
kerja dapat mengalami perubahan
genus (aktif-pasif).
Ketransitifan
verba
ditentukan oleh dua faktor yakni (1)
adanya nomina yang menyertai verba
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tersebut sebagai objek dalam kalimat
aktif dan (2) kemungkinan nomina
itu berfungsi sebagai objek dalam
kalimat pasif (Alwi, dkk. 1993: 97100).
Berdasarkan
sifat
ketransitifannya,
verba
dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu
verba transitif dan taktransitif.
Disebut verba transitif jika verba
tersebut dalam kalimat disertai
nomina sebagai objek sedangkan
yang tidak diserta nomina sebagai
objek disebut verba taktransitif
(Kridalaksana 1990:52; Sugono
1994:34).
Alieva
(1991:126)
menjelaskan bahwa verba taktransitif
tidak
memunculkan
bentuk
berlawanan
aktif-pasif.
Verba
tersebut menyatakan proses, keadaan,
atau tindakan. Badudu (1992:69)
turut memperkuat pendapat tersebut
dengan memberikan penjelasan
bahwa kata kerja (verba) taktransitif
adalah kata kerja yang tidak
membutuhkan objek dan cenderung
menyatakan keadaan.
Verba
transitif
dapat
dikelompokkan menjadi tiga yakni
verba ekatransitif, dwitransitif, dan
semitransitif (Kridalaksana 1990:52;
Alwi
dkk.
1993:97).
Verba
taktransitif
juga
dapat
dikelompokkan menjadi tiga yakni
verba
taktransitif
berpelengkap
wajib,
verba
taktransitif
berpelengkap manasuka, dan verba
taktransitif takberpelengkap (Alwi
dkk. 1993:100).

sebelumnya berjumlah 1.644 buah
(Lihat Wagiran 2001). Verba tersebut
dapat dikelompokkan ke dalam enam
kelompok verba berdasarkan afiks
pembentuknya, yakni kelompok
verba infleksional yang berprefiks
meng- (532 buah atau 32 %),
berprefiks di- (440 buah atau 27 %),
berprefiks ter- (403 buah atau 24 %),
berprefiks ber- (157 buah atau 10 %),
berkonfiks ber-an (88 buah atau 5
%), dan berkonfiks ke-an (24 buah
atau 2 %) (lihat lampiran 2 s.d. 13).
Setelah enam kelompok
verba
infleksional
tersebut
ditabulasikan
dan
dianalisis,
ditemukan dua sistem morfologis
verba infleksional, yakni Verba
Infleksional 1 (Vi-1) dan Verba
Infleksional 2 (Vi-2). Sistem
morfologis Vi-1 ditandai dengan
adanya pasangan meng-D
yang
bervokus pelaku dan di-D yang
berfokus sasaran sedangkan sistem
morfologi Vi-2 ditandai dengan tidak
adanya meng-D
yang bervokus
pelaku dan di-D yang berfokus
sasaran. Dengan memanfaatkan hasil
penelitian sebelumnya (Wagiran
2001),
penelitian
ini
khusus
mengkaji
verba
infleksional
berdasarkan perilaku sintaksis dan
semantisnya. Mengingat keterbatasan
tempat, pada artikel ini hanya akan
dipaparkan
perilaku
verba
infleksional subkelas Vi-1.
Sistem
morfologis
Vi-1
merupakan paradigma infleksional
yang terdiri atas tiga kolom kategori
inti dan dua kolom kategori
pembeda. Kategori inti adalah
kategori morfologis yang ditemukan
dalam keseluruhan paradigma yang

2. Pembahasan
Data
verba
infleksional
bahasa
Indonesia
yang
telah
terdeteksi berdasarkan penelitian
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bersifat otomatis dan teramalkan
sedangkan kategori pembeda adalah
kategori yang tidak ditemukan dalam
keseluruhan paradigma, sifatnya
tidak otomatis dan tidak teramalkan
(Ekowardono 1988:171-172), baik
bentuk maupun maknanya. Kajian
lebih lanjut yang telah dilakukan oleh
Wagiran (2001) membuktikan bahwa
verba infleksional yang tergolong
sistem morfologis Vi-1 terbagi atas
empat kelas sebagaimana terlihat
pada tabel berikut.
Tabel
Sistem Morfologis Verba
Infleksional-1 (Vi-1)

Analisis perilaku sintaksis
pada artikel ini hanya difokuskan
pada perilaku sintaksis verba
infleksional 1 (Vi-1). Sementara itu,
perilaku sintaksis verba infleksional
2 (Vi-2) akan disajikan pada
kesempatan lain. Verba infleksional
yang tergolong subkelas Vi-1A
adalah menangkap pada kalimat
(1.11) berikut.
(1.11) Anggota
reserse
Polsek
Semarang
Tengah
menangkap tukang kunci dan
bandar sabu-sabu. (Suara
Merdeka)
Verba menangkap
pada kalimat
(1.11) merupakan verba infleksional
yang memiliki anggota kategori inti
menangkapi
dan
menangkapkan¸misalnya
pada
kalimat (1.12) dan (1.13) berikut.
(1.12) Anakku menangkapi laron.
(INF)
(1.13) Ayah menangkapkan Mas
Danang ayam bekisar. (INF)

Kategori Pembeda

Keterangan: - = Tidak ada kategori
pembeda
+ = Ada kategori
pembeda

Leksem TANGKAP setelah
mengalami proses morfemis yang
berpola meng-D seperti pada kalimat
(1.11), akan membutuhkan dua
nomina sebagai argumennya yang
menandai kasus agen dan pengalami.
Pada kalimat aktif, kasus agen
terdapat
pada
fungsi
subjek
sedangkan kasus pengalami terdapat
pada fungsi objek. Hal ini terlihat
pada data kalimat (1.14) berikut.
(1.14) Polisi menangkap bandar
sabu-sabu.

Berdasarkan tabel tersebut
tampak bahwa sistem morfologis Vi1 terbagi atas empat subkelas yakni
(1) subkelas Vi-1A yang hanya
memiliki kategori inti, (2) subkelas
Vi-1B yang memiliki kategori
pembeda ber-D, (3) subkelas Vi-1C
yang memiliki kategori pembeda berD dan ber-D-an, serta (4) subkelas
Vi-1C yang memiliki kategori
pembeda ber-D-an. Berikut ini akan
dipaparkan hasil kajian perilaku
sintaksis verba infleksional 1 (Vi-1).

Verba infleksional yang
tergolong subkelas Vi-1A pada
kolom 1 akan selalu
menuntut
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kehadiran dua nomina sebagai
realisasi kasus agen dan pengalami.
Hal ini juga berlaku pada verba
bentuk pasif ditangkap, tertangkap1, atau tertangkap-2 pada kalimat
(1.15) dan (1.16) berikut.
(1.15) Bandar sabu-sabu ditangkap
(oleh) Polisi.
(1.16) Bandar sabu-sabu tertangkap
(oleh) polisi.

Verba
infleksional
menangkapi
(kalimat
1.17),
berdasarkan sifat ketransitifannya
tergolong
verba
ekatransitif.
Perbedaannya
dengan
verba
menangkap (kalimat 1.11) terletak
pada adanya makna „tindakan yang
berulang
(iteratif)‟.
Verba
menangkapi
membutuhkan dua
nomina sebagai argumennya yang
merupakan realisasi dari kasus agen
dan
objek.
Adapun
verba
menangkapkan
(kalimat
1.18)
berdasarkan sifat ketransitifannya
tergolong verba dwitransitif. Verba
tersebut membutuhkan tiga nomina
sebagai argumennya. Ketiga nomina
tersebut sebagai realisasi kasus agen
(polisi), benefaktif (orang itu), dan
objek pengalami (bandar sabu-sabu).
Berdasarkan analisis terhadap
beberapa kalimat tersebut dapat
disimpulkan
bahwa
verba
infleksional
subkelas
Vi-1A,
berdasarkan perilaku sintaksisnya
tergolong verba ekatransitif dan
dwitransitif.
Verba
infleksional
ekatransitif
(menangkap,
menangkapi) membutuhkan dua
nomina yang menjadi argumennya
sebagai realisasi kasus agen dan
objek pengalami. Sedangkan verba
dwitransitif
(menangkapkan)
membutuhkan tiga nomina sebagai
argumennya sebagai realisasi dari
kasus agen, objek pengalami, dan
benefaktif.

Verba infleksional subkelas
Vi-1A
berdasarkan
sifat
ketransitifannya tergolong verba
ekatransitif yang membutuhkan dua
nomina sebagai argumennya. Kedua
nomina tersebut merupakan realisasi
dari kasus agen (pelaku) dan
pengalami.
Pola sistem morfologis yang
kedua dan ketiga untuk subkelas ini
adalah meng-(D-i) dan meng-(D-kan)
yang ditunjukkan dengan adanya
verba infleksional menangkapi dan
menangkapkan yang masing-masing
berasal dari leksem TANGKAPI dan
TANGKAPKAN dapat dianalisis
perilaku sintaksis, baik berdasarkan
sifat
ketransitifannya
maupun
berdasarkan tuntutan kasus yang
menyertainya, sebagai berikut.
(1.17) Anakku menangkapi laron.

(1.18)

Ayah menangkapkan Mas
Danang ayam bekisar.
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Verba berpisah pada kalimat
(1.19) membutuhkan satu nomina
sebagai argumennya yang menandai
kasus agen sekaligus sebagai
penanda kasus pengalami sedangkan
pada kalimat (1.20) membutuhkan
dua nomina sebagai argumen yang
menandai kasus agen dan pengalami.
(1.19) Mari kita berpisah. (Inf)

bertindak sebagai agen dan atau
pengalami sekaligus.
Berdasarkan analisis terhadap
kalimat-kalimat
tersebut
dapat
disimpulkan
bahwa
verba
infleksional
subkelas
Vi-1B,
berdasarkan sifat ketransitifannya
terdapat 4 jenis verba, yakni 1) verba
tak transitif berpelengkap manasuka
yang
membutuhkan
kehadiran
nomina sebagai realisasi kasus agen
dan pengalami, 2) verba taktransitif
berpelengkap wajib yang juga
membutuhkan dua nomina sebagai
realisasi kasus agen dan pengalami,
3)
verba
ekatransitif
yang
membutuhkan dua nomina sebagai
argumen untuk merealisasikan kasus
agen dan onjek, dan 4) verba
dwitransitif yang membutuhkan tiga
nomina sebagai argumen yang
merealisasikan
kasus
agen,
benefaktif, dan pengalami.
Verba infleksional Subkelas
Vi-1C memiliki kategori pembeda
ber-D dan ber-D-an seperti terlihat
pada kalimat (1.21) dan (1.22)
berikut.
(1.21) Sepasang remaja itu selalu
bergandeng tangan.
(1.22) Sepasang remaja itu selalu
bergandengan tangan.
Prefiks ber- dan konfiks ber-an
merupakan afiks pembentuk verba
infleksional. Hal ini ditandai dengan
dapat ditanggalkannya prefiks berdan konfiks ber-an tanpa mengubah
makna leksikalnya, seperti terlihat
pada kalimat (1.23) berikut.
(1.23) Sepasang remaja itu selalu
gandeng tangan.
Prefiks ber- pada verba
infleksional bergandeng berdasarkan

(1.20) Pamanku akan berpisah
dengan istrinya. (Inf)

Verba infleksional berpisah
berdasarkan sifat ketransitifannya
tergolong
verba
taktransitif
berpelengkap
manasuka.
Pada
kalimat (1.19) verba berpisah tidak
berpelengkap
sedangkan
pada
kalimat (1.20) disertai pelengkap
yaitu dengan istrinya). Secara
semantis verba infleksional berpisah
membutuhkan dua nomina sebagai
argumen yang merupakan realisasi
dari kasus agen dan pengalami.
Pada kalimat (1.19) yang pada
struktur luar tidak berpelengkap dan
pada kalimat (1.20) yang pada
struktur luar berpelengkap manasuka,
pada struktur dalam menuntut
kehadiran kasus agen dan pengalami.
Kedua jenis kasus tersebut dapat
melekat pada nomina yang sama atau
nomina yang berbeda. Mengingat
verba berpisah bersifat resiprokal,
nomina yang mengiringinya dapat
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sifat ketransitifannya tergolong verba
taktransitif
berpelengkap
wajib
sedangkan
pada
verba
bergandengan
tergolong
verba
taktransitif berpelengkap manasuka.
Hal ini dapat ditunjukkan dengan
analisis kalimat (1.21) dan (1.23)
berikut.
(1.21) Sepasang remaja itu selalu
bergandeng tangan.

(1.24) Anak-anak berkejaran di
gang-gang sempit Perumahan
Trangkil.
Konfiks
ber-an
pada
verba
berpandangan
dan
berkejaran
berparalel dengan prefiks mengpada verba (saling) memandang dan
(saling)
mengejar.
Verba
memandang
dan
mengejar
merupakan verba infleksional yang
berasal dari leksem PANDANG dan
KEJAR.
Berkenaan dengan hal
tersebut, kiranya dapat diterima
bahwa
ke-an
pada
verba
berpandangan dan berkejaran juga
merupakan afiks infleksional yang
melekat pada leksem PANDANG
dan KEJAR. Konfiks ber-an dapat
ditanggalkan dengan tetap mengacu
pada makna „resiprokal‟ seperti pada
kalimat (1.25) dan (1.26) berikut.
(1.25) Kedua sahabat itu (saling)
pandang
sebelum
berpelukan.
(1.26) Anak-anak (saling) kejar di
gang-gang sempit Perumahan
Trangkil.

(1.22) Sepasang remaja itu selalu
bergandengan (tangan).

Berdasarkan analisis tersebut
di atas dapat disimpulkan perilaku
verba infleksional subkelas Vi-1C
sebagai berikut. Berdasarkan sifat
ketransitifannya, verba infleksional
kategori pembeda (ber-D, ber-D-an)
memiliki perilaku sebagai verba
taktransitif berpelengkap wajib dan
verba
taktransitif
berpelengkap
manasuka. Berdasarkan analisis
kasus, verba infleksional kategori ini
memiliki
kasus
agen
dan
instrumental.
Verba infleksional yang
tergolong subkelas Vi-1D adalah
verba infleksional yang memiliki
pasangan inti meng-D dan di-D dan
memiliki kategori pembeda ber-Dan. Hal ini ditunjukkan oleh data
pada kalimat (1.23) dan (1.24)
berikut.
(1.23) Kedua
sahabat
itu
berpandangan
sebelum
berpelukan.

Sebagai ciri bahwa verba
infleksional berpandangan tergolong
subkelas Vi-1D adalah ditemukannya
pasangan aktif-pasif memandangdipandang pada kategori inti yang
membedakan dengan Vi-2. Adapun
tidak
ditemukannya
bentuk
*berpandang pada paradigma yang
berleksem PANDANG merupakan
pembeda dengan subkelas Vi-1C dan
Vi-1B. Verba infleksional lain yang
tergolong subkelas ini misalnya
bertabrakan
yang berasal dari
leksem TABRAK, berdesakan yang
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berasal dari leksem DESAK,
bersenggolan yang berasal dari
leksem SENGGOL.
Verba berpandangan pada
kalimat (1.27) dan bertekanan (1.28)
berikut bukanlah tergolong verba
infleksional karena memiliki makna
„memiliki pandangan‟ dan „memiliki
tekanan‟.
Kedua
verba
ini
berhubungan
dengan
nomina
pandangan dan tekanan dan bukan
verba memandang dan menekan.
(1.27)
(1.28)

membutuhkan kehadiran satu nomina
sebagai
realisasi
dari
kasus
pengalami.
3. Penutup
Verba infleksional memiliki
perilaku sintaksis seperti layaknya
verba bahasa Indonesia. Verba
infleksional
subkelas
Vi-1A,
berdasarkan perilaku sintaksisnya
tergolong verba ekatransitif dan
dwitransitif.
Verba
infleksional
ekatransitif
membutuhkan
dua
nomina yang menjadi argumennya
sebagai realisasi kasus agen dan
objek pengalami. Sedangkan verba
dwitransitif
membutuhkan
tiga
nomina yang menjadi argumennya
sebagai realisasi dari kasus agen,
objek pengalami, dan benefaktif.
Verba infleksional subkelas Vi-1B,
berdasarkan sifat ketransitifannya
terdapat 4 jenis verba, yakni 1) verba
tak transitif berpelengkap manasuka
yang
membutuhkan
kehadiran
nomina sebagai realisasi kasus agen
dan pengalami, 2) verba taktransitif
berpelengkap wajib yang juga
membutuhkan dua nomina sebagai
realisasi kasus agen dan pengalami,
3)
verba
ekatransitif
yang
membutuhkan dua nomina sebagai
argumen untuk merealisasikan kasus
agen dan onjek, dan 4) verba
dwitransitif yang membutuhkan tiga
nomina sebagai argumen yang
merealisasikan
kasus
agen,
benefaktif, dan pengalami. Verba
infleksional
subkelas
Vi-1C
berdasarkan sifat ketransitifannya
memiliki perilaku sebagai verba
taktransitif berpelengkap wajib dan
verba
taktransitif
berpelengkap

Pemuda itu berpandangan jauh ke
depan. (Inf)
Ban mobil bertekanan tinggi itu
meledak. (Inf)

Verba berpandangan pada kalimat
(1.27) merupakan verba derivasional
yang
dibentuk
dari
leksem
PANDANGAN yang berkategori
nomina. Verba berpandangan pada
kalimat (1.27) bukan anggota
paradigma
infleksional
yang
berleksem PANDANG. Demikian
juga verba bertekanan pada kalimat
(1.28).
Verba infleksional yang
tergolong subkelas ini adalah verba
infleksional yang memiliki pasangan
inti meng-D dan di-D dan memiliki
kategori
pembeda
ber-D-an.
Analisis perilaku sintaksis verba
infleksional
jenis
ini
dapat
diperhatikan kalimat (1.29) berikut.
(1.29) Kedua
sahabat
itu
berpandangan.

Verba berpandangan berdasarkan
sifat ketransitifannya berperilaku
sebagai
verba
taktransitif
takberpelengkap.
Verba
ini
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manasuka. Verba berpandangan
yang tergolong pada kelas Vi-1D
berdasarkan sifat ketransitifannya
berperilaku sebagai verba taktransitif
takberpelengkap.
Verba
ini
membutuhkan kehadiran satu nomina
sebagai
realisasi
dari
kasus
pengalami.
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