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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Semantik  

Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, Sema (nomina) yang berarti 

tanda atau lambang, dan verba Samaino yang bisa disebut sebagai menandai atau 

melambangkan.Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari 

tentang makna yang terkandung dalam bahasa. 

Berikut ini penulis mengutip beberapa pendapat dari para ahli bahasa 

tentang definisi semantik. Menurut Griffiths (2006: 15) Semantik adalah The 

study of word meaning and sentence meaning, abstracted away from contexts of 

use, is a descriptive subject. Menurutnya semantik merupakan ilmu yang 

mempelajari makna kata dan makna kalimat yang maknanya dapat dilihat  dari 

konteks penggunaan. 

 Saeed (1997: 3) juga berpendapat sama dengan Griffith, tentang Semantik 

bahwa Semantic is the study of the meaning of words and sentences or semantic is 

the study of meaning communicated through language. Menurutnya semantik 

merupakan ilmu yang mempelajari makna dari kata dan merupakan suatu ilmu 

yang mempelajari tentang makna komunikasi dalam bahasa.       

Griffiths (2006:1) semantik adalah “The study of “toolkit” for meaning : 

knowledge encoded in the vocabulary of the language and its patterns for building 

more elaborate meaning, up to the level of sentence meaning.” Griffiths 

menyatakan bahwa semantik sebagai suatu “kotak alat” ilmu untuk pemaknaan: 
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penyandian pengetahuan pada kosakata dari suatu bahasa dan struktur-strukturnya 

untuk mengembangkan makna yang lebih terperinci hingga tingkat pemaknaan 

kalimat. 

        Hurford (1983:1) berpendapat sama dengan Saeed bahwa “Semantic is the 

study of meaning in language”.Menurutnya semantik itu mempelajari hubungan 

makna bahasa itu sendiri. 

Menurut Palmer (1981:1): “Semantics is the technical term used to refer 

to the study of meaning, and since meaning is a part of language, semantics is a 

part of linguistics.” Menurutnya sebagai istilah teknis yang mengacu pada ilmu 

mengenai makna dan jika beranggapan bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, 

maka merupakan bagian dari linguistik. 

Dari pendapat diatas,dapat ditarik kesimpulan bahwa semantic adalah ilmu 

lingustik yang mempelajari makna baik kata yang berdiri sendiri maupun kata 

yang merupakan bagian dari kalimat ataupun kalimat secara keseluruhan. 

 

2.1.1  Makna  

Semantik merupakan ilmu yang mempelajari makna dan beberapa ahli 

bahasa membagi makna ke dalam beberapa bagian.Pemahaman mengenai makna 

didefinisikan oleh para ahli bahasa sebagai berikut Richards (1985:172) 

mendefinisikan makna sebagai “Meaning is what a language expresses about the 

world we live in or any possible or imaginary world”.yang artinya adalah makna 

adalah sesuatu yang diekspresikan oleh bahasa tentang dunia dimana kita hidup 

atau di dunia khayalan. 
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Sementara itu Lyons (1968 :136) menyatakan bahwa “Meaning are ideas 

or concept with can be transferred from the mind of the speaker to the mind of 

hearer to embodying them as it were in the forms of one language or another”. 

Menurutnya makna merupakan ide atau konsep yang dapat dialihkan dari 

pemikiran penutur ke pikiran pendengar yang mewujudkannya sebagaimana 

adanya dalam suatu bentuk satu bahasa atau yang lainnya. 

Hurtford dan  heasley (1989 :3) “can be applied to people who use 

language”.Menurut mereka makna dapat ditunjukan kepada seseorang yang 

menggunakan bahasa. 

        O’Grady (1996: 275) menambahkan bahwa “Meaning must be something 

that exist in the mind rather than the word and that it must be more abstract than 

pictures and that there is more to it than just features”. Menurutnya makna adalah 

sesuatu yang abstrak, lebih abstrak dari gambar. 

 

 Dari beberapa arti makna diatas, penulis menyimpulkan bahwa makna 

merupakan sebuah pengertian atau konsep yang terdapat pada suatu kata atau 

kalimat. 

2.1.1.1 

Para ahli bahasa telah mendefinisikan dari berbagai sudut pandang yang 

dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis, anatara lain makna literal, non-

literal, gramatikal dan makna kontekstual. 

Makna Literal 

       Pada tugas akhir ini penulis hanya akan membahas dari makna saja yaitu 

makna literal, makna non-literal, makna kontekstual dan makna metaforik yaitu 

makna yang berkaitan langsung dengan analisis. Maxim Stamenov (1992:318)  
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“Literal meaning is a concept which belongs to the representation of meaning and 

as such is to be defined in theory of meaning.” menurut Maxim literal meaning 

adalah sebuah konsep gambaran dari makna dan dapat di definisikan ke dalam 

teori makna. 

 Sementara itu Griffith (2006:80) meanings of words are literal meaning”. 

kemudian ditambahkan “Literal meaning of a sentence is based on just the 

semantic information that you have from your knowledge of English”. 

Menurutnya literal meaning dari sebuah kalimat itu merupakan informasi 

semantik yang merupakan pengetahuan yang kita dapatkan.  

Contoh: 

1) I’m hungry. 

Pada contoh nomor 1 sangat jelas dan mudah dimengerti.Dari contoh 

tersebut tidak perlu dicari artinya karena lazim digunakan pada percakapan sehari-

hari.Makna literal yang secara spontan digunakan ketika seseorang menjelaskan 

makna leksikal tanpa konteks. 

2) The ground is dry. 

Dari contoh nomor 2 pendengar akan langsung mengerti maksud dari 

penutur dan akan langsung membayangkan keadaan lahan yang kering. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa makna literal 

merupakan makna yang sebenarnya dan dapat dikatakan pula bahwa makna literal 

adalah makna yang sudah tertera pada kamus. dalam setiap pernyataan kita tidak 

perlu berfikir maksud lain karena makna dari kalimat-kalimat tersebut sudah 

sangat umum bagi kita. 
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2.1.1.2  Makna non literal 

Berbeda dengan makna literal, makna non-literal menurut John saeed 

(1997:16) “Non-literal uses of language are traditionally called figurative and 

are described by a host of rhetorical terms including metaphor, irony, metonymy, 

synecdoche, hyperbole and litotes.” Menurut saeed makna non literal bisa disebut 

juga figurative language karena non literal meaning juga digunakan dalam 

metafora, ironi, metonimi, sinekdoke, hiperbola dan juga litotes. 

Contoh: 

3) I could eat a horse. 

 Pada contoh 3, kata I mempunyai makna literal, akan tetapi horse 

tentunya tidak dipahami dalam arti yang sebenarnya. Kalimat tersebut tentunya 

tidak dapat diartikan secara literal untuk memahaminya diperlukan konteks 

kalimatnya. Pada contoh di atas tidak mengandung makna bahwa seseorang dapat 

memakan seekor kuda, melainkan contoh tersebut menggambarkan keadaan 

seseorang yang sangat kelaparan karena begitu laparnya seseorang tersebut ingin 

memakan makanan yang banyak sekali. 

 Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa makna non-

literal itu dapat menimbulkan makna yang berbeda. Misalnya ketika seseorang 

mengartikan hal yang berbeda pada suatu kalimat, kalimat tersebut bisa saja 

memiliki makna tersembunyi yang berbeda dan bukan merupakan makna yang 

terdapat pada kamus. makna non-literal digunakan untuk mengekspresikan sebuah 

ide yang abstrak. Pendengar bisa saja merasa kesulitan untuk memahami makna 

dari pembicaranya. Oleh karena itu diperlukan kemampuan pendengar untuk 

memahami apa yang pembicara sampaikan, agar menghindari kesalah pahaman 
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dalam percakapan sehari-hari kita harus memahami makna dari non-literal itu 

sendiri. 

 

2.1.1.3 Makna Kontekstual 

Disamping kedua jenis makna yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam 

semantik dikenal juga makna kontekstual. Cruse (1995:16) mengemukakan bahwa 

contextual meaning is the full set of normality relations which a lexical item 

contracts with all conceivable contexts. Menurut Cruse makna kontekstual adalah 

makna yang dihasilkan dari hubungan antara kata dengan konteksnya.  

        McManis et al, (1998:197): “To fully understand the meaning of a 

sentence, we must also understand the context of which it was uttered.” McManis 

menyatakan bahwa untuk memahami sebuah kalimat harus mengerti dahulu 

konteks yang diucapkan. 

       Selain itu Catford mengungkapkan bahwa (1965: 36) “The contextual 

meaning of an item is the groupment of relevant situational features with which it 

is related.” Maksud dari pengertian tersebut adalah suatu penggabungan dari ciri-

ciri situasional yang relevan dan saling berkaitan. 

Contoh: 

4) You are buffalo! All you can do just sleeping and eating 

Pada contoh 4 tentu saja bukan menerangkan dia itu adalah seekor 

binatang yaitu kerbau, dilihat dari konteks makna kalimat tersebut yaitu karena 

yang hanya dia lakukan sepanjang hari hanya makan dan tidur maka sama seperti 

halnya kerbau. 
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Dari pendapat-pendapat yang sudah dipaparkan sebelumnya penulis 

mengambil kesimpulan bahwa makna kontekstual sangat dipengaruhi oleh situasi 

penggunaan bahasanya. Penggunaan makna kontekstual banyak diterapkan dalam 

menganalisis majas. 

 

2.1.2 Makna Metaforik 

Jhon Searle mengatakan bahwa makna metaforik yaitu (1993:93) a result 

of an interaction between an expression used metaphorically and other expression 

used literally. Hasil dari interaksi antara ekspresi yang digunakan secara metaforik 

dan ekspresi lain yang digunakan secara harafiah.  

Makna Metaforik merupakan sebuah cara memahami metafora namun 

pengertiannya tersebut berdasarkan ide dan konsep manusia itu sendiri dan 

pemahamannya tidak terlepas dari kerangka acuannya. 

      

Hal ini sejalan dengan 

teori dalam ilmu semantik bahwa makna yang lebih abstrak atau metaforik berasal 

dari makna yang konkret. Dengan kata lain, makna konkret cenderung akan 

bertambah dan bergeser ke makna abstrak atau makna metaforik.  

2.2 Majas 

Dalam bahasa Inggris majas dikenal dengan istilah Figures of speech atau 

dikenal juga dengan Trope yang berarti penyimpangan. Seperti yang dikatakan 

oleh ` (1991: 201) Tropes are words and phrases whose meaning has shifted from 

their "proper" or usual meaning to one that is proximate.” Menurutnya majas 

adalah kata dan frasa yang maknanya telah dirubah dari makna sebenarnya ke 

makna yang terdekat. 



14 
 

    

Untuk memahami apa yang disebut dengan Figures of speech, penulis 

mengutip beberapa pendapat para ahli bahasa sebagai berikut: 

Grant and Bauer (2004: 51) mengatakansebagai berikut “ compositionally 

involving an untruth which can be reinterpreted pragmatically to understand the 

intended truth”. Menurutnya majas itu komposisinya tidak menerapkan 

kebenaran, dan komposisi tersebut dapat ditafsirkan kembali secara pragmatis 

untuk memahami kebenarannya. 

Griffiths (2006: 81) “I define a figurative interpretation as an explicature 

that involves treating one or more words as if they had meanings different from 

their literal ones.” Pendapat tersebut dapat disimpulkan secara singkat bahwa 

majas adalah gaya bahasa yang dipergunakan untuk menggambarkan sesuatu 

dengan cara membandingkannya dengan yang lain. 

 

2.2.1 Jenis-jenis Majas 

Menurut John saeed (1997:16) ada enam  jenis majas yang paling utama, 

yaitu: 

A. Metafora 

Majas metafora akan di bahas secara tersendiri pada butir 2.2.2 

B. Ironi 

Perkins (2001:142) menyatakan bahwa “The basic characteristic of irony 

is saying the opposite of what is meant.” Menurutnya karakteristik utama dari 

ironi itu mengatakan sebaliknya dari apa yang dimaksud. Perkins menambahkan 

juga bahwa “defining irony as where the phenomenon is not the essence but the 
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opposite of the essence. In speech, the word is the phenomenon, and its meaning 

the essence.” 

Contoh: 

5) Thanks for being on time. 

Pada contoh (6) situasinya ketika seorang wanita mengharapkan 

kekasihnya untuk menjemputnya pada pukul 7 malam, tetapi sampai pukul 8 

malam kekasihnya tidak kunjung datang menjemputnya.Pada saat wanita tersebut 

mengucapkan kalimat“thanks for being on time”. Pada kalimat diatas merupakan 

ironi karena perkataan yang diucapkan oleh wanita tersebut sangat bertentangan 

dengan fakta yang ada. 

C. Metonimi 

Saeed (2006:85) berpendapat bahwa ”Metonymy define it in terms of a 

person or object being referred to using as the vehicle a word whose literal 

denotation is somehow pertinently related.  

Contoh: 

6) The piano is in a bad mood. 

Pada contoh (7) “the piano” yang dimaksud merupkan musisi dari pemain 

piano tersebut. Kaliamat diatas merupakan metonimia karena manusia dalam 

contoh diatas menggunakan konsep sebuah alat musik. 

Dapat disimpulkan bahwa kalimat diatas merupakan majas sinekdok 

karena menerapkan sebuah sebuah kata benda pada manusia. 
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D. Sinekdok 

Menurut Robet J fagelin (2011: 108)”synecdoche can be taken in a broad 

generic sense or in a narrow sense as one trope among others”. Menurutnya 

sinekdok dapat diambil dengan arti luas atau arti sempit  sebagai salah satu kiasan. 

Contoh: 

7) Indonesia 

 

won the football competition last year. 

F. Hiperbola 

 Menurut Claudia Claridge “hyperbole is always more of something. 

Claudia berpendapat bahwa hiperbola merupakan sesuatu yang selalu berlebihan. 

Claudia juga menambahkan bahwa “hyperbole is employed with the intention of 

the transporting the attitude of the speakers to the facts, without misrepresenting 

the fact themselves”.  

Contoh: 

George, I think you are the most selfish

Kalimat diatas tersebut disebut hiperbola karena dalam kalimat tersebut 

terdapat sesuatu hal yang dilebih-lebihkan.The most selfish human being on the 

planet merupakan sesuatu yang sangat berlebihan, karena pembicara mengatakan 

George adalah mahluk hidup yang sangat egois yang ada di plabet ini. 

 human being on the planet. 

Dapat disimpulkan bahwa majas hiperbola merupakan majas yang 

melebih-lebihkan suatu keadaan namun pernyataannya kurang masuk akal. 
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E.  Litotes  

Menurut Jeane fanehstock “Litotes is the words actually used minimize a 

subject that the audience does or should estimate differently”. Dapat diartikan 

juga bahwa litotes adalah  kata-kata yang bersifat untuk meminimalkan  kenyataan 

yang ada. 

Contoh: 

I have a few medals. 

Contoh pada kalimat (10) merupakan litotes karena pernyataan diatas 

merupakan sebuah pernyataan yang meminimalkan kenyataan. Padahal 

sesungguhnya a few medals  disini sama saja dengan “ I have many medals”. 

 

2.2.2 Metafora 

Metafora berasal dari bahasa Yunani yaitu, “Meta” dan “phere” yang 

artinya transfer”. Hurford, et al. (2007: 331) menjelaskan bahwa metaphors are 

conceptual (mental) operations reflected in human language that enable speakers 

to structure and construe abstract areas of knowledge and experience in more 

concrete experiential terms.Menurut Hurford metafora merupakan suatu konsep 

yang dapat membuat pembicara menyusun dan menguraikan konsep abstrak ke 

dalam istilah-istilah kongkrit. 

        Menurut Saeed (1997:302), “metaphor has traditionally been viewed as 

the most important from of figurative language use, and is usually seen as 

reaching its most sophisticated forms in literary or poetic language”.menurutnya 

metafora dipandang sebagai  yang paling penting dari sebuah kiasan. 
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Menurut Stern (2000: 177) “metaphors are not linguistic expressions but 

cross domain mappings in the conceptual system”. Menurutnya metafora 

bukanlah linguistik tetapi merupakan konseptual sistem. Stern  menambahkan 

(2000:179) menjelaskan bahwa “metaphor are never expression types per se but 

interpretations (or uses) of expression”. 

O’grady (1996 :278) berpendapat bahwa “Metaphor is the understanding 

of one concept in terms of another”. Menurut O’grady metaphor merupakan 

sebuah pemahaman satu konsep ke konsep lainnya. 

Stern (2000:179) menjelaskan bahwa “metaphor are never expression 

types per se but interpretations (or uses) of expression”. 

Lakoff & Jhonson (1998 :36) berpendapat bahwa”methapor is a one thing 

in terms of another, and its primary function is understanding”.metafora adalah 

sebuah hal yang memiliki makna lain, dan fungsi utamanya adalah memahami. 

Murai (2006:3) “Metaphor is the use of language to refer to something 

other than what it was originally applied to or what it ‘literally’ means, in order 

to suggest some resemblance or make a connection between the two things.” 

Menurutnya metafora adalah penggunaan bahasa untuk merujuk pada sesuatu 

selain pada apa yang diterapkan pada awalnya atau secara arti harfiahnya, untuk 

menunjukan beberapa kemiripan atau hubungan antara dua hal. 

Kennedy (1983: 680) “Metaphore is a statement that one thing is 

something else, which in literal sense it is not”. Beliau mengatakan bahwa 

metafora itu merupakan sebuah pernyataan yang menerangkan sesuatu kedalam 

hal lainnya dan tidak bisa diartikan secara literal. 
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Quinn (1991:65) “Metaphors are driven by culture; metaphor do not 

structure understanding but are chosen to satisfy mapping onto already exiting 

cultural understanding”. Metafora didorong oleh budaya; metafora bukanlah 

pemahaman tentang struktur tetapi metafora dipilih untuk memetakan suatu hal 

yang sudah diluar pemahaman budaya. 

Selain itu Benjamin (2004:49) menyatakan bahwa “Metaphors connect 

two conceptual domains: The target domains and source domain”. Metafora 

terhubung atas dua konsep domain yaitu target domain dan source domain. 

Menurut teori-teori yang dipaparkan tersebut penulis menarik kesimpulan 

bahwa metafora adalah penggunaan bahasa yang tidak dapat diartikan secara 

harfiah atau literal dan mengandung perbandingan dua komponen yang tidak 

lumrah pada ranah yang berbeda dan dalam pengertiannya dapat dipengaruhi oleh 

budaya si penutur bahasa. 

 

2.2.2.1 Jenis-jenis Metafora 

Lakoff dan Johnson (1981:295) telah membagi metafora kedalam tiga 

jenis yaitu : 

A. Struktural Metafora 

Menurut lakoff (1980:14) “where one concept is metaphorically structured 

in terms of another”. Struktural metafora yaitu dimana satu konsep secara 

metafora tersuktur ke  dalam hal lain. 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Kyong Liong Kim (1996:39) 

“Structural metaphor is metaphorically structure by another concept”. Pada 

metafora struktural terdapat kesamaan struktur atau kemiripan sistem 
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Contoh: 

1) Argument is a war. 

Dalam contoh diatas argument is a war merupakan contoh metafora 

structural. Bukan berarti bahwa perdebatan merupakan bagian dari 

perang.Berdebat dan berperang adalah dua hal yang berbeda.percakapan lisan dan 

bentrokan senjata. Tindakan yang dilakukan dalam berdebat dan berperang juga 

berbeda, namun perdebatan terstruktur dipahami, dilakukan dan dibicarakan 

sebagaimana suatu perang. Konsepnya tersusun secara metaforis, sedangkan 

konsep war pada contoh diatas menerangkan bahwa argument bersifat seperti war 

yang biasanya dilakukan oleh beberapa orang dan biasa nya menimbulkan sebuah 

pertentangan. 

B.  Metafora Orientasional 

Lakoff (1980:14) “organized a whole system of concepts with respect with 

to one another”. Menurut Lakoff metafora orientasional, yaitu metafora yang 

mengorganisasi seluruh sistem konsep yang berhubungan antara satu dengan yang 

lainnya. Kyong Liong Kim (1996:40) berpendapat bahwa “orientational 

metaphors have to do with spatial orientations that are derived from our physical 

or cultural experiences involving up and down, in and out, front and back, high 

and low and so on”. Menurut beliau metafora orientasional berkaitan dengan 

orientasi ruang namun memiliki dasar fisik yang melibatkan kata seperti up dan 

down, in dan out, front dan back, atau bahkan high dan low. 

Contoh: 

2) I’m feeling 

3) I’m feeling 

up 

down. 
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Kata yang digaris bawahi mempunyai makna metafora. Pada contoh di 

atas pada dasar fisik bahwa seseorang bahagia akan merasakan sesuatu seperti 

merasakan naik atau melayang (up) dan ketika sedih akan merasakan sesuatu yang 

tidak bersemangat, lesu dan tidak bergairah oleh karena itu digunaka istilah 

(down). 

Kedua metafora tersebut tidak penulis bahas, penulis konsentrasi pada 

metafora ontologis pada butir 2.2.2.2. 

 

2.2.2.2 Metafora Ontologi 

Lakoff (1980:25), menyatakan bahwa “Ontological metaphor arises when 

we view events, activities, emotions, ideas, and soon as entities and substance”. 

Metafora ontologis muncul ketika kita melihat peristiwa, kegiatan, emosi, ide-ide 

dan sebagiannya sebagai eintisitas. 

Lakoff (2003:14), menambahkan bahwa “Ontological metaphor allows us 

to conceptualize and talk about things, experiences, process, however vague or 

abstract they are as if they have definite physical properties”. Menurutnya 

metafora ontologi memungkinkan kita untuk mengkonsep dan membicarakan hal-

hal, pengalaman, proses, namun tidak jelas atau abstrak seolah-olah  memiliki 

sifat fisik tersebut. 

Lakoff (1980:29), membagi metafora ontologi kedalam 4 konsep 

metaforis, yaitu: 

1). Entities 

Contoh: 
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I’m changing my way of life so that I can find a true happiness

Happiness “kebahagiaan” dianggap sebagai wujud, tindakan seseorang 

akan termotivasi sesuai dengan tujuan dari metafora ini, yaitu untuk memotivasi 

tindakan. 

. (motivating 

actions) 

2). Containers.  

Metafora ontologi juga digunakan untuk memahami kejadian aktivitas, 

emosi dan keadaan manusia sebagai suatu wadah. 

Contoh : 

He is in love. 

Perasaan cinta adalah ungkapan emosi manusia. Perasaan cinta itu ada 

karena factor-faktor yang menimbulkan nya. Contoh kalimat di atas dipergunakan 

untuk menggambarkan emosi manusia. Dalam sistem konseptual manusia, 

kejadian, aktivitas, emosi dan keadaan manusia tergambar sebagai suatu wujud 

karena setiap kejadian yang dialami manusia merupakan suatu wujud tertentu 

dengan struktur pembentuknya dan segal masalahnya. 

3). Visual Fields. 

Visual Fields termasuk ke dalam Metafora wadah (container metaphor) 

yangi kemudian dikembangkan sehingga dapat member makna kepada suatu 

bentuk kalimat.  

Contoh: it’s difficult to put my ideas into

4). Form and content. 

 words. 

Contoh: He ran and ran and ran and ran. 
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Form bentuk pada kalimat di atas adalah ran ‘berlari’, dengan adanya 

bentuk pengulangan tersebut, content ‘isi/makna’ dari kalimat itu pun menjadi 

berubah atau ‘bertambah’. Kalimat di atas akan mempunyai makna yang berbeda 

jika hanya ditulis He ran. 

 

2.2.2.3  Struktur Metafora 

Jhon Benjamin (2004:49) “metaphor connect two conceptual domains: the 

target domain and the source domain”. Menurutnya metafora terhubung dalam 

ranah  konseptual yaitu ranah target dan ranah sumber.  

Contoh: 

4)  My carrier is at a crossroad 

Pada contoh 14) my carrier merupakan targert domain dan a crossroad 

merupakan source domain. Secara metafora my career dipahami sebagai sebuah 

perjalanan yang memiliki banyak belokan yang harus dihadapi oleh manusia. 

Seperti halnya crossroad yang memiliki banyak sekali belokan yang harus dilalui. 

Maka terdapat kesamaan antara my career dan a crossroad. 

 

A. Ranah Sumber 

Menurut Zoltan (2010 :17) “source domain are typically more concrete or 

physical and more clearly delineated concepts than the target, which tend to be 

fairly abstract and less delicate ones”.Dari pendapatnya dapat diketahui bahwa 

source domain biasanya lebih kongkrit atau berfisik, dan konsepnya  digambarkan 

lebih jelas dari pada ranah  target yang cenderung lebih abstrak dan kurang bisa 

digambarkan. 
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Benjamin (2004:49) “Source domain is typically concret and target 

domain is typically abstract”. Menurutnya source domain itu biasanya berbentuk 

nyata dan target domain berbentuk abstrak. 

        Adapun pernyataan yang dikemukankan oleh Koveeses bahwa (2002:4) 

“The source domain is the conceptual domains from which we drow metaphorical 

expressions to understand another conceptual domains.” Menurutnya ranah 

sumber adalah ranah konseptual pada saat kita menggambarkan ekspresi metafora 

untuk memahami ranah konseptual yang lainnya. 

Contoh: 

(15)  Love is a journey 

Pada contoh 15,  journey  merupakan ranah sumber dan love adalah ranah target.  

     

B. Ranah target 

Zoltan (2010:23) “Target domains are abstract, diffuse, and lack clear 

delineation; as a result they ‘cry out’ for metaphorical conceptualization”. Target 

domain itu abstrak, menyebar dan tidak memiliki batas yang jelas. 

Koveeses (2002:4) “target domain is the domain that we try to understand 

through the use of the source domain”. Menututnya ranah target dapat pahami 

melalui ranah sumber. 

 

2.3 Kelas kata ( Part of Speech) 

Parts of Speech dalam bahasa Inggris berarti jenis-jenis kata atau kelas-

kelas kata. Disebut “Parts of Speech” bagian-bagian dari ucapan atau bagian-

bagian kalimat karena kata-kata ini merupakan suatu entitas yang diperlukan 
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untuk membentuk sebuah kalimat, tanpa melihat apa tugas atau fungsi nya 

masing-masing. Jadi, kata-kata itu merupakan “bahan dasar” di dalam sebuah 

“bangunan” kalimat. 

Radford (2004:34) menyatakan, ”Thus far, we have looked at the five 

major grammatical categories of English (i.e the five categories with the largest 

membership), noun, verb, preposition, adjective, and adverb.” Dari penjelasan di 

atas artinya sejauh ini kita mempunyai 5 ketegori dengan anggota terbesar, yaitu: 

nomina, verba, preposisi, ajektiva, dan adverbia. 

1. Nomina  (noun) 

Nomina yaitu “A word used for naming some person or thing.” Sebuah 

kata yang digunakan untuk menamai orang atau benda. 

Contoh: 

Adam is a handsome 

2. Verba (verb) 

boy 

Verba yaitu “A word for saying something about some person or thing.” 

Sebuah kata yang digunakan untuk mengatakan sesuatu tentang orang atau 

benda.  

Contoh: 

Im going 

3. Preposisi (preposistion) 

to Bogor tomorrow  

Preposisi yaitu “Word placed before a noun equivalent to show in what 

relation the person or thing denoted by the noun stands to something 

else.” kata yang diletakan sebelum nomina untuk menunjukkan hubungan 
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orang atau benda yang disimbolkan atau diwakili oleh nomina dengan 

sesuatu yang lain.  

Contoh:  

The clock hanging 

4. Ajektiva (Adjective) 

on the wall 

Adjektifa yaitu “Word used instead of noun or noun equivalent”. Kata yang 

mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau 

membuatnya menjadi lebih spesifik. 

Contoh: 

The big

5. Adverbia (adverb) 

 house 

Adverbia yaitu “A word used to qualify any part of speech except a noun 

pronoun.” Sebuah kata yang digunakan untuk menspesifikasi kelas kata 

manapun kecuali nomina dan pronominal.  

Contoh: 

She moves 

 

slowly 
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