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BAB III 

ANALISIS DATA 

 

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, dalam Bab ini, penulis 

menganalisis data yang terdapat pada novel ”New Moon” dan “Eclipse” karya 

Stephanie Meyer dengan mengacu pada teori yang telah dikemukakan pada Bab 

sebelumnya. Data diklasifikasikan dan dianalisis menurut jenis metafora ontologi. 

3.1 Events, Activities, emotions and States are entities. 

Data 1.  

My voice was lifeless (E:75) 

 

Situasi: 

Bella dan Jackob sedang terlibat pertikaian, lalu Bella pulang ke rumah 

dan bertemu dengan ayahnya. Ketika itu ayahnya Bella mengetahui bahwa Bella 

dan Jacob sedang bertikai, lalu ayah Bella bertanya kepada Bella “apa yang 

terjadi?” Lalu dalam hati Bella berkata”My voice was lifeless”.  

 

Analisis: 

 Kalimat pada data 1 merupakan metafora, karena kalimat tersebut tersirat 

perbandingan yang tidak biasa yaitu perbandingan antara ‘voice’ dengan sesuatu 

yang solah-olah bernyawa dan tidak dapat dimaknai secara literal atau harfiah. 

Kalimat tersebut akan terasa janggal apabila diartikan sebagai suaranya mati 

layaknya seorang manusia. Ranah sumber pada data 1 yaitu lifeless dan ranah 

targetnya, yaitu my voice. 
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 Bila dilihat dari jenisnya, ‘my voice was lifeless’ termasuk kedalam jenis 

metafora ontologis Entities, karena my voice dianggap sebagai wujud untuk 

memotivasi tindakan atau keadaan. 

Pada data 1, ‘lifeless’ digunakan untuk menggambarkan my voice yang 

berkesan bisa hidup layaknya manusia. Dilihat dari segi semantik ajektifa lifeless 

memiliki makna literal deprived of life; no longger living, hal ini biasanya 

digunakan untuk menggambarkan manusia yang sebelumnya hidup lalu 

meninggal dan tentu saja bukan diterapkan kepada kepada my voice karena akan 

menjadi janggal dan tidak dapat dipahami. 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 1 adalah makna 

metaforik  bukan makna literal apabila diartikan secara literal, kalimat tersebut 

memiliki makna wajah saya mati. Dari situasi dan konteksnya bagaimana kalimat 

tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami bahwa My voice was lifeless 

mengandung makna tidak bisa berkata-kata, akan tetapi pada perbandingan yang 

tidak  logis yang terdapat pada metafora seperti data 1 ada kesamaan makna yaitu 

suara yang mati (lifeless) sama dengan benda hidup yang mati, keduanya tidak 

memiliki kekuatan dengan kata lain tidak dapat berbuat apa-apa, artinya terdapat 

hubungan antara makna literal dengan makna metaforik. 

 

 

Data 2 

His frozen eyes melted. (NM: 71) 

 

Situasi: 

        Bella sedang berbicara serius dengan Edward, dan Edward bertanya kepada 

Bella apakah dia masih boleh menanyakan sesuatu; ketika Bella membolehkan 

Edward bertanya, Bella menatap mata Edward yang sebelumnya terlihat sangat 

dingin dan kaku, lalu tatapan mata Edward berubah. 
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Analisis: 

Kalimat pada data 2, merupakan metafora, karena di dalam kalimat 

tersebut tersirat perbandingan yang tidak biasa yaitu perbandingan antara eyes 

dengan sesuatu yang dapat mencair, dan tidak dapat dimaknai secara harfiah. 

Kalimat tersebut akan terasa janggal bila diartikan sebagai ‘mata yang membeku’ 

layaknya air yang membeku seperti es kemudian mencair. Ranah sumber pada 

data 2 terdapat pada ‘melted’ dan ranah targetnya yaitu ‘his frozen eyes’.  

 Bila dilihat dari jenisnya, ‘his frozen eyes melted’  termasuk kedalam jenis 

metafora ontologi Entities  karena eyes dianggap sebagai wujud untuk memotivasi 

tindakan atau keadaan. 

 Pada data 2, melted digunakan untuk menggambarkan his eyes yang 

berkesan bisa mencair seperti es. Dilihat dari segi semantis melted yang berasal 

dari kata melt mempunyai  makna literal atau makna harfiah change a solid to a 

liquid state. Hal ini biasanya digunakan untuk menggambarkan proses dari beku 

menjadi cair dan yang dapat berproses dari beku menjadi cair adalah benda tentu 

saja tidak dapat diterapkan ke mata, seperti halnya pada kalimat “His frozen eyes 

melted”. Adapun ajektifa Frozen yang berasal dari freeze, secara harfiah 

bermakna turned into ice; affected by freezing.  Dengan demikian phrasa “frozen 

eyes” juga tidak dapat dimaknai secara harfiah karena akan menjadi janggal dan 

tidak dapat dipahami. 

Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 2 adalah makna 

metaforik  bukan makna literal   apabila diartikan secara literal, kalimat tersebut 

memiliki makna kedua matanya yang beku meleleh, akan tetapi pada 
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perbandingan yang tidak  logis yang terdapat pada metafora seperti data 2 ada 

kesamaan makna yaitu membeku atau dingin (frozen) dengan benda yang 

sebelumnya cair berubah jadi es atau sebaliknya, artinya terdapat hubungan antara 

makna literal dengan makna metaforik. 

 

Data 3 

His face hard and bitter  

 

Situasi: 

Bella sedang bersama Edward namun pada saat itu juga ada Jackob yang 

ingin bertemu Bella, namun Jackob tidak suka melihat kehadiran Edward 

disamping Bella. 

 

Analisis: 

 Kalimat pada data 3 merupakan metafora, karena kalimat tersebut tersirat 

perbandingan yang tidak biasa yaitu perbandingan antara face dengan sesuatu 

yang memiliki sebuah rasa dan memiliki sebuah tingkat kesulitan dan tidak dapat 

dimaknai secara harfiah atau literal. Kalimat tersebut akan terasa janggal apabila 

diartikan sebagai ‘muka yang susah dan pahit’ layaknya sebuah makanan. Ranah 

sumber pada data 3 yaitu hard and bitter dan ranah targetnya yaitu his face. 

 Bila dilihat dari segi jenisnya, ‘his face hard and bitter’ termasuk kedalam 

jenis metafora ontologis Entities karena face dianggap sebagai wujud untuk 

memotivasi tindakan atau keadaan. 

 Pada data 3, ‘hard’ digunakan untuk menggambarkan ‘his face’ yang 

berkesan memiliki tingkat kesulitan. Dilihat dari segi semantik adverbia  ‘hard’ 
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mempunyai makna literal not easy, hal ini biasanya digunakan pada sebuah 

kegiatan yang dilakukan dan tentu saja bukan diterapkan kepada ‘his face’. 

Seperti halnya pada kalimat ‘his face hard and bitter’, adapun kata bitter secra 

literal bermakna causing a sharp and acrid taste experience, dengan demikian 

bitter juga tidak dapat dimaknai secara literal karena akan menjadi janggal dan 

tidak dapat dipahami. 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 3 adalah makna 

metaforik  bukan makna literal apabila diartikan secara literal, kalimat tersebut 

memiliki makna wajahnya sulit dan pahit. Dari situasi dan konteksnya bagaimana 

kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami bahwa ‘ His face hard 

and bitter’ mengandung makna wajah Jackob berubah menjadi bengis dan getir 

kerika melihat Edward, akan tetapi pada perbandingan yang tidak  logis yang 

terdapat pada metafora seperti data 3 ada kesamaan makna yaitu keras dan pahit 

(hard and bitter), keduanya mengandung makna hal yang tidak enak, artinya 

terdapat hubungan antara makna literal dengan makna metaforik.  

 

Data 4 

I felt my face harden (E:9)  

 

Situasi: 

 Bella sedang makan malam dengan Charlie, tiba-tiba Charlie ingin 

bertanya mengatakan sesuatu tentang Jackob kepadanya. Lalu di dalam hati Bella 

berkata I felt my face harden. 

Analisis: 
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Kalimat pada data 4 merupakan metafora, karena kalimat tersebut tersirat 

perbandingan yang tidak biasa yaitu perbandingan antara ‘face’ dengan sesuatu 

yang sebelumnya dapat mengeras lalu lebih mengeras lagi dan tidak dapat 

dimaknai secara literal atau harfiah. Kalimat tersebut akan terasa janggal apabila 

diartikan sebagai saya dapat merasakan wajah yang terus mengeras. Ranah 

sumber pada data 4 yaitu  harden dan ranah targetnya yaitu my face. 

 Bila dilihat dari jenisnya, “I felt my face harden”  termasuk kedalam jenis 

metafora ontologis Entities karena face dianggap sebagai wujud untuk memotivasi 

tindakan atau keadaan. 

       Pada data 4, “harden” digunakan  untuk menggambarkan “my face” yang 

berkesan bisa terus mengeras. Dilihat dari segi semantik verba “harden” memiliki 

makna literal become hard to harder, hal ini biasanya digunakan untuk 

menggambarkan suatu benda yang sebelumnya sudah keras lalu lebih mengeras 

lagi dan tidak dapat diterapkan kepada kepada “My face” karena akan menjadi 

janggal dan tidak dapat dipahami. 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 4 adalah makna 

metaforik  bukan makna literal apabila diartikan secara literal, kalimat tersebut 

memiliki makna saya merasakan wajah saya yang terus mengeras. Dari situasi dan 

konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami 

bahwa “I felt my face harden”  mengandung makna ketika Charlie ingin 

menanyakan sesuatu tentang Jackob saya merasa kaget dan kaku, akan tetapi pada 

perbandingan yang tidak  logis yang terdapat pada metafora seperti data 4 ada 

kesamaan makna yaitu keras (harden), keduanya mengandung makna hal yang 
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tidak enak, artinya terdapat hubungan antara makna literal dengan makna 

metaforik.  

 

Data 5 

His eyes were unreadable

 

, his face expressionless. 

 

Situasi: 

Jackob sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Bella dan Bella ingin 

mengatakan sesuatu kepada Jackob lalu Edward menahannya. Bella meyakinkan 

Edward bahwa semuanya akan baik-baik saja namun Bella melihat ekspresi wajah 

Edward dan berkata didalam hatinya. 

 

Analisis: 

Kalimat pada data 5, merupakan metafora, karena di dalam kalimat 

tersebut tersirat perbandingan yang tidak biasa yaitu perbandingan antara eyes 

dengan sesuatu yang dapat dibaca, dan tidak dapat dimaknai secara harfiah. 

Kalimat tersebut akan terasa janggal bila diartikan sebagai ‘matanya tidak dapat 

dibaca’ layaknya sebuah tulisan. Ranah sumber pada data 5 terdapat pada 

‘unreadable dan ranah targetnya yaitu ‘his eyes’.  

 Bila dilihat dari jenisnya, ‘His eyes were unreadable’ termasuk kedalam 

jenis metafora ontologi Entities, karena eyes dianggap sebagai wujud untuk 

memotivasi tindakan atau keadaan. 

Pada data 5 unreadable, digunakan untuk menggambarkan his eyes yang 

berkesan bisa dibaca. Dilihat dari segi semantis ajektifa unreadable, secara 
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harfiah bermakna not easily deciphered

Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 5 adalah makna 

metaforik  bukan makna literal apabila diartikan secara literal, kalimat tersebut 

memiliki makna kedua matanya tidak dapat dibaca. Dari situasi dan konteksnya 

bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami bahwa His 

eyes were unreadable  mengandung makna Bella tidak dapat menebak ekspresi 

Edward apakah Edward marah atau tidak, akan tetapi pada perbandingan yang 

tidak  logis yang terdapat pada metafora seperti data  ada kesamaan makna yaitu 

tidak dapat dibaca atau tebak (unreadable), artinya terdapat hubungan antara 

makna literal dengan makna metaforik. 

 . Hal ini biasanya digunakan untuk 

menyatakan sebuah tulisan apakah bisa dibaca atau tidak dan tentu saja tidak 

dapat diterapkan ke mata, seperti halnya pada kalimat His eyes were unreadable. 

Dengan demikian unreadable tidak dapat dimaknai secara harfiah karena akan 

menjadi janggal dan tidak dapat dipahami. 

 

Data 6 

His expression was carefully bright and positive

  

; there was no trace of any deep 

motion as he continued. (E:48) 

Situasi: 

Bella sedang Mengobrol dengan Edward dan tiba-tiba Edward 

menunjukan tiket pesawat menuju Florida kepada Bella. Dan Edward 

mengharapkan Bella menerimanya agar bisa berangkat menuju Florid 

amengunjungi Renee. 
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Analisis: 

Kalimat pada data 6, merupakan metafora, karena di dalam kalimat 

tersebut tersirat perbandingan yang tidak biasa yaitu perbandingan antara 

expression dengan sesuatu yang terang dan tidak dapat dimaknai secara harfiah. 

Kalimat tersebut akan terasa janggal bila diartikan sebagai ‘ekspresinya perlahan-

lahan terang dan positif. Ranah sumber pada data 6  terdapat pada bright and 

positif dan ranah targetnya yaitu his expression.  

 Bila dilihat dari jenisnya, His expression was carefully bright and positive 

termasuk kedalam jenis metafora ontologi Entities, karena expression dianggap 

sebagai wujud untuk memotivasi tindakan atau keadaan. 

Pada data 6 bright and positive, digunakan untuk menggambarkan his 

expression.  Dilihat dari segi semantis ajektifa bright secara harfiah bermakna 

reflecting a lot of light; shining

Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 6 adalah makna 

metaforik  bukan makna literal apabila diartikan secara literal, kalimat tersebut 

memiliki makna ekspresinya perlahan-lahan bercahaya dan positif. Dari situasi 

dan konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat 

dipahami bahwa “His expression was carefully bright and positive” mengandung 

makna ekspresi Edward yang memelas agar dan manja, akan tetapi pada 

perbandingan yang tidak  logis yang terdapat pada metafora seperti data 6 ada 

. Hal ini biasanya digunakan untuk menyatakan 

sebuah benda yang dapat menimbulkan cahaya. Adapun kata positive, secara 

harfiah bermakna thinking about what is good in a situation. Dengan demikian 

bright and positive tidak dapat dimaknai secara harfiah karena akan menjadi 

janggal dan tidak dapat dipahami. 
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kesamaan makna yaitu sesuatu yang bercahaya dan dan mengarah kepada hal 

positif atau baik (bright and positive) artinya terdapat hubungan antara makna 

literal dengan makna metaforik. 

 

Data 7 

He flashed brilliant smile

 

 (E:48) 

Situasi: 

Edward sedang membujuk Bella agar mau pergi ke Florida menemui 

ibunya, namun Bella tidak yakin ayahnya Charlie mengizinkannya pergi. lalu 

Edward mengatakan Bella seperti tahanan namun Bella menyangkalnya dia 

bukanlah tahanan dan dia sudah dewasa jadi Charlie tidak bisa melarangnya. Lalu 

Edward menjawab kata-kata Bella dan tersenyum kearah Bella. 

 

Analisis: 

Kalimat pada data 7 merupakan metafora, karena kalimat tersebut tersirat 

perbandingan yang tidak biasa yaitu perbandingan antara ‘smile’ dengan sesuatu 

yang pintar dan akan terasa janggal apabila diartikan sebagai dia memancarkan 

senyumnya yang cerdas. Ranah sumber pada data 7 yaitu brilliant dan ranah 

targetnya yaitu smile. 

 Bila dilihat dari jenisnya, ‘He flashed brilliant smile’ termasuk kedalam 

jenis metafora ontologis Entities, karena smile dianggap sebagai wujud untuk 

memotivasi tindakan atau keadaan. 

 Pada data 7, ‘brilliant’ digunakan  untuk menggambarkan ‘his smile’ yang 

berkesan senyumannya cerdas. Dilihat dari segi semantik ajektifa ‘brilliant’ 
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memiliki makna literal very clever, hal ini biasanya digunakan untuk 

menggambarkan manusia yang memiliki akal yang cerdas dan bukan  diterapkan 

kepada kepada ‘his smile’ karena akan menjadi janggal dan tidak dapat dipahami. 

Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 7 adalah makna 

metaforik  bukan makna literal apabila diartikan secara literal, kalimat tersebut 

memiliki makna dia memancarkan senyumnya yang cerdas. Dari situasi dan 

konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami 

bahwa ‘He flashed brilliant smile mengandung makna dia memancarkan 

senyumnya yang sangat bermakna, akan tetapi pada perbandingan yang tidak  

logis yang terdapat pada metafora seperti data 7 ada kesamaan makna yaitu 

memancarkan sesuatu yang menyenangkan artinya terdapat hubungan antara 

makna literal dengan makna metaforik. 

 

 

Data 8 

 

His whole face was soft now

 

, that doesn’t mean anything to me, he breathed 

against my skin. 

 

Situasi: 

Bella dan Edward sedang merbincang, Edward memeluk Bella dan 

berjanji tidak akan meninggalkan Bella lagi, Edward mengatakan bahwa ia tidak 

dapat hidup tanpa Bella. Bella mengatakan bagaimana jika ia nanti menjadi tua 

dan Edward menjawab bahwa itu bukan masalah baginya, karena sampai 

kapanpun Bella akan terlihat cantik untuknya. 
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Analisis: 

Kalimat pada data 8 merupakan metafora, karena kalimat tersebut tersirat 

perbandingan yang tidak biasa yaitu perbandingan antara ‘face’ dengan sesuatu 

yang lembut. Ranah sumber pada data 8 yaitu soft dan ranah targetnya yaitu his 

whole face. 

 Bila dilihat dari jenisnya, ‘His whole face was soft now’ termasuk kedalam 

jenis metafora ontologis Entities, karena face dianggap sebagai wujud untuk 

memotivasi tindakan atau keadaan. 

 Pada data 8, ‘soft’ digunakan untuk menggambarkan ‘his whole face’ yang 

berkesan memiliki tekstur halus. Dilihat dari segi semantik ajektifa ‘soft’ memiliki 

makna literal not hard, hal ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu 

benda yang memiliki tekstur lembut dan bukan diterapkan kepada kepada ‘his 

whole face’ karena akan menjadi janggal dan tidak dapat dipahami. 

Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 8 adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna seluruh wajahnya lembut sekarang. Dari situasi dan 

konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami 

bahwa ‘His whole face was soft now’ mengandung makna wajah Edward sangat 

tenang ketika mengucapkan “that doesn’t mean anything to me, he breathed 

against my skin.”, akan tetapi pada perbandingan yang tidak  logis yang terdapat 

pada metafora seperti data 8 ada kesamaan makna yaitu sesuatu yang lembut dan 

mengarah ke hal positif (soft) artinya terdapat hubungan antara makna literal 

dengan makna metaforik. 
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Data 9 

She looks at me with confused eyes

 

. (NM:165) 

Situasi: 

Rosalie sedang menjelaskan kepada Bella, bahwa dia tidak menyukai 

Edward. Rosalie hanya menganggap Edward itu sebagai adiknya, namun Rosalie 

menjelaskan bahwa Edward itu menyukai Bella bukan karena dia cantik tetapi 

karena dia memiliki kepribadian yang menarik. Ketika Rosalie sedang 

menjelaskan hal itu di dalam hati Bella mengatakan “She looks at me with 

confused eyes”.   

 

Analisis: 

Kalimat pada data 9 merupakan metafora, karena kalimat tersebut tersirat 

perbandingan yang tidak biasa yaitu perbandingan antara ‘face’ dengan sesuatu 

yang lembut. Ranah sumber pada data 9 yaitu confused dan ranah targetnya yaitu  

eyes. 

 Bila dilihat dari jenisnya, ‘His whole face was soft now’ termasuk kedalam 

jenis metafora ontologis Entities, karena face dianggap sebagai wujud untuk 

memotivasi tindakan atau keadaan. 

 Pada data 9, “confused” digunakan untuk menggambarkan “ eyes” yang 

berkesan dapat berekspresi. Dilihat dari segi semantik ajektifa ‘confused’ 

memiliki makna literal make unable to think clearly, hal ini biasanya digunakan 

untuk menggambarkan sesuatu ekspresi yang tampak kebingungan dan bukan 

diterapkan kepada kepada “her eyes” karena akan menjadi janggal dan tidak dapat 

dipahami. 
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 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 9, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna seluruh dia melihatku dengan mata yang 

membingungkan. Dari situasi dan konteksnya bagaimana kalimat tersebut 

disampaikan oleh penutur dapat dipahami bahwa “She looks at me with confused 

eyes” yang mengandung makna “dia menatap saya dengan ekspresi yang tidak 

yakin”, akan tetapi pada perbandingan yang tidak logis yang terdapat pada 

metafora seperti data 9 ada kesamaan makna yaitu sesuatu yang membingungkan 

(confused) artinya terdapat hubungan antara makna literal dengan makna 

metaforik. 

 

Data 10 

My face is getting hot. (E:75) 

 

Situasi: 

Ketika Edward sedang memeluk Bella dengan mesra, namun tanpa 

sepengetahuan mereka ayah Bella sudah berdiri dibelakang Edward dan Bella dan 

tidak lama Bella mengetahuinya dan dalam hati Bella mengatakan “My face 

getting hot”. 

 

Analisis: 

Kalimat pada data 10 merupakan metafora, karena kalimat tersebut tersirat 

perbandingan yang tidak biasa yaitu perbandingan antara ‘face’ dengan sesuatu 

yang memiliki suhu panas. Ranah sumber pada data 10, yaitu “hot” dan ranah 

targetnya yaitu “my face”. 
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 Bila dilihat dari jenisnya, ‘my face getting hot’ termasuk kedalam jenis 

metafora ontologis Entities, karena face dianggap sebagai wujud untuk 

memotivasi tindakan atau keadaan. 

 Pada data 10, “hot” digunakan untuk menggambarkan “my face” yang 

berkesan dapat berekspresi. Dilihat dari segi semantik ajektifa ‘hot’ memiliki 

makna literal having a high temperature, hal ini biasanya digunakan untuk 

menggambarkan proses dari dingin menjadi panas dan tidak dapat diterapkan pada 

“my face” karena akan menjadi janggal dan tidak dapat dipahami. 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 10, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “wajah saya semakin panas”. Dari situasi dan 

konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami 

bahwa “my face getting hot” yang mengandung makna “wajah nya menjadi 

merah karena malu”, akan tetapi pada perbandingan yang tidak logis yang 

terdapat pada metafora seperti data 10 ada kesamaan makna yaitu sesuatu yang 

memanas dan terdapat ke tidak nyaman-an (getting hot) artinya terdapat hubungan 

antara makna literal dengan makna metaforik. 

 

Data 11 

Jackob eyes were wild

 

, raking the dark straight. (NM:377) 

Situasi: 

Jackob sedang bersama Bella lalu tiba-tiba Jackob berkata kepada Bella, 

bahwa Jackob dapat mencium kedatangan vampire, lalu Bella melihat kearah 
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Jackob dan berkata di dalam hati “Jackob eyes were wild, raking the dark 

straight”. 

 

Analisis: 

Kalimat pada data 11, merupakan metafora, karena kalimat tersebut 

tersirat perbandingan yang tidak biasa, yaitu perbandingan antara ‘eyes’ dengan 

sesuatu yang bersidat liar. Ranah sumber pada data 11, yaitu “wild” dan ranah 

targetnya yaitu “eyes”. 

 Bila dilihat dari jenisnya, “Jackob eyes were wild, raking the dark 

straight” termasuk kedalam jenis metafora ontologis Entities, karena eyes 

dianggap sebagai wujud untuk memotivasi tindakan atau keadaan. 

 Pada data 11, “wild” digunakan untuk menggambarkan “eyes” yang 

berkesan dapat melebar. Dilihat dari segi semantik ajektifa ‘wild’ memiliki makna 

literal growing in natural condition, hal ini biasanya digunakan untuk 

menggambarkan suatu hal yang sebelumnya baik-baik saja namun berubah ke 

arah yang negatif dan tidak dapat diterapkan pada “eyes” karena akan menjadi 

janggal dan tidak dapat dipahami. 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 11, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “mata Jackob yang liar”. Dari situasi dan konteksnya 

bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami bahwa 

“Jackob eyes were wild, raking the dark straight” yang mengandung makna 

“Jackob terlihat tidak bersahabat”, akan tetapi pada perbandingan yang tidak logis 

yang terdapat pada metafora seperti data 11 ada kesamaan makna yaitu sesuatu 
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mengarah ke hal yang tidak baik, artinya terdapat hubungan antara makna literal 

dengan makna metaforik. 

Data 12 

He smiled angelically 

 

(E:94) 

Situasi: 

Bella sedang berbincang dengan seluruh keluarga Edward dan salah satu 

dari mereka yaitu Jaspen mengatakan kepada Bella bahwa tidak ada yang perlu 

dia cemaskan dengan keluarga Edward yang merupakan Vampire. 

 

Analisis: 

Kalimat pada data 12, merupakan metafora, karena kalimat tersebut 

tersirat perbandingan yang tidak biasa, yaitu perbandingan antara ‘smiled’ dengan 

seorang malaikat. Ranah sumber pada data 15, yaitu “angelically”  dan ranah 

targetnya yaitu “smiled”. 

 Bila dilihat dari jenisnya, “Jackob He smiled angelically” termasuk 

kedalam jenis metafora ontologis Entities, karena smiled dianggap sebagai wujud 

untuk memotivasi tindakan atau keadaan. 

 Pada data 12, “angelically” digunakan untuk menggambarkan “his 

smiled” yang berkesan seperti malaikat. Dilihat dari segi semantik adverbia 

‘angelically’ memiliki makna literal like an angel, hal ini biasanya digunakan 

untuk menggambarkan seseorang yang sangat baik yang sifatnya menyerupai 

malaikat dan tidak dapat diterapkan pada “smiled” karena akan menjadi janggal 

dan tidak dapat dipahami. 
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 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 12, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “dia tersenyum seperti malaikat”. Dari situasi dan 

konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami 

bahwa “He smiled angelically” yang mengandung makna “dia tersenyum dengan 

senyuman yang menenangkan hati”, akan tetapi pada perbandingan yang tidak 

logis yang terdapat pada metafora seperti data 12 ada kesamaan makna yaitu 

sesuatu yang memancarkan kebaikan dan ketenangan angelically, artinya terdapat 

hubungan antara makna literal dengan makna metaforik. 

 

Data 13 

“Your mother has a very interesting mind

 

” 

situasi: 

Edward sedang menjelaskan kesan pertama dia bertemu dengan Renne ibu dari 

Bella. 

 

Analisis: 

Kalimat pada data13, merupakan metafora, karena kalimat tersebut tersirat 

perbandingan yang tidak biasa, yaitu perbandingan antara ‘smiled’ dengan 

seorang malaikat. Ranah sumber pada data 16, yaitu “interesting”  dan ranah 

targetnya yaitu “mind”. 

 Bila dilihat dari jenisnya, “your mother has a very interesting mind” 

termasuk kedalam jenis metafora ontologis Entities, karena mind dianggap 

sebagai wujud untuk memotivasi tindakan atau keadaan. 
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 Pada data 13, “interesting” digunakan untuk menggambarkan “mind” 

yang berkesan menarik untuk disimak. Dilihat dari segi semantik adjektif 

‘interesting’’ memiliki makna literal holding  your attantion, hal ini biasanya 

digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sedang tertarik kepada sebuah 

benda atau barang dan tidak dapat diterapkan pada “mind” karena akan menjadi 

janggal dan tidak dapat dipahami. 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 13, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “ibumu memiliki pikiran yang menarik”. Dari situasi 

dan konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat 

dipahami bahwa “your mother has a very interesting mind” yang mengandung 

makna “Edward sangat tertarik akan cara ibunya Bella berbicara dan bersikap”, 

akan tetapi pada perbandingan yang tidak logis yang terdapat pada metafora 

seperti data 13 ada kesamaan makna yaitu sesuatu yang yang menarik dan 

mengarah ke hal positif (interesting) artinya terdapat hubungan antara makna 

literal dengan makna metaforik. 

 

Data 14 

She is mine”. Edward’s voice was suddenly dark

 

. (Eclipse: 341) 

Situasi: 

Edward sedang beradu mulut dengan Jackob dan Edward memperingatkan 

Jackob untuk tidak lagi mencoba untuk mencium Bella. 

 

Analisis: 
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Kalimat pada data14, merupakan metafora, karena kalimat tersebut tersirat 

perbandingan yang tidak biasa, yaitu perbandingan antara “voice” dengan sesuatu 

yang gelap. Ranah sumber pada data 14, yaitu “dark”  dan ranah targetnya yaitu 

“voice”. 

 Bila dilihat dari jenisnya, “She is mine”. Edward’s voice was suddenly 

dark

 Pada data 14, “dark” digunakan untuk menggambarkan “Edward’s voice” 

yang berkesan bisa meredup gelap seperti halnya cahaya. Dilihat dari segi 

semantik ajektifa “dark’’ memiliki makna literal with no or very little light, hal ini 

biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak memiliki cahaya 

dan tidak dapat diterapkan pada “Edward’s voice ” karena akan menjadi janggal 

dan tidak dapat dipahami. 

  termasuk kedalam jenis metafora ontologis Entities, karena voice dianggap 

sebagai wujud untuk memotivasi tindakan atau keadaan. 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 14, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “suara Edward tiba-tiba berubah menjadi gelap”. Dari 

situasi dan konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur 

dapat dipahami bahwa “She is mine”. Edward’s voice was suddenly dark

 

” yang 

mengandung makna “suara Edward yangg tadinya terdengar santai berubah 

menjadi terdengar marah”, akan tetapi pada perbandingan yang tidak logis yang 

terdapat pada metafora seperti data 14 ada kesamaan makna yaitu sesuatu yang 

gelap dan tidak enak (dark) artinya terdapat hubungan antara makna literal dengan 

makna metaforik. 
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Data 15 

“ Jake…..” My throat felt swollen

 

. (Eclipse: 181) 

Situasi: 

Ketika Bella dan Jackob sedang berbicara, lalu Jackob bertanya kepada 

Bella, mengapa ia ingin Edward menggigitnya. 

 

Analisis: 

Kalimat pada data15, merupakan metafora, karena kalimat tersebut tersirat 

perbandingan yang tidak biasa, yaitu perbandingan antara “throat” dengan 

sesuatu yang bisa membengkak. Ranah sumber pada data 15, yaitu “swollen”  dan 

ranah targetnya yaitu “throat”. 

 Bila dilihat dari jenisnya, My throat felt swollen termasuk kedalam jenis 

metafora ontologis Entities, karena throat dianggap sebagai wujud untuk 

memotivasi tindakan atau keadaan. 

 Pada data 15, “swollen” digunakan untuk menggambarkan “my throat” 

yang seolah-olah membengkak. Dilihat dari segi semantik ajektifa “swollen’ 

memiliki makna literal become greater in size hal ini biasanya digunakan untuk 

menggambarkan sesuatu yang membengkak seperti halnya pada kaki dan tidak  

digunakan pada kata “my throat ” dilihat dari makna literalnya kalimat tersebut 

bisa dimengerti namun berbeda jika dilihat dari makna metaforiknya. 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 15, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “saya merasakan tenggorokan saya yang membengkak”. 

dilihat Dari situasi dan konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh 
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penutur dapat dipahami bahwa “My throat felt swollen.” yang mengandung 

makna “tidak bisa berkata apa-apa”, akan tetapi pada perbandingan yang tidak 

logis yang terdapat pada metafora seperti data 15 ada kesamaan makna yaitu 

sesuatu yang membengkak sehingga sulit untuk melakukan sesuatu (swollen) 

artinya terdapat hubungan antara makna literal dengan makna metaforik. 

 

Data 16 

My heart was hammering so loudly

 

 that I was hard to hear his quite laughter. 

(Eclipse: 187) 

Situasi: 

Ketika itu Edward sedang mencium bibir Bella dengan mesra. 

 

Analisis:  

Kalimat pada data 16, merupakan metafora, karena kalimat tersebut 

tersirat perbandingan yang tidak biasa, yaitu perbandingan antara “heart” dengan 

sesuatu yang dapat dipukul. Ranah sumber pada data 16, yaitu “pounding”  dan 

ranah targetnya yaitu “heart”. 

 Bila dilihat dari jenisnya, “My heart was hammering so loudly” termasuk 

kedalam jenis metafora ontologis Entities, karena heart dianggap sebagai wujud 

untuk memotivasi tindakan atau keadaan. 

 Pada data 16, “hammering” digunakan untuk menggambarkan “my heart” 

yang berkesan bisa dipukul dan menimbulkan suara. Dilihat dari segi semantik 

nomina “hammering’’ memiliki makna literal the act of pounding, hal ini 

biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu benda yang bisa dipukul dan 
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tidak dapat diterapkan pada “My heart ” karena akan menjadi janggal dan tidak 

dapat dipahami. 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 16, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “Jantung saya dipukul dengan kerasnya ”. Dari situasi 

dan konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat 

dipahami bahwa “My heart was hammering so loudly” yang mengandung makna 

“ detak Jantung saya berdegup kencang”, akan tetapi pada perbandingan yang 

tidak logis yang terdapat pada metafora seperti data 16 ada kesamaan makna yaitu 

adanya suatu hal yang membuat berbunyi (hammering) artinya terdapat hubungan 

antara makna literal dengan makna metaforik. 

 

Data 17 

Alice appeared in the kitchen doorway with a sour expression

 

. (Eclipse: 423) 

Situasi: 

Pada saat itu Bella dan Edward sedang mengobrol namun tiba-tiba  Alice ada lalu 

Bella melihat ekspresi wajah Alice. 

 

Analisis: 

Kalimat pada data 17, merupakan metafora, karena kalimat tersebut 

tersirat perbandingan yang tidak biasa, yaitu perbandingan antara “expression” 

dengan sesuatu yang memiliki rasa tidak enak. Ranah sumber pada data 17, yaitu 

“a sour”  dan ranah targetnya yaitu “expression”. 
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 Bila dilihat dari jenisnya, “Alice appeared in the kitchen doorway with a 

sour expression” termasuk kedalam jenis metafora ontologis Entities, karena 

expression dianggap sebagai wujud untuk memotivasi tindakan atau keadaan. 

 Pada data 17, “sour” digunakan untuk menggambarkan “Alice’s 

expression” yang berkesan memiliki rasa yang tidak enak seperti pada makanan. 

Dilihat dari segi semantik verba “sour’’ memiliki makna literalhaving a sharp 

bitter taste; not fresh, hal ini biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu 

makanan yang sudah basi dan tidak dapat diterapkan pada “My heart ” karena 

akan menjadi janggal dan tidak dapat dipahami. 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 17, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “Alice muncul dengan ekspresinya yang asam”. Dari 

situasi dan konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur 

dapat dipahami bahwa “Alice appeared in the kitchen doorway with a sour 

expression

 

” yang mengandung makna “ Alice tiba-tiba muncul dengan ekspresi 

yang tidak enak dilihat”, akan tetapi pada perbandingan yang tidak logis yang 

terdapat pada metafora seperti data 17 ada kesamaan makna yaitu sesuatu yang 

asam sehingga menimbulkan rasa yang tidak enak (sour expression) artinya 

terdapat hubungan antara makna literal dengan makna metaforik. 

Data 18 

The sunlight hurt my eyes

 

 (Eclipse: 506) 

Situasi: 

Bella bangun dipagi hari yang sangat cerah. 
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Analisis: 

Kalimat pada data 18, merupakan metafora, karena kalimat tersebut 

tersirat perbandingan yang tidak biasa, yaitu perbandingan antara “The sunlight” 

dengan sesuatu yang bisa menyakiti. Ranah sumber pada data 18, yaitu “hurt”  

dan ranah targetnya yaitu “The sunlight”. 

 Bila dilihat dari jenisnya, “The sunlight hurt my eyes” termasuk kedalam 

jenis metafora ontologis Entities, karena sunlight dianggap sebagai wujud untuk 

memotivasi tindakan atau keadaan. 

 Pada data 18, “hurt” digunakan untuk menggambarkan “The sunlight” 

yang berkesan bisa menyakiti “eyes”. Dilihat dari segi semantik  verba “hurt’’ 

memiliki makna literal cause injury or pain, hal ini biasanya digunakan untuk 

menggambarkan pada benda yg bisa melukai seseorang dan tidak dapat diterapkan 

pada “My eyes ” karena akan menjadi janggal dan tidak dapat dipahami. 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 18, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “ Cahaya matahari melukai mata saya”. Dari situasi dan 

konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami 

bahwa “The sunlight hurt my eyes” yang mengandung makna “ cahaya matahari 

yang sangat terang membuat mata saya silau dan sulit untuk membuka mata lebar-

lebar”, akan tetapi pada perbandingan yang tidak logis yang terdapat pada 

metafora seperti data 18 ada kesamaan makna yaitu sesuatu yang tidak enak dan 

menyakiti (hurt) artinya terdapat hubungan antara makna literal dengan makna 

metaforik. 
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Data 19 

Charlie’s face went bright red

 

 (E:54) 

Situasi: 

Charlie ayah Bella tidak mengizinkan Bella untuk mengunjungi ibunya 

Renee di Florida. Lalu Bella mengatakan bila ia tidak diizinkan untuk pergi ia 

akan mengemasi semua barangnya dan tidak akan kembali lagi. 

 

Analisis: 

Kalimat pada data 19, merupakan metafora, karena kalimat tersebut 

tersirat perbandingan yang tidak biasa, yaitu perbandingan antara “face” dengan 

sesuatu yang berubah warna. Ranah sumber pada data 19, yaitu “Bright red”  dan 

ranah targetnya yaitu “face”. 

 Bila dilihat dari jenisnya, “Charlie’s face went bright red” termasuk 

kedalam jenis metafora ontologis Entities, karena sunlight dianggap sebagai 

wujud untuk memotivasi tindakan atau keadaan. 

 Pada data 19, “Bright red” digunakan untuk menggambarkan “Charlie’s 

face” yang berkesan bisa berubah warna. Dilihat dari segi semantik adjektif 

“bright’’ memiliki makna literal giving out or reflecting a lot of light hal ini 

biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu hal yang bisa mengeluarkan 

cahaya. Red memiliki makna literal   of the color of blood  dan tidak dapat 

diterapkan pada “Charlie’s face” karena akan menjadi janggal dan tidak dapat 

dipahami. 



53 
 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 19, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “Wajah Charlie berubah menjadi bercahaya merah”. 

Dari situasi dan konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur 

dapat dipahami bahwa “Charlie’s face went bright red” yang mengandung makna 

“ekspresi Charlie berubah marah ketika Bella mengatakan bahwa dia akan pergi 

dari rumahnya karena tidak mau mengikuti peraturan Charlie”, akan tetapi pada 

perbandingan yang tidak logis yang terdapat pada metafora seperti data 19 ada 

kesamaan makna yaitu sesuatu yang memerah karena marah dan menimbulkan 

ketidak nyamanan (bright red) artinya terdapat hubungan antara makna literal 

dengan makna metaforik. 

 

3.2 Containers. 

Data 20 

“She’s in love with me

 

 too, you know” (Eclipse: 496) 

Situasi: 

Edward dan Jackob sedang beradu mulut lalu tiba-tiba Jackob mengatakan hal 

tersebut kepada Edward dan membuatnya marah. 

 

Analisis: 

Kalimat pada data 20, merupakan metafora, karena di dalam kalimat 

tersebut tersirat perbandingan yang tidak biasa yaitu perbandingan antara “she” 

dengan perasaan cinta . Kalimat tersebut akan terasa janggal bila diartikan sebagai 
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“ Dia juga berada didalam cinta saya”. Ranah sumber pada data 1 terdapat pada 

“love”  dan ranah targetnya yaitu “she”.  

 Bila dilihat dari jenisnya, “She’s in love with me too” termasuk kedalam 

jenis metafora ontologis Containers, karena in digunakan untuk memahami 

kejadian, aktivitas, emosi dan keadaan manusia sebagai suatu wadah. 

Pada data 20 “love”, digunakan untuk menggambarkan “She”. Dilihat 

dari segi semantis verba “love” secara harfiah bermakna strong feeling of  deep 

affection for

Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 20 adalah makna metaforik  

bukan makna literal apabila diartikan secara literal, kalimat tersebut memiliki 

makna Dia juga berada didalam cinta saya. Dari situasi dan konteksnya 

bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami bahwa 

She’s in love with me too mengandung makna Dia mencintai saya juga. akan 

tetapi pada perbandingan yang tidak logis yang terdapat pada metafora seperti 

data 20 ada kesamaan makna yaitu sesuatu yang sedang berada di dalam sebuah 

wadah atau suasana (in) artinya terdapat hubungan antara makna literal dengan 

makna metaforik. 

. Hal ini biasanya digunakan untuk menyatakan sebuah perasaan lebih 

terhadap sesuatu, seperti halnya pada kalimat “She’s in love with me too”. Dengan 

demikian “love” tidak dapat dimaknai secara harfiah karena akan menjadi janggal 

dan tidak dapat dipahami. 

 

Data 21 

Jackob is in pain (Eclipse:32) 

Situasi: 
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Bella sedang berbicara membahas Jackob dengan Edward. Dan Bella ingin 

sekali meyakinkan Edward bahwa Jackob itu sangat baik kepadanya. 

 

Analisis: 

Kalimat pada data 21, merupakan metafora, karena di dalam kalimat 

tersebut tersirat perbandingan yang tidak biasa yaitu perbandingan antara jackob 

dengan penderitaan dan tidak dapat dimaknai secara harfiah. Kalimat tersebut 

akan terasa janggal bila diartikan sebagai ‘Jackob sedang didalam penderitaan’. 

Ranah sumber pada data 21 terdapat pada pain dan ranah targetnya yaitu ‘Jackob’.  

 Bila dilihat dari jenisnya, ‘Jackob is in pain’ termasuk kedalam jenis 

metafora ontologi Containers,, karena in digunakan untuk memahami kejadian, 

aktivitas, emosi dan keadaan manusia sebagai suatu wadah. 

Pada data 21 pain, digunakan untuk menggambarkan Jackob. Dilihat dari 

segi semantis pain secara harfiah bermakna feelings of suffering that you can have 

in your body when you are hurt or ill

Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 21 adalah makna metaforik  

bukan makna literal apabila diartikan secara literal, kalimat tersebut memiliki 

makna Jackob sedang di dalam penderitaan. Dari situasi dan konteksnya 

bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami bahwa 

Jackob is in pain mengandung makna Jackob sedang merasakan sebuah 

penderitaan. Akan tetapi pada perbandingan yang tidak logis yang terdapat pada 

. Hal ini biasanya digunakan untuk 

menyatakan sebuah sebuah penderitaan, seperti halnya pada kalimat Jackob is in 

pain. Dengan demikian pain tidak dapat dimaknai secara harfiah karena akan 

menjadi janggal dan tidak dapat dipahami. 
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metafora seperti data 21 ada kesamaan makna yaitu sesuatu yang tidak enak 

artinya terdapat hubungan antara makna literal dengan makna metaforik. 

 

3.3 Visual Fields are Containers. 

Data 22 

I could feel the shock frozen on my face (NM:31) 

 

Situasi: 

Ketika Bella terjatuh lalu Carlisle ayah Edward yang seorang dokter memeriksa 

tangan Bella. 

 

Analisis: 

Kalimat pada data 22, merupakan metafora, karena di dalam kalimat 

tersebut tersirat perbandingan yang tidak biasa yaitu perbandingan antara face 

dengan sesuatu yang dapat mencair, dan tidak dapat dimaknai secara harfiah. 

Kalimat tersebut akan terasa janggal bila diartikan sebagai ‘saya bisa merasakan 

kebekuan yang tiba-tiba dimuka saya’ layaknya air yang membeku seperti es. 

Ranah sumber pada data 22  terdapat pada ‘shock frozen’ dan ranah targetnya 

yaitu ‘my face’.  

 Bila dilihat dari jenisnya, ‘I could feel the shock frozen on my face’ 

termasuk kedalam jenis metafora ontologi Visual Fields, karena on dikembangkan 

sehingga dapat memberi makna kepada suatu bentuk kalimat. 

Pada data 22,  shock frozen digunakan untuk menggambarkan my face 

yang berkesan bisa mencair seperti es. Dilihat dari segi semantis frozen yang 

berasal dari ajektifa Frozen yang berasal dari freeze, secara harfiah bermakna 
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turned into ice; affected by freezing. Hal ini biasanya digunakan untuk 

menggambarkan proses dari cair menjadi beku dan yang dapat berproses dari cair 

menjadi beku adalah benda tentu saja tidak dapat diterapkan ke mata, seperti 

halnya pada kalimati could feel shock frozen in my face. Adapun kata shock secara 

harfiah bermakna the feeling of distress and disbelief that you have when 

something bad happens accidentally

Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 22 adalah makna 

metaforik  bukan makna literal apabila diartikan secara literal, kalimat tersebut 

memiliki makna saya bisa merasakan kebekuan yang tiba-tiba pada muka saya. 

Dari situasi dan konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur 

dapat dipahami bahwa I could feel the 

.  Dengan demikian shock frozen juga tidak 

dapat dimaknai secara harfiah karena akan menjadi janggal dan tidak dapat 

dipahami. 

shock frozen on my face

Data 23 

 mengandung 

makna saya merasa kaget ketika melihat ayah Edward yang menolong saya, akan 

tetapi pada perbandingan yang tidak  logis yang terdapat pada metafora seperti 

data  ada kesamaan makna yaitu membeku atau dingin (frozen) dengan benda 

yang sebelumnya cair berubah jadi es atau sebaliknya dan merupakan hal tidak 

enak dialami, artinya terdapat hubungan antara makna literal dengan makna 

metaforik. 

 

Jacob looked at me with wide eyes

 

.  

Situasi: 
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Bella sedang berbicara dengan Jackob, lalu Jackob berpamitan kepada 

Bella untuk menemui teman-teman serigalanya dan menceritakan tentang 

keluarga vampire namun Bella melarangnya, lalu Bella berkata kepada Jackob 

kalau Bella membenci teman-teman serigalanya dan tiba-tiba dia berkata I hate 

them. Ketika Bella mengatakan itu dia melihat wajah Jackob dan berkata dalam 

hati Jacob looked at me with wide eyes. 

 

Analisis: 

Kalimat pada data 23, merupakan metafora, karena kalimat tersebut 

tersirat perbandingan yang tidak biasa yaitu perbandingan antara ‘eyes’ dengan 

sesuatu yang memiliki ukuran. Rana 

h sumber pada data 23, yaitu “wide” dan ranah targetnya yaitu “eyes”. 

 Bila dilihat dari jenisnya, ‘Jackob looked at me with wide eyes’ termasuk 

kedalam jenis metafora ontologis Visual Fields, karena at dikembangkan sehingga 

dapat memberi makna kepada suatu bentuk kalimat. 

 Pada data 23, “wide” digunakan untuk menggambarkan “eyes” yang 

berkesan dapat melebar. Dilihat dari segi semantik ajektifa “wide” memiliki 

makna literal measuring a lot from one side to the other, hal ini biasanya 

digunakan untuk menggambarkan proses dari sempit menjadi lebar dan tidak 

dapat diterapkan pada “eyes” karena akan menjadi janggal dan tidak dapat 

dipahami. 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 23, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “Jackob menatap saya dengan matanya yang lebar”. Dari 
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situasi dan konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur 

dapat dipahami bahwa “Jackob looked at me with wide eyes” yang mengandung 

makna “dia merasa kaget ketika saya mengatakan I hate them”, akan tetapi pada 

perbandingan yang tidak logis yang terdapat pada metafora seperti data 23 ada 

kesamaan makna yaitu sesuatu yang melebar (wide) artinya terdapat hubungan 

antara makna literal dengan makna metaforik. 

 

Data 24 

The words run through my head 

 

(NM:160) 

Situasi: 

Bella sedang duduk sendirian di kafe sekolahnya dan dia merasa orang-

orang memperhatikan dia dan memandang dia seolah-olah dia orang yang sangat 

asing. 

 

Analisis: 

Kalimat pada data 24, merupakan metafora, karena kalimat tersebut 

tersirat perbandingan yang tidak biasa, yaitu perbandingan antara “The words” 

dengan sesuatu yang bisa berlari ke kepala. Ranah sumber pada data 24, yaitu 

“run”  dan ranah targetnya yaitu “the words”. 

 Bila dilihat dari jenisnya, “The words run through my head” termasuk 

kedalam jenis metafora ontologis Visual Fields, karena through dikembangkan 

sehingga dapat memberi makna kepada suatu bentuk kalimat. 

 Pada data 24, “Run” digunakan untuk menggambarkan “The words” yang 

berkesan berlarian menuju “my head”. Dilihat dari segi semantik verba “Run’’ 
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memiliki makna literal actof running on foot, hal ini biasanya digunakan untuk 

menggambarkan pada mahluk yang memiliki kaki dan tidak dapat diterapkan pada 

“ The words” karena akan menjadi janggal dan tidak dapat dipahami. 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 24, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “ kata-kata itu berlari ke kepala saya”. Dari situasi dan 

konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami 

bahwa “The words run through my head” yang mengandung makna “kata-kata itu 

selalu  teringat dikepala saya”, akan tetapi pada perbandingan yang tidak logis 

yang terdapat pada metafora seperti data 24 ada kesamaan makna yaitu sesuatu 

yang berlarian  (run) artinya terdapat hubungan antara makna literal dengan 

makna metaforik. 

 

Data 25 

I run my fingers across the page (Eclipse:4) 

Situasi: 

Bella sedang membaca surat yang diberikan oleh Jackob kepadanya. 

Analisis: 

Kalimat pada data 25, merupakan metafora, karena kalimat tersebut 

tersirat perbandingan yang tidak biasa, yaitu perbandingan antara “fingers” 

dengan sesuatu yang bisa berlari. Ranah sumber pada data 25, yaitu “run”  dan 

ranah targetnya yaitu “fingers”. 
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 Bila dilihat dari jenisnya, “I run my fingers across the page” termasuk 

kedalam jenis metafora ontologis Visual Fields, karena across dikembangkan 

sehingga dapat memberi makna kepada suatu bentuk kalimat. 

 Pada data 25, “Run” digunakan untuk menggambarkan “fingers” yang 

berkesan berlarian. Dilihat dari segi semantik verba “Run’’ memiliki makna literal 

actof running on foot, hal ini biasanya digunakan untuk menggambarkan pada 

mahluk yang memiliki kaki dan tidak dapat diterapkan pada “ fingers” karena 

akan menjadi janggal dan tidak dapat dipahami. 

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 25, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “jemari sya berlaran melewati halaman surat”. Dari 

situasi dan konteksnya bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur 

dapat dipahami bahwa “I run my fingers across the page” yang mengandung 

makna “saya membuka halaman surat dengan jari saya”, akan tetapi pada 

perbandingan yang tidak logis yang terdapat pada metafora seperti data 25 ada 

kesamaan makna yaitu sesuatu yang berlarian  (run) artinya terdapat hubungan 

antara makna literal dengan makna metaforik. 

3.4 Form and Content.. 

Data 26 

He moved and moved (E:496) 

Situasi: 

Bella bertemu Edward di hutan lalu Bella melihat Edward berpindah tempat 

dengan cepat. 

Analisis: 
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 Pada data 26, “He moved and moved” termasuk ke dalam jenis metafora 

ontologis form and content karena adanya pengulangan kata maka makna dari 

kalimat tersebut  berubah. Pada data 26, “moved” digunakan untuk 

menggambarkan “He”. Dilihat dari segi semantik verba “Moved’’ memiliki 

makna the act of deciding to do something.  

 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 26, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “Dia berpindah pindah”. Dari situasi dan konteksnya 

bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami bahwa “He 

moved and moved” mengandung makna “Dia berpindah-pindah dengan cepat”. 

Pada metafora seperti data 26 ada kesamaan makna yaitu sesuatu yang berpindah 

artinya terdapat hubungan antara makna literal dengan makna metaforik. 

 

Data 27 

He walked, walked and walked (E:225) 

Situasi: 

Ketika Bella dan Jackob sedang berbicara, tiba-tiba Edward menghampiri Bella 

lalu Jackob pergi begitu saja dan tidak menghiraukan Bella yang memanggilnya. 

Analisis: 

Pada data 27, “He walked, walked and walked” termasuk ke dalam jenis 

metafora ontologis form and content karena adanya pengulangan kata maka 

makna dari kalimat tersebut  berubah. Pada data 2, “walked” digunakan untuk 

menggambarkan “He”. Dilihat dari segi semantik verba “Walked’’ memiliki 

makna the act of traveling by foot.  
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 Makna yang terkandung dalam kalimat pada data 27, adalah makna 

metaforik bukan makna literal apabila diartikan secara literal maka kalimat 

tersebut memiliki makna “di berjalan-jalan”. Dari situasi dan konteksnya 

bagaimana kalimat tersebut disampaikan oleh penutur dapat dipahami bahwa “He 

walked, walked and walked” mengandung makna “Dia terus berjalan”. Pada 

metafora seperti data 27 ada kesamaan makna yaitu sesuatu yang berjalan artinya 

terdapat hubungan antara makna literal dengan makna metaforik. 
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