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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Semantik 

Kata semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu sema yang berupa nomima 

berarti „tanda‟ atau „lambang‟ dan samaino (verba) yang berarti „menandai‟ atau 

„melambangkan‟. Seperti yang dikemukakan oleh Lyons (1968: 400) bahwa the 

term semantics is of relatively recent origin, being coined in the late nineteenth 

century froma Greek verb meaning ‗to signify‘. Maksudnya, semantik adalah istilah 

asal yang relatif baru, yang diciptakan pada akhir abad kesembilan belas dari arti 

kata kerja Yunani yang artinya 'untuk menandakan'. 

Lyons (1997: 136) juga berpendapat bahwa “Semantics is the study of 

meaning‖. Artinya, semantik adalah salah satu cabang linguistik yg mempelajari 

arti atau makna kata.  

Selain itu, Palmer (1981: 1) mengemukakan bahwa “Semantics is the technical 

term used to refer to the study of meaning, and since meaning is part of language, 

semantics is a linguistic‖. Sematik adalah istilah teknis yang merujuk kepada studi 

tentang makna, dan karena makna merupakan bagian dari bahasa, maka semantik 

merupakan bagian dari linguistik.  

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang semantik yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli bahasa tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

semantik adalah ilmu linguistik atau bahasa yang mempelajari makna.  

 

 

 

7 



8 
 

 
 

2.1.1 Reference 

Salah satu aspek makna adalah referensi yang dalam bahasa Inggris disebut 

dengan istilah reference. Huford (2007: 26) menyatakan :  

  “In talking of reference we deal with the relationships between language 

and the world. By means of reference, a speaker indicates which things in 

the world (including persons) are being talked about”.  

 

Maksudnya, bicara tentang reference berarti berbicara tentang hubungan 

antara ekspresi bahasa dan kepada apa saja ekspresi tersebut merujuk.   

Lebih lanjut Hurford mencontohkan sebagai berikut: 

[1] „My son is in the beech tree‘ 

‗My son‘ pada contoh satu merujuk kepada orang, dan beech tree kepada 

benda, dalam hal ini sejenis tanaman, dengan demikian terlihat adanya 

hubungan antara bahasa yang disimbolkan dengan ‗my son‘ dan benda yang 

diacu oleh simbol tersebut di alam nyata. 

[2] „John is standing in the corner‘ 

„John‟ pada contoh dua merujuk kepada the person in the corner dan 

sebaliknya, jika kita bertanya „Who is standing in the corner?‟ jawabannya 

„John‟. Dalam hal ini terlihat kesamaan reference antara  ‗John‘ dan the 

person in the corner. 

Pada bagian yang lain Huford (2007: 31) kemudian menjelaskan: “Every 

expression that has meaning has sense, but not every expression has reference.” 

Artinya tidak semua expression memiliki referensi. Untuk hal ini Huford 

mencontohkannya dengan kata almost, pordable, and, if. dan above. Menurut 

pendapat beliau referensi adalah “a thing or a person in the world.” dan karena 
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kelima ekpresi tersebut tidak mengacu kepada thing dan person maka kelima 

ekspresi itu tidak memiliki referensi.  

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa referensi adalah 

hubungan antara ekspresi bahasa dan kepada apa saja ekspresi tersebut merujuk. 

 

2.1.2 Sense 

Selain referensi, ada dimensi lain dari arti kata yang disebut sense. Misalnya 

kata dog tidak hanya memiliki rujukan atau referensi melainkan juga dapat 

merefleksikan fitur-fitur yang membantu kita untuk memahami konsep dog,  

misalnya:  

Dog    [+is animal]  

                       [+has four legs]  

                       [+has tail]  

                       [+animate], dan seterusnya 

 

Pendapat ini disampaikan oleh Saeed (1997: 32) sebagai:  

―sense‖ as the factor that makes us ―understand the expression‖ and which ―we 

can use .. to refer to a particular individual at any given time.‖  

Maksud dari pernyataaan tersebut di atas, sense sebagai faktor yang membuat 

kita memahami ungkapan merujuk kepada individu tertentu. 

Kemudian Huford (2007: 31) mempertegas dengan menyatakan bahwa: 

―The sense of an expression is an abstraction, but it is helpful to note 

that it is an abstraction that can be entertained in the mind of a language 

user. When a person understands fully what is said to him, it is 

reasonable to say that he grasps the sense of the expressions he hears.‖ 

 

Dengan demikian jelaslah bahwa sense adalah sesuatu yang abstrak dan 

terletak di pikiran pengguna bahasa. Bila seseorang dapat memahami sepenuhnya 



10 
 

 
 

apa yang dikatakan orang lain kepadanya, berarti dia dapat menangkap sense dari 

yang di dengarnya. 

 

2.1.3 Meaning  

Berbeda dengan referensi dan sense, para ahli bahasa mendefinisikan 

meaning sebagai berikut : 

"Meanings is objects. Linguistic expressions are objects. Linguistic 

expressions have meanings (in them). In communication, a speaker sends a 

fixed meaning to a hearer via the linguistic expression associated with that 

meaning. On this account it is possible to objectively say what you mean, 

and communication failures are matters of subjective errors: since the 

meanings are objectively right there in the words, either you didn't use the 

right words to say what you meant or you were misunderstood."(Lakoff & 

Johnson 1980:206). 
 

Lakoff mengatakan bahwa meaning adalah object, yang menurut istilah 

Huford referent.  Kemudian, (Osgood, 1979:213) mengilustrasikan meaning 

sebagai berikut: "Words, like little buckets, are assumed to pick up their loads of 

meaning in one person's mind, carry them across the intervening space, and dump 

them into the mind of another" Kata adalah keranjang yang menampung meaning 

dari pikiran seseorang dan membawanya ke pikiran orang lain. 

Lyons (1995: 136) mengatakan bahwa meaning is ideas or concepts, which 

can be transferred from the mind of the hearer by embodying them as it were in 

the forms of one language or another. Artinya, makna merupakan ide-ide atau 

konsep-konsep yang dapat dialihkan dari pikiran pembicara ke pikiran pendengar 

yang mewujudkannya sebagaimana adanya dalam suatu bentuk satu bahasa atau 

bahasa lainnya. 
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Catford (1964:35) mengemukakan definisi makna, yaitu meaning is total 

networkof relation entered into by any linguistics form-text, item-in text, 

structure, element of structure, class, term-in system or whatever it may be. 

Berarti makna merupakan suatu kesatuan yang dialihkan kedalam semua bentuk 

teks linguistik, bagian dari teks, stuktur, bagian-bagian stuktur, atau apapun juga 

secara total.  

Seperti juga yang diungkapkan oleh Bloomfield (1995:139) bahwa the 

meaning of linguistic form is the situation in which the speaker utters it and the 

response which it calls forth in the hearer. Artinya makna adalah di mana 

pembicara bertutur kepada lawan bicaranya, sehingga lawan bicaranya 

memberikan tanggapan kepada pembicara tersebut. 

Makna memiliki pengertian yang berbeda-beda dari para ahli. Hal ini 

disebabkan karena bidang studi yang ditekuni mereka berbeda-beda. Ini berarti 

bahwa makna bersifat tidak stabil. Singkatnya, makna adalah mengalihkan 

konsep atau ide-ide dari pembicara atau penulis agar dapat dipahami oleh 

pembaca/pendengar dengan bentuk yang disesuaikan dengan kaidah bahasa 

sasaran.  

Fry (2005:2) mengungkapkan bahwa ada dua pandangan mengenai arti kata 

yaitu : 

         1. Meaning as reference: words          things 

  ―In this view, words ‗name‘ or ‗refer to‘ things in the world. This seems true of 

proper nouns like London and Bill Clinton, and perhaps even nouns like 

chair.‖ 
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Menurut John Fry, dalam pandangan ini, kata-kata 'nama' atau 'mengacu pada' 

hal-hal di dunia ini. Misalnya, London dan Bill Clinton, dan bahkan mungkin 

nomina seperti kursi. 

2. Conceptualism: words          concepts          things 

―In this view, the connection between words and things in the world is 

mediated by our minds. Words like near, alive, and rabbit refer to mental 

concepts of ‗nearness,‘ ‗aliveness,‘ and ‗rabbithood‘. Some concepts may even 

be innate to the human mind. This view seems more reasonable, but still leaves 

us with the difficulty of identifying ‗concepts‘‖. Dalam pandangan ini, 

hubungan antara kata dan hal-hal di dunia ini dimediasi oleh pikiran kita. Kata-

kata seperti dekat, hidup dan kelinci mengacu pada konsep mental 'kedekatan,' 

'kehidupan,' dan 'rabbithood'. Beberapa konsep bahkan mungkin bawaan untuk 

pikiran manusia. Pandangan ini tampaknya lebih masuk akal, tapi masih 

meninggalkan kita dengan sulitnya mengidentifikasi 'konsep'. 

 

2.1.3.1 Konteks 

Cara lain untuk dapat memahami  dan memaknai idiom adalah dengan 

melihat  bagaimana idiom tersebut digunakan  dan dalam konteks apa.  McCarthy 

and O‟Dell (2003:6) menjelaskan bahwa “Context also plays an important role in 

determining whether an idiom has a literal meaning or not, as in the example: 

―Tom told me to break a leg as I was going to sit my final exams.‖ Dalam kasus 

tersebut lebih lanjut McCarthy and O‟Dell menjelaskan bahwa  konteks „exams‟ 

menentukan bahwa idiom to break a leg tidak dimaknai secara harfiah.   
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Sejalan dengan McCarthy and O‟Dell, Sköldberg (2004:308) kemudian 

menyatakan bahwa : “ The full meaning of most of the idioms does not emerge 

until they are put in context.” 

Memperhatikan kedua pendapat ini jelaslah bahwa konteks sangat penting 

dalam memahami sebuah idiom walaupum asal usul dan nilai budaya dari idiom 

tersebut diketahui. Hubungan antara makna harfiah dari kata-kata yang digunakan  

pada sebuah idiom tidak selalu dapat ditelusuri. Dalam hal ini kontekslah yang 

dapat menentukan maknanya. 

Contoh:  

[3] Let sleeping dogs lie. 

Idiom pada nomor [3] akan sulit dimaknai bila terlepas dari konteksnya 

terlebih bagi yang bukan penutur asli atau bagi yang sedang belajar. Berikut 

adalah contoh conversation yang diambil dari www.idiomeanings.com/idioms/let-

sleeping-dogs-lie/:  

A:   Hey, that‘s the waiter that served us two weeks ago. 

B:   Yeah, it is! 

A:   I‘m going to tell him that the service was terrible last time. 

B:   No, don‘t. 

A:   Why not? 

B:   Because you should let sleeping dogs lie. You don‘t want him to spit      in 

our food, do you? 

Dari contoh percakapan tersebut idiom „let sleeping dogs lie‟, dapat 

diketahui maknanya.  Konteks „I‘m going to tell him that the service was terrible 

last time.‟menunjukkan adanya peristiwa masa lampau yang tidak nyaman dan 

tidak perlu diungkit kembali sekarang karena bila diungkit kembali akan muncul  

peristiwa yang mungkin lebih dari rasa tidak nyaman, atau berakibat lebih buruk. 
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Hal tersebut terlihat dari konteks: “You don‘t want him to spit in our food, do 

you?‘ 

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa makna idiom let sleeping 

dogs lie adalah “ jangan mengungkit hal-hal yang tidak nyaman atau peristiwa 

buruk dimasa lampau karena akan berakibat lebih buruk bila diungkit”. 

2.1.3.2 Dennotative / Literal Meaning 

Selain dilihat dari konteks, idiom juga dapat dimaknai secara denotasi 

atau literal. Menurut O‟Grady (1993: 575) Denotation is entities that a word or 

a phrase refers to. Artinya, denotasi ialah entitas yang diacu oleh suatu kata 

atau frasa. 

Menurut Hayes, et al (1977: 252) Denotation is the clearly defined 

meaning of a word. Penjelasan tersebut menjelaskan denotasi ialah makna 

sebenarnya dari suatu kata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa denotasi merupakan 

makna yang sebenarnya yang tanpa perlu pengasosiasian dalam pemaknaannya 

atau dapat dikatakan makna yang sebenar-benarnya. 

Contoh: ‗pig‘ denotes the concept of a useful pink farm animal with a snout and 

curly tail etc. Barker (2004: 129). Kata pig merupakan suatu pengertian dari 

seekor hewan ternak berwarna pink dengan moncong dan ekor yang tidak lurus. 

 Makna denotatif dapat juga disebut dengan makna literal karena kedua 

makna ini merupakan makna sebenarnya dari suatu kata. Menurut Michael Israel 

dalam jurnalnya yang berjudul “Common Sense and 'Literal Meaning'‖ 

berpendapat bahwa “'Literal meaning' is a commonsense concept—a sort of first 

principle of meaning itself. It is the simplest sort of meaning: direct, original, 
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unembellished and unadorned, opposed to all varieties of figure, derivation, or 

stylization.” Maksudnya, makna literal adalah makna harfiah yang merupakan 

makna sebenarnya  dari suatu kata. 

2.1.3.3 Connotative / Figurative Meaning 

Seperti yang diungkapkan oleh O‟Grady (1993: 573) Connotation is the set 

of associations that a word‘s use can evoke. Artinya, konotasi ialah keseluruhan 

dari asosiasi yang dapat timbul dari penggunaan suatu kata. 

―The communicative value an expression has by virtue of what it refers 

to‖ (Leech 1981: 12). Maksudnya, Nilai komunikatif ekspresi memiliki sesuatu 

yang mengacu pada sesuatu. Konotasi merupakan makna yang bukan sebenarnya.  

Hayes, et al (1977: 251) Connotation is the suggestive or implied meaning 

of a word. Maksudnya, konotasi merupakan makna sugestif atau makna kiasan 

dari suatu kata. Selain itu, Cook (1992: 8) dalam Partington (1998: 65) 

menyatakan bahwa Connotation is the vaguer association of a word for a group 

or individual. Maksudnya, konotasi adalah asosiasi samar dari suatu kata oleh 

suatu kelompok atau individu. Misalnya kata dog, merujuk kepada jenis hewan 

tertentu yang memiliki konotasi yang berbeda-beda, bisa berkonotasi negatif 

ataupun positif. Bagi para muslim kata dog diasosiasikan sebagai hewan yg 

diharamkan, ini berarti bagi para muslim kata dog diasosiasikan negatif. 

Sedangkan bagi non-muslim kata   dog diasosiasikan sebagai hewan yang 

friendly, bisa dijadikan hewan peliharaan, ini berarti kata dog diasosiasikan 

positif. 

 Dengan demikian, makna konotatif bisa subjektif atau tidak stabil  

tergantung cara individu atau kelompok memandang kata atau frasa tersebut. 
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Makna konotatif berhubungan dengan sense yang muncul dari kata atau ungkapan 

dalam pikiran seseorang yang dipengaruhi oleh latar belakang penutur dan mitra 

tutur yang menginterpretasikan. 

Selain kedua makna diatas, terdapat juga makna idiomatis. Makna idiomatis 

adalah makna yang terdapat pada idiom itu sendiri. Menurut (Brinton, 1999:124) 

“The meaning of idiom is upredictable and un analyzable and is not the sum of the 

meanings of each verb and particle.” Maksudnya,  arti dari idiom tidak bisa 

diprediksi dan di analisis dan maknanya bukan dari jumlah makna dari setiap 

verba dan partikel yang terdapat di dalam idiom tersebut. 

―Idiom may be treated as a type of collocation involing two or more words 

in context. However, since the meaning of an idiom cannot be predicted 

from the meaning of its constituents, we may also consider idiom as a type 

of multiword lexeme‖ (Jackson, 2004 : 65). 

 

Maksud dari pernyataan tersebut di atas, idiom dapat dianggap sebagai jenis 

kolokasi yang melibatkan dua atau lebih kata-kata dalam konteks karena makna 

idiom tidak dapat diprediksi dari makna konstituennya. 

Lebih lanjut Jackson mencontohkan sebagai berikut : 

[4] Don‘t beat a dead horse. 

 Kalimat diatas tidak diartikan „jangan memukuli kuda mati‟, tetapi yang 

dimaksud disini adalah sebuah tindakan yang tidak memiliki tujuan dan 

hanya akan membuang-buang waktu. 

[5]  Someone kicked the bucket. 

Kalimat di atas tidak menyiratkan bahwa seseorang harus menendang  

ember dengan kakinya, tetapi apa yang dimaksud disini adalah “to die”. 
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[6] John used a red herring in his argument. 

Kalimat di atas tidak diartikan bahwa John memanfaatkan jenis ikan tertentu 

yang disebut 'ikan', melainkan bahwa John memperkenalkan pertanyaan 

yang tidak relevan untuk mengalihkan perhatian dari permasalahan utama.  

Dari tiga contoh kalimat di atas, jelas bahwa idiom memiliki makna 

tersendiri yang disebut dengan makna idiomatik dan tidak bisa diartikan kata 

perkata karena makna kalimat tersebut  akan berbeda dengan makna idiomnya. 

 

2.2 Language and Culture 

Budaya memiliki pengaruh yang besar pada asal-usul dan perkembangan 

bahasa. Ini adalah alasan mengapa konten bahasa berhubungan erat dengan budaya. 

Selain kata-kata dan ekspresi, idiom dianggap sebagai unit bahasa khusus karena 

mencerminkan karakteristik budaya negara yang berbeda.  

“culture refers to what has been grown and groomed (from the Latin colere "to 

cultivate")” (Kramsch, 2000: 4). Maksudnya, budaya mengacu pada apa yang telah 

tumbuh. Ini mencakup keyakinan, bagaimana orang harus berbicara dan bertindak 

dan telah menjadi semacam sifat kedua kita  sebagai hasil dari pembelajaran sosial 

dilingkungan tertentu. 

Menurut Kramsch (2000:3) “language is the principle means whereby we 

conduct our social lives. When it is used in contexts of communication, it is bound 

up with culture in multiple and complex ways.” 

Kramsch berpendapat bahwa bahasa adalah cara kita menjalankan kehidupan 

sosial dimana kata-kata yang diucapkan seseorang merupakan fakta, ide atau 

kejadian yang bisa dikomunikasikan. 
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Bahasa juga merupakan sistem tanda yang dipandang memiliki nilai budaya itu 

sendiri. Pembicara mengidentifikasi diri mereka dan orang lain melalui penggunaan 

bahasa sebagai simbol identitas sosial mereka. Larangan penggunaannya sering 

dirasakan oleh penutur sebagai penolakan terhadap kelompok sosial dan budaya 

mereka. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa bahasa melambangkan 

identitas budaya. 

Singkatnya, bahasa dan budaya selalu berkaitan dan saling memperkuat. 

Hubungan antara keduanya tidak terpisahkan karena kita tidak bisa memahami 

bahasa tanpa mengetahui latar belakang kebudayaan negara tersebut, salah satu 

contohnya adalah idiom. Misalnya, 

[7] kicked the bucket 

Tanpa memahami latar belakang budaya kita tidak bisa mengira-ngira artinya 

dan tidak akan terfikirkan maknanya adalah “to die”. Maknanya berkaitan kuat 

dengan budaya abad 16. Bucket adalah balok yang digunakan untuk menggantung 

atau membawa barang-barang. Ungkapan kick the bucket berasal dari gagasan 

bahwa orang-orang menggantung diri dengan berdiri di atas ember dengan menjerat 

leher mereka dan kemudian menendang ember tersebut. 

 

2.2.1 Idiom 

Idiom merupakan ungkapan yang terdiri dari gabungan kata-kata yang 

memiliki makna tersendiri dan harus dimaknai sebagai satu kesatuan. Misalnya 

“small talk” atau “how come” tidak dapat diartikan satu per satu atau diartikan per 

unit. Bila diartikan satu per satu idiom akan menjadi tidak bermakna. “small talk” 
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tidak dapat dipahami sebagai “small” /not big/ dan “talk” /speak/ melainkan harus 

dimaknai secara satu unit, “small talk” (basa basi). 

Peacock (2009: 8) berpendapat bahwa “idiom are words and phrases that 

express more than the actual words themselves.” Maksudnya idiom adalah kata 

dan frasa yang mengungkapkan lebih dari kata-kata yang ada dalam idiom itu 

sendiri. Palmer (1981: 36) mendefinisikan idiom adalah  “sequence of words 

whose meaning cannot be predicted from the meaning of the words themselves‖. 

Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa idiom adalah serangkaian kata-kata 

yang artinya tidak dapat diprediksi dari kata-kata itu bila berdiri sendiri.  

Seidl and McMordie (1978: 13) berpendapat bahwa “idiom as a number of 

words which, when taken together, have a different meaning from the individual 

meanings of each words.” Maksudnya, idiom adalah sejumlah kata yang ketika 

diambil bersama-sama, memiliki arti yang berbeda dari arti individu masing-

masing kata. 

Hal ini dipertegas dengan pernyataan (Procter, 1995:701) yang berpendapat 

bahwa : 

“An idiom is a group of words in a fixed order having a particular meaning, 

different from the meanings of each word understood on its own. It can have 

a literal meaning in one situation and a different idiomatic meaning in 

another situation.”  

 

Maksud pernyataan tersebut di atas, idiom adalah kelompok kata yang 

memiliki makna tertentu yang berbeda dengan makna perkata dalam idiom 

tersebut.  

Dalam Dictionary of Idioms and Their Origins, Linda dan Flavell (2000:6) 

menjabarkan bahwa : 



20 
 

 
 

“The very word idiom comes from the Greek idios, ‗one‘s own, peculiar, 

strange‘. Idioms break the normal rules. They do this in two main areas – 

semantically, with regard to their meaning, and syntactically, with regard to 

their grammar.” 

 

Artinya, idiom berasal dari bahasa Yunani idios, yang berarti ganjil, aneh‟. 

Idiom melanggar aturan normal secara semantis dan sintaktis. Secara semantik 

dari segi makna, dan secara sintaktik dari segi grammar. 

Lehher, et ai (1985:262) menyatakan bahwa idiom adalah suatu ekspresi 

yang tidak mengikuti pola-pola normal suatu bahasa atau hanya dapat diartikan 

dalam makna keseluruhannya bukan dengan kata perkatanya, misalnya: to catch, 

strike a bargain, ride it out, hold the bage. Ekspresi ini merupakan bagian dari 

kosakata penutur asli sebenarnya dalam mempelajari idiom caranya sama dengan 

bagaimana kita mendengar pembicaraan orang lain atau pada saat kita membaca 

dalam sebuah konteks. 

Seperti dikutip dari wiki.answers.com dari situs yahoo.com menyebutkan : 

―Idioms are words, phrases, or expressions that has a figurative meaning 

or the associative or connotative meaning that cannot be taken 

literally.  In other words, when used in everyday language, they have a 

meaning other than the basic one you would find in the dictionary. 

Idioms and idiomatic expression are meanings that cannot be understood 

by the dictionary definition of each of the words in the idiom. The sum of 

the dictionary meanings of all the words would NOT explain the meaning 

of the expression.‖ 

 

Maksud dari ungkapan diatas, Idiom adalah kata-kata, frase, atau ekspresi 

yang memiliki makna kiasan atau makna konotatif atau asosiatif yang tidak dapat 

dipahami secara harfiah. Dengan kata lain, bila digunakan dalam bahasa sehari-

hari, mereka memiliki arti lain selain arti yang ada dikamus.  

Homby (1995 : 214) berpendapat dalam Oxford Advanced Learner‘s 

Dictionary, bahwa “an idiom is a phrase or sentence whose meaning is not clear 
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from the meaning of its individual words and which must be learnt as a whole 

unit”. Maksudnya, idiom adalah frase atau kalimat yang maknanya tidak jelas dari 

arti kata-kata individu dan yang harus dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. 

Seperti yang terlihat dari beberapa definisi di atas, para ahli bahasa memiliki 

cara-cara yang berbeda untuk mendefinisikan idiom. Secara umum, sebagian 

besar ahli bahasa berpendapat bahwa idiom harus dipelajari, karena idiom 

merupakan ungkapan yang terdiri dari gabungan kata-kata yang tidak bisa 

diterjemahkan word by word jadi harus diartikan sebagai satu kesatuan karena bila 

kata-kata yang membentuk idiom berdiri sendiri, maknanya akan berbeda dari 

makna kata-kata tersebut bila muncul bersama sebagai sebuah idiom.  

2.2.1.1 Animal Idioms 

Dalam buku Animal Idioms Garison-Goshi (1996:26) berpendapat : 

 

―Animals often provide inspiration for idioms and expressions. Idioms 

make your writing come alive and animal idioms are a special class of 

idioms that people might be able to relate to especially easily, because of 

the nature of animals. For example, dogs are man‘s best friend, and we 

often think of dogs with characteristic qualities such as being friendly, 

donkeys as being stubborn, parrots as talkative, pigs as lazy.... even the 

physical qualities of animals can provide inspiration for language or 

idiomatic expressions - like the long neck of the giraffe, long legs of the 

ostrich, large size of the whale....”  

 

Maksudnya, hewan sering memberikan inspirasi didalam idiom dan 

ekspresi. Idiom membuat tulisan menjadi lebih hidup dan ungkapan idiomatik 

berunsur hewan adalah kategori spesial dari idiom yang maknanya dapat dengan 

mudah direlasikan dengan sifat hewan tersebut. Contohnya, dogs adalah teman 

baik manusia, dan hal itu dapat dihubungkan dengan  characteristic qualities 

(karakter/sifat) hewan tersebut. Misalnya, dogs memiliki karakteristik sebagai 

hewan yang ramah, donkeys memiliki karakteristik sebagai hewan yang keras 
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kepala, parrots memiliki karakteristik sebagai hewan yang cerewet/banyak 

bicara, pigs memiliki karakteristik sebagai hewan pemalas. 

The physical qualities (fisik) hewan dapat memberikan inspirasi bagi bahasa 

atau ungkapan idiom, misalnya orang yang berleher panjang diibaratkan seperti 

the long neck of the giraffe, orang yang memiliki kaki panjang diibaratkan seperti 

long legs of the ostrich, dan orang yang bertubuh besar diibaratkan seperti large 

size of the whale.  

2.2.1.2 Klasifikasi Idiom 

Peacock mengklasifikasikan idiom menjadi empat jenis, yaitu : Transparent 

Idioms, Semi - Transparent Idioms, Semi-Opaque Idioms, dan Opaque Idioms. 

1. Transparent Idioms 

Transparent idioms adalah idiom yang mudah untuk dipahami. (Nippold 

& Taylor, 1995; Norbury, 2004) menyatakan."Previous studies have 

concluded that transparent idioms are generally easier to decipher than 

opaque idioms.”  Sejalan dengan pernyataan ini Baker juga menyampaikan: 

―These idioms have a very close meaning to that of the literal one. Hence, 

transparent  idioms are usually not difficult to understand and translate, 

because their meanings can be easily inferred from the meanings of their 

constituents, both components have a direct meaning but the combination 

acquires figurative sense.”  

 

Artinya, Idiom ini memiliki makna yang sangat dekat dengan makna 

literalnya. Oleh karena itu, idiom transparan biasanya tidak sulit untuk 

dipahami dan diterjemahkan, karena maknanya dapat dengan mudah 

disimpulkan dari makna dari konstituen kata-kata tersebut, kedua komponen 

http://grammar.about.com/od/il/g/idiomterm.htm
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kata memiliki arti langsung tetapi jika telah dikombinasikan dengan makna 

lain menjadi memiliki arti kiasan.  

Contoh: 

 [8] paddle your own canoe. 

Idiom pada contoh [8] mudah dipahami maknanya walaupun tanpa 

konteks. Maknanya adalah „mendayung perahu‟ dan dapat diasosiasikan 

kepada seseorang yang mampu mendayung  perahunya sendiri tentunya tidak 

perlu bantuan orang lain, dengan kata lain dia mandiri. Seperti yang terdapat 

di dalam Advanced Learners Dictionary‘s and Thesaurus.” If you describe a 

person as paddling their own canoe, you mean that they are independent and 

do not need help from anyone else.” 

2. Semi-transparent idioms 

 

Idiom yang dapat dimaknai dengan makna literal dan makna idiomatik. 

Peacock ( 2009:2) says: ” expression become metaphorical or semi-

transparent when they can be taken both ways‖   

Contoh:  

[9] Killing two birds with one stone, 

Idiom ini dapat dimaknai secara literal yaitu membunuh dua burung dengan 

menggunakan satu batu saja, atau secara idiomatik yaitu  menyelesaikan dua 

masalah pada satu waktu dengan satu tindakan. Misalnya dalam kalimat : 

[10] I need to go to the bank, and if I drop the books off at the library on the 

way I'll be killing two birds with one stone. 

 Dalam contoh [10] dapat dimaknai secara literal dan idiomatik, arti dari 

kedua makna tersebut berhubungan dekat karena jika dimaknai secara 
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literal makna dari killing two birds with one stone tidak jauh dengan 

makna idiomatiknya. 

3. Semi-Opaque idioms 

Semi-opaque idioms merupakan idiom yang memiliki makna lebih ke 

idiomatic dari pada literal, menurut Peacock (2009:2) lebih figurative seperti 

yang dinyatakan pada tulisan beliau: ―Phrase that lean more to the opaque, 

and are not so clear as to the literalness,” 

 

Contoh:  

 [11] Paint everything with the same brush. 

Makna idiomatiknya lebih terasa dibandingkan dengan makna literal, 

karena bila dimaknai secara literal, maknanya menjadi tidak jelas. 

Misalnya dalam kalimat berikut : you still paint everything with the same 

brush. Kalimat tersebut jika diartikan secara literal akan memiliki makna 

melukis segala sesuatu dengan kuas yang sama. Sedangkan makna 

idiomatiknya, melakukan pandangan yang sama dalam segala hal. 

4. Opaque idioms  

Opaque idioms sama sekali tidak dapat dimaknai secara literal. Sehingga kita 

perlu membuka kamus untuk mengetahui makna dari idiom tersebut. 

Contoh:  

[12] By the skin of his teeth 

 Idiom pada contoh dua belas tidak mungkin dimaknai secara literal. Gigi 

tentu saja tidak memiliki „kulit‟, kalaupun ada mungkin sangat tipis. Mungkin 

pengertian inilah yang ada pada "skin of your teeth" yang kemudian dimaknai 
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sebagai „nyaris tidak dapat‟. Peacock (2009:2) mengilustrasikan idiom ini 

sebagai berikut: 

―You take the bus to work at 8:30am every day. But today you arrived at the 

bus stop at 8:29am. You caught the bus, but you had just 1 minute spare. 

You say "I caught the bus, but by the skin of my teeth". 

   

 Idiom ini termasuk idiom yang sulit bahkan bagi penutur asli. Diperlukan 

pengetahuan  yang luas tentang idiom untuk memahaminya.  

 

2.3 Hewan  

Hewan adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan 

Animalia atau metazoa, salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. 

Sebutan lainnya adalah fauna dan margasatwa (atau satwa saja).  (animal-

symbols.com, 2013) 

Hewan dalam pengertian sistematika modern hanya mencakup kelompok 

bersel banyak (multiselular) dan terorganisasi dalam fungsi-fungsi yang berbeda 

(jaringan), sehingga kelompok ini disebut juga histozoa.  

2.3.1 Pengertian Hewan 

Selain pengertian hewan yang sudah disebutkan sebelumnya, Jessop 

(1988:4) berpendapat bahwa:  

“What is animal? The word itself, from the latin anima ("breath","soul"), 

implies a being that is animated (lively), mobile, and sentient, a bit much 

to ask of sponge! Yet sponge are animals. So, more conservatively, let us 

say that an animal is an organism (living thing) that as a rule ingests 

organic materials (proteins, fats, carbohydrates, etc.) and digests them 

internally.” 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Klasifikasi_ilmiah
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_%28biologi%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistematika
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel_%28biologi%29
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Histozoa&action=edit&redlink=1
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Maksudnya, animal berasal dari bahasa latin, anima ("nafas", "jiwa") yaitu 

organisme (makhluk hidup) yang biasanya mencerna bahan organik (protein, 

lemak, karbohidrat, dll) dan mencerna mereka secara internal. 

   Sedangkan menurut website whereincity.com menyebutkan bahwa hewan 

(/ˈ anəməl/) animal is a living organism that feeds on organic matter, typically 

having specialized sense organs and nervous system and able to respond 

rapidly. Artinya hewan adalah organisme hidup yang memakan bahan organik, 

biasanya memiliki organ indera khusus dan sistem saraf dan mampu merespon 

dengan cepat. 

 

2.3.2 Hewan Sebagai Simbol 

Kata simbol berasal dari bahasa Yunani ‗symbolon‘ and Latin 

‗symbolum‘ yang berarti tanda (Webster, 2003: 1190). Encyclopedia Britannica 

mendefinisikan simbol sebagai  "a communication element intended to simply 

represent or stand for a complex of person, object, group, or idea." Maksudnya, 

simbol adalah semacam kiasan digunakan untuk meningkatkan keindahan teks 

dan memiliki arti kiasan selain arti harfiahnya. Misalnya, John is a lion. A lion 

pada “John is a lion” adalah simbol yang digunakan untuk melambangkan 

keberanian John. 

Shamisa (2004) mengklasifikasikan simbol menjadi 2, yaitu arbitrary 

symbols dan personal symbols. 

1. Arbitrary symbols, are those common and familiar ones that the reader simply 

can recognize their meanings. Maksudnya, arbitrary symbols adalah simbol 

atau kata-kata yang sudah umum digunakan sehingga para pembaca dapat 

http://www.whereincity.com/india-kids/animals/


27 
 

 
 

mengenali maknanya. Shamisa kemudian memberi contoh dengan kata spring 

merupakan simbol dari pemuda dan kesegaran. 

2. Personal symbols, are those fresh and new ones which the writer or the poet 

newly created, and contrary to arbitrary symbols, their recognition is difficult 

for the reader. Maksudnya, personal symbols adalah simbol atau kata-kata 

yang baru dibuat oleh penulis atau penyair, dan bertentangan dengan arbitrary 

symbols. Misalnya, Shamisa mencontohkan kata lion yang merupakan simbol 

dari Tuhan dalam puisi Molana. 

Menurut animal-symbols.com, simbol hewan dimiliki oleh dunia mitos, 

tradisi, budaya, dan agama di seluruh dunia. Simbol hewan ini dalam diri 

mereka sendiri mengandung makna rahasia yang diturunkan lewat tradisi lisan 

atau teks tertulis tentang mereka dan mereka sebagian besar terkait dengan 

karakteristik khusus dari hewan yang mereka wakili. Karakteristik ini adalah 

mereka yang dapat diamati oleh siapa saja tergantung pada sifat dari simbol 

hewan yang digunakan. 

Makna dalam simbol hewan secara luas dapat dipahami dengan melihat 

hewan dalam konteks budaya atau sejarah. Ketika seseorang mampu memahami 

simbol hewan, dalam konteks ini akan dapat menemukan makna yang 

tersembunyi melalui ekspresi kiasan yang berbeda digunakan oleh orang yang 

berbeda di sekitar semua budaya termasuk ketika simbol hewan yang digunakan 

dalam film, puisi, cerita pendek, peribahasa, seni dan bahkan novel dan iklan. 

 

 

 


