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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada awalnya, metafora muncul sebagai suatu gaya bahasa atau figure of 

speech yang membandingkan satu hal dengan istilah lain yang setara. Pada 

umumnya, metafora menggunakan kata „bagaikan‟ atau „seperti‟ („is‘ atau „like‘) 

dengan tujuan agar bahasa yang digunakan lebih artistik, estetik, dan puitis. 

Contoh dalam kalimatnya yaitu: 

1) The king is a ―lion‖ in the fight. 

Dalam kalimat the king is a ―lion‖ in the fight, artinya raja bagaikan singa 

dalam pertempuran, karena raja dan singa memiliki kesamaan tertentu misalnya 

keberanian dan kekuatan.  

Gaya bahasa seperti demikian muncul dalam susastra seperti puisi, novel 

dan sebagainya. Metafora terkesan puitis dan estetis yang hanya dapat dipahami 

dan dibuat oleh seniman-seniman saja. 

Dewasa ini, penggunaan metafora tidak lagi terbatas pada susastra, tetapi 

telah meluas ke berbagai macam aspek kehidupan, seperti  ekonomi, politik, sosial 

dan juga kehidupan sehari-hari. Setiap orang, disadari atau tanpa disadari dalam 

pikirannya terserap oleh metafora dalam perbincangan mereka sehari-hari.  

misalnya : 
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2) ―Coffee futures fell in New York.‖  

3) ―The shares jumped  twelve to twenty percent.‖  

 

Pada contoh 2) dan 3) fell  dan  jumped adalah konsep yang biasa 

diterapkan kepada objek konkrit, yaitu, manusia, yang kegiatan fisiknya pernah 

terjatuh atau melompat. Akan tetapi, konsep yang berkaitan dengan manusia 

tersebut dipindahkan ke “coffee futures” dan “shares”. Kalimat Coffee futures fell 

in New York  artinya, masa depan komoditi kopi jatuh di kota New York. Adapun 

pada kalimat the shares jumped twelve to twenty percent artinya saham naik atau 

melonjak sebesar 12 persen hingga 20 persen.  

 Salah satu jenis metafora yang dapat ditemui di bidang bisnis yaitu  

metafora konseptual yang merujuk kepada “ARGUMENT IS WAR”-nya George 

Lakoff (1987). Misalnya: 

4) I ‗defended‘ my argument. 

 

Pada kalimat I ‗defended‘ my argument, artinya saya „mempertahankan„ 

pendapat saya, sering ditemui pada ungkapan dalam perdebatan. Dengan istilah 

yang sama, dalam peperangan, terdapat pula kata defend sebagai kata kerja yang 

menyatakan „mempertahankan‟, misalnya mempertahankan pasukan dari serangan 

lawan.  

Kata defended dan bahasa lainnya dalam konsep peperangan, tidak hanya 

terdapat pada konsep perdebatan  saja, tetapi juga dalam aspek-aspek lainnya 

dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya pada aspek bisnis, banyak istilah 

maupun bahasa yang berhubungan dengan konsep peperangan yang penulis 
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temukan dalam aspek bisnis, seperti dalam berita–berita yang melaporkan tentang 

bisnis atau perekonomian pada surat kabar berbahasa inggris. 

 Surat kabar berbahasa inggris memuat berita–berita bisnis yang 

melaporkan tentang apa usaha–usaha yang dilakukan suatu perusahaan di dunia 

bisnis. Persaingan dan kompetisi sangat wajar terjadi dalam dunia bisnis, 

mengingat bisnis selain berorientasi untuk menjual manfaat suatu barang atau 

jasa, berorientasi pula untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.  

Di dunia bisnis, seorang manajer perusahaan berusaha dan berjuang agar 

perusahaan yang ia kelola menjadi sukses dan karyawannya sejahtera, salah satu 

caranya adalah dengan  meluncurkan produk-produk baru yang lebih inovatif dari 

perusahaan lain. Namun, adanya persaingan dalam bisnis membuat kesuksesan 

dalam bisnis tidak dapat dicapai dengan mulus, misalnya suatu saat perusahaan 

mengalami kerugian, bangkrut, atau bahkan gulung tikar karena ketidakmampuan 

dalam bersaing dengan perusahaan lain yang lebih inovatif. Selain persaingan 

bisnis, terdapat pula kerjasama bisnis, misalnya perjanjian bisnis, kontrak, 

penjualan bisnis dan sebagainya dalam rangka mengembangkan bisnis. 

Begitupun dalam peperangan, banyak perjuangan yang dilakukan dalam 

rangka meraih kemenangan. Misalnya, seorang komandan militer yang visi dan 

misinya mempertahankan negara atau wilayah teritorial akan mempersiapkan 

pasukan tentaranya yang agresif dan strategis agar dapat mempertahankan dan 

menjaga negara, sehingga aman dan tentram. Namun, dalam menjalankan misi 

tersebut biasanya mengalami gangguan dari pihak luar yang seringkali 

mengakibatkan aksi-aksi heroik, seperti penyerangan, agresi, kemajuan, 

kemunduran, dan sebagainya.  
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 Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti matafora 

ARGUMENT IS WAR dalam berita bisnis berbahasa inggris, mengingat metafora  

bukanlah suatu hal yang mudah, diperlukan pengalaman dengan waktu cukup 

untuk dapat mengetahui metafora ARGUMENT IS WAR, dapat menggunakan 

struktur yang benar, serta mengetahui makna yang tersirat dalam metafora 

tersebut. 

Data untuk penelitian ini sepenuhnya didukung oleh metafora-metafora 

yang terdapat pada dua surat kabar berbahasa inggris dari dalam dan luar negeri, 

yaitu “The Jakarta Post dan The New York Times”, keduanya penulis akses secara 

online sejak tahun 2012-2013. Penulis mengangkat penelitian ini yang berjudul 

“Metafora Konseptual “ARGUMENT IS WAR” dalam Berita Bisnis pada 

Surat Kabar Berbahasa Inggris : Kajian Semantis.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 

Berdasarkan uraian diatas, maka inti permasalahan yang diteliti yaitu :  

1.  Apa ungkapan bahasa metaforis yang terdapat dalam data penelitian ? 

2. Apa makna yang terkandung pada ungkapan bahasa metaforis dalam 

data penelitian ? 

3. Kategori metafora konseptual ARGUMENT IS WAR apa yang dominan 

muncul dalam berita bisnis pada surat kabar berbahasa inggris ? 

 

1.3 Ruang Lingkup / Batasan Masalah 
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Terdapat begitu banyak metafora konseptual dalam bahasa inggris 

berdasarkan konsep-konsep yang dikandungnya. Oleh sebab itu, fokus dari 

penelitian ini yaitu metafora konseptual ARGUMENT IS WAR dalam berita bisnis 

pada surat kabar berbahasa inggris. Data penelitian diambil dari teks berita bisnis 

surat kabar berbahasa inggris yaitu surat kabar The Jakarta Post dan New York 

Times keduanya mulai diakses sejak 2012 –2013, yang dianalisis dengan kajian 

semantis. 

Penulis menggunakan teori Lakoff sebagai teori utama untuk menganalisis 

metafora dan teori-teori lain sebagai pendukung. Beberapa teori pendukung dalam 

penelitian ini ialah; teori metafora konseptual Zoltan Kovecses (2010) dalam 

bukunya Metaphor: a practical introduction, dan teori Lakoff dan Johnson dalam 

buku Metaphors We Live By (1980), Saeed (1997) dan penelitian Lucie 

Svobodova (2012). 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

 Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :  

   1.  Mengidentifikasi ungkapan bahasa metaforis yang terdapat dalam data 

penelitian. 

           2. Menganalisis dan mendeskripsikan makna yang terkandung pada 

ungkapan bahasa metaforis dalam data penelitian.  

3. Menganalisis kategori metafora konseptual ARGUMENT IS WAR apa 

yang muncul dalam berita bisnis pada surat kabar berbahasa inggris 

dan menentukan kategori yang dominan muncul. 
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Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi 

salah satu sumber referensi terbaru dan tambahan pengetahuan bagi pembaca dari 

lingkungan kampus dan kalangan umum tentang metafora yang ditemukan dalam 

teks-teks berita bisnis surat kabar berbahasa inggris. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan juga bemanfaat bagi peneliti dan pembaca dari  latar belakang 

linguistik sebagai inspirasi dalam menerapkan metafora konseptual di bidang lain. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Metafora Konseptual 

ARGUMENT IS WAR dalam Berita Bisnis pada Surat Kabar Berbahasa Inggris : 

Kajian Semantis,” maka objek penelitian pada skripsi ini ialah metafora 

konseptual ARGUMENT IS WAR yang terdapat pada berita bisnis. Sumber berita 

bisnis penulis kumpulkan business section pada surat kabar The Jakarta Post dan 

The New York Times edisi 2012-2013. 

Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan kategori metafora 

peperangan, yaitu offensive, defensive, dan neutral berdasarkan teori Seitel (2008) 

„metafora offensive - defensive‘. Proses berikutnya, data dianalisis dan 

dideskripsikan berdasarkan pemetaan pada struktur metafora, data ditentukan 

kategori dan ungkapan serta makna metafora. Masing-masing data dianalisis 

dideskripsikan berdasarkan teori utama dan pendukung yang penulis bahas pada 

bab II. 
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitis-deskriptif yaitu 

menganalisa data untuk memverifikasi kesesuaian fenomena pada data. Setelah 

itu, data diklasifikasikan dan disusun sesuai dengan landasan teori, lalu data 

dianalisis dan dideskripsikan melalui struktur dan pemaknaan. 

 Seperti yang ditulis William (2006:23)  

Descriptive analysis are used to describe the basic features of the 

data in a study. They provide simple summaries about the sample 

and measures. Together with simple graphic analysis, they form 

the basic of virtually every quantitive analysis of data. With 

descriptive analysis you are simply describing what is, what the 

data shows.‖ 

 

1. 6  Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas empat bab, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan 

 Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek dan metode 

penelitian, serta sistematika penulisan skripsi ini. 

BAB II : Kajian Pustaka  

 Bab ini menguraikan teori-teori mengenai  semantik, konsep, makna, 

metafora, metafora konseptual dan jenis-jenisnya, struktur, ranah sumber, ranah 

sasaran, mapping, surat kabar, dan berita bisnis.  

BAB III : Analisis Data 

 Dalam bab ini, penulis menjelaskan, mengklasifikasikan, dan 

mendeskripsikan analisis data yang diperoleh terutama yang berkaitan dengan 

metafora. 
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BAB IV : Simpulan dan Saran  

 Bab ini merupakan bab terakhir berisi kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil analisis bab III dan terdapat saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi 

generasi peneliti selanjutnya dan juga masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


