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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2. 1 Semantik (Semantics) 

Semantik, dalam bahasa Indonesia, berasal dari bahasa Yunani sema, 

nomina, yang berarti tanda atau lambang. Tanda atau lambang yang dimaksud 

adalah tanda linguistik. Verbanya adalah semaino yang memiliki arti menandai 

atau melambangkan. Saeed (1997:3) menyatakan bahwa “Semantic is the study of 

the meanings of words and sentences. Menurutnya, semantik merupakan ilmu 

yang mempelajari makna kata dan kalimat. 

Adapun pendekatan terhadap semantik terbagi menjadi dua, yaitu realistis 

dan kognitif. Pada skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan semantis kognitif, 

menurut Gardenfors (2009 : 20), “Language itself is seen as part of cognitive 

structure and not as an entity of independent standing.‖ Maksudnya, bahasa 

merupakan bagian dari struktur kognitif dan bukan sebagai entitas yang memiliki 

makna sendiri.  

Menurut Saeed (1997:299) “This view is that there is no separation of 

linguistic knowledge from general thinking or cognition.‖ Jadi, terdapat kesatuan 

yang tidak terpisahkan antara pengetahuan linguistik dengan pemikiran universal 

atau kognisi. Dijelaskan pula oleh Saeed (1997: 301) “The structure of reality as 

reflected in language is a product of the human mind.‖  Artinya, struktur realita 

yang terdapat dalam bahasa merupakan hasil pemikiran. Dengan demikian, 
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penulis menarik kesimpulan bahwa semantik adalah ilmu bahasa yang berfungsi 

mempelajari makna, baik secara riil maupun kognisi. Adapun kognisi dalam 

semantik adalah mempelajari makna bahasa berdasarkan proses pemikiran. 

 

2. 2 Makna  

Makna adalah hubungan semantis antara elemen – elemen di dalam suatu 

sistem kosakata. Sesuai dengan yang dikatakan Saeed (1997 : 12) bahwa “The 

semantic links between elements within the vocabulary system is an aspect of their 

sense, or meaning.‖ 

Contoh: 

1) Beautiful 

  

Kata beautiful digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang berhubungan 

dengan keindahan, kecantikan untuk menggambarkan rasa kagum. 

Gardenfors (2009: 22) “Meanings are in the head. Semantics for a 

language is seen as a mapping from the expressions of the language to some 

mental entities.‖ Gardenfors berpendapat bahwa makna berada di dalam pikiran. 

Ilmu yang mempelajari makna bahasa tersebut dilihat sebagai perpindahan dari 

suatu ekpresi bahasa kedalam beberapa satuan wujud mental. Makna muncul 

terlebih dahulu di dalam pikiran, setelah  itu, makna dikaitkan dengan keadaan 

yang sebenarnya. Menurut Gardenfors (2009: 22) ―Meaning comes before truth‖. 

Jenis makna dapat dibedakan menjadi makna literal dan metaforis. Berikut 

penulis kutip uraiannya dari beberapa pendapat linguist.  
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Selain makna literal, terdapat juga makna non-literal, akan tetapi, penulis 

memaparkan makna literal saja berdasarkan kebutuhan materi pada penelitian 

penulis. Makna literal merupakan makna penutur  apa adanya, disebut juga 

sebagai makna sebenarnya. Seperti disebutkan oleh Saeed (1997: 15) “The 

speaker speaks in a neutral, factually, accurate way.‖ 

Contoh:  

2) Cat 

Makna literal cat adalah a small animal with soft fur, often kept as a pet or for 

catching mice. Jadi, makna literal kucing adalah kucing, yaitu hewan kecil dengan 

bulu yang halus, biasa dimiliki untuk dipelihara atau untuk menangkap tikus. 

Lucie Svobodová  (2012 : 9) menyatakan bahwa ―The speaker must know 

the literal meaning in order to know, guess or presume the metaphorical 

meaning.‖ Menurut Svobodová, penutur harus mengetahui makna literal agar 

dapat mengetahui, memperkirakan, mengasumsikan makna metaforis. 

Contoh: 

3) That was too much food to digest. 

4) That was too much info to digest. 

 

Pada contoh 3)  frasa food to digest, mengandung makna literal,  untuk dapat 

mengetahui makna pada contoh  4) frasa info to digest , penutur harus terlebih 

dahulu mengetahui makna literalnya.  

Frasa info to digest menurut proses awal pemikiran pembelajar pemula 

yaitu diperlukan alat pencernaan untuk memahami info, tetapi tidak demikian 

karena frasa info to digest mengandung makna metaforis. Sedangkan frasa food to 
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digest mengandung makna literal karena dengan jelas dapat diketahui bahwa 

diperlukan alat pencernaan untuk mencerna makanan.  

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa makna dapat dikategorikan menjadi  

makna literal dan makna metaforis. Dalam memahami kata „digest‘ dalam frasa 

„Info to digest‘ bukan tidak mungkin dalam pikiran seorang pembelajar pemula 

bahwa untuk mencerna info diperlukan juga alat pencernaan sebagaimana halnya 

memahami frasa „food to digest‘.  

Frasa „info to digest‘ tidak dapat dimaknai secara literal sebagaimana 

halnya frasa „food to digest‘ melainkan harus dimaknai secara metaforis, adapun 

makna metaforis tersebut  dapat diasumsikan melalui makna literalnya. 

 

2. 3 Konsep (Concept) 

 Untuk dapat memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan konsep, 

berikut ini penulis kutip uraian dari beberapa pendapat linguist.  

Saeed (1997: 33) mendefinisikan konsep sebagai “The sense of some words, 

while mental, is not visual but a more abstract element: a concept, gambaran 

mental atau gambaran abstrak yang sepadan dengan makna suatu kata. Konsep 

menurut kamus oxford adalah sebagai berikut : 

Concept is an idea or mental image which corresponds to some 

distinct entity or class of entities, or to its essential features, or 

determines the application of a term (especially a predicate). 

(Oxford Dictionaries, 2013).   

 

Dengan demikian, konsep adalah ide atau gambaran mental yang merujuk 

kepada suatu entitas, fitur-fitur entitas, atau dapat pula menentukan penerapan 

suatu istilah (pada predikat yang menerangkan subjek). 
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Sebagaimana diungkapkan oleh Saeed (1997: 34) “What form can we 

assign to concept ? Concept correspond to a single word or phrases, i.e. that are 

lexicalized‖. Bentuk konsep adalah leksikal. Konsep leksikal mengacu pada kata 

atau frasa.  

Contoh : 

5) We‘re designing a device for cooking food by microwaves.  

Dari contoh  5) terdapat kata microwave yang merupakan two-word label 

karena berasal dari micro–wave oven, yang saat ini disebut microwave. 

Microwave,  adalah konsep yang dileksikalkan dari pemahaman tentang suatu alat 

elektronik yang digunakan untuk memasak atau menghangatkan makanan. 

Disebutkan oleh Saeed bahwa konsep dapat pula dideskripsikan dengan frasa. 

Contoh:  

 6)  On the shopping channel, I saw a tool for compacting dead leaves into 

garden statuary. (Saeed 1997 : 34) 

Menurut Saeed,  A tool for compacting dead leaves into garden statuary pada 

contoh 6) adalah bentuk konsep yang dilihat dari sisi kegunaan.  

Saeed (1997 : 35) menegaskan  “Concept views as lists of bits of 

knowledge.  If we have concept like ZEBRA, we might agree on some attribute; is 

an animal, has four legs, is striped, is a herbivore, etc,‖ artinya, konsep 

merupakan daftar irisan pengetahuan. Bila kita memiliki konsep ZEBRA, 

beberapa irisan pengetahuan yang mutlak ada yaitu; seekor hewan, berkaki empat, 

bergaris-garis, herbivora, dan seterusnya. Kesepakatan tentang konsep ini tidak 

dapat dibantah kebenarannya.  
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep adalah gambaran 

mental yang entitas-entitas di dalamnya berkaitan satu sama lain sehingga 

membentuk suatu makna. Konsep terdiri dari satu kata (leksikal) atau frasa. 

 

2. 4 Metafora Konseptual (Conceptual Metaphor) 

Secara umum, metafora merupakan pemahaman tentang perpindahan satu 

karakter kepada karakter lain. Seperti yang dungkapkan oleh O‟ Grady (1996: 

278) bahwa metafora adalah “The understanding of one concept in term of 

another.‖ 

Contoh: 

7) You‘re wasting my time. 

 

Pada contoh 7) konsep waktu diungkapkan secara metaforis karena time atau 

waktu dianggap sebagai benda kongkrit yang dapat dihabiskan. Menurut Stern 

(2000: 16) “The meaning of a metaphor is the rule that determine it‘s content for 

each  context, that is, it‘s character.” 

Contoh: 

8) Dr Jack is a butcher 

 

Pada contoh 8) terdapat konsep-konsep abstrak atau karakter si tukang daging, 

misalnya cara kerja tukang daging yang tidak hati-hati dan seringkali tidak 

memikirkan akibat dari pekerjaan pisaunya terhadap daging maupun terhadap 

orang lain. terdapat kiasan negatif yang kemudian diterapkan kepada dokter yang 
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tak lain adalah Dr. Jack. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa metafora adalah 

memahami satu konsep dalam konsep lain. 

Pada dasarnya, semua metafora dapat disebut metafora konseptual karena 

metafora memiliki konsep-konsep, Kövecses (2010: x) menyatakan bahwa 

“Metaphor is a property of concepts, and not of words;  the function of metaphor 

is to better understand certain concepts,‖ jadi, metafora adalah konsep – konsep 

dan bukan kata-kata yang berfungsi untuk memahami konsep – konsep tertentu 

dengan baik.  

 Kövecses (2010: 4) mengemukakan “Metaphor is defined as 

understanding one conceptual domain in terms of another conceptual domain. 

Kovëcses  mendefinisikan metafora sebagai pemahaman satu ranah konsep dalam 

ranah konsep lain.  

Selanjutnya Kovëcses  (2010: 4) menegaskan “CONCEPTUAL DOMAIN 

A IS CONCEPTUAL DOMAIN B, which is what is called a conceptual 

metaphor.” Menurutnya, metafora konseptual adalah: RANAH KONSEP A 

ADALAH RANAH KONSEP B. Jadi, metafora konseptual mengandung dua 

ranah konsep yang salah satunya digunakan untuk memahami ranah konsep lain. 

Berikut penulis kutip definisi metafora lainnya menurut ahli bahasa dan 

proses pemahamannya. 

9) SOCIAL ORGANIZATIONS ARE PLANTS  

Dalam contoh 9), SOCIAL ORGANIZATIONS ARE PLANTS adalah 

metafora, maksudnya pemahaman konsep PLANTS dipindahkan ke konsep 

SOCIAL ORGANIZATIONS.  
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Saeed (1997: 302) “Metaphor goes further by causing a transference, 

where properties are transferred from one concept to another‖, dipaparkan oleh 

Saeed bahwa metafora berkembang pesat disebabkan ada konsep yang ditransfer 

dari ranah kognitif (donor) ke ranah lain (penerima).  

Seperti yang telah penulis bahas sebelumnya, metafora adalah 

„pemahaman‟ tentang perpindahan ranah konsep. Oleh karena itu, yang 

dimaksud „pemahaman‟ metaforis tersebut dipaparkan oleh Kövecses (2010: 

41):  

Metaphorical understanding can be the short-term process of 

comprehending something in real time, at the time of speaking or 

otherwise interpreting something. We can call this ―online‖ 

understanding. Metaphorical understanding can also be based on 

long-term memory or as a result of a long-term historical-cultural 

process. 

 

Dari uraian Kovëcses, pemahaman metaforis merupakan proses jangka pendek  

atau disebut juga pemahaman “online” untuk memahami sesuatu pada waktu yang 

aktual, saat pembicaraan atau bahkan penafsiran sesuatu. Akan tetapi, pemahaman 

metaforis dapat pula merupakan ingatan jangka panjang atau sebagai hasil proses 

jangka panjang dalam sejarah budaya. 

Lucie Svobodová  (2012: 8 ) menyampaikan: 

In connection to correct understanding, many scholars claim it is 

not difficult for speakers to understand and use metaphors as it is 

part of their linguistic competence. 

 

Menurutnya, dari hasil survey menunjukkan bahwa metafora tidaklah sulit 

dipahami dan digunakan oleh sebagian besar pelajar sebagai bagian dari 

kompetensi dalam berbahasa.  
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Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

metafora konseptual dapat disebut sebagai metafora karena pada dasarnya 

metafora adalah perpindahan antara dua konsep. Konsep pertama yang telah 

dipahami sebelumnya disebut ranah sumber dipindahkan ke konsep kedua yaitu 

ranah sasaran. Sehingga, ranah sasaran dapat dipahami melalui konsep yang ada 

pada ranah sumber. Adapun pemahaman metaforis terbagi menjadi dua, yaitu 

proses pemahaman singkat yaitu saat berkomunikasi dan proses pemahaman 

jangka panjang yaitu memori dalam perkembangan sejarah budaya.  

 

2. 5  Struktur Metafora Konseptual (Conceptual Metaphor Structure) 

Struktur atau susunan dalam metafora terbagi menjadi dua bagian yaitu 

ranah sasaran dan ranah sumber. Sebagaimana disebutkan oleh Svobodová  (2012 

: 23) ,“The inner structure of metaphors has been also dealt with by Goatly. He 

discussed two types of words used to create a metaphor using the terms Target 

and Source.‖  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan singkatan RS2 untuk 

menyatakan ranah sumber dan RS1 untuk menyatakan ranah sasaran dalam 

struktur metafora. Penggunaan huruf kapital pada konsep ranah sasaran dan ranah 

sumber menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak dalam bahasa sebenarnya, 

tetapi konsep tersebut mendasari ungkapan–ungkapan metafora yang berasal dari 

kedua ranah. Seperti dikemukakan oleh Kövecses (2010: 4): 

―The use of small capital letters indicates that the particular 

wording does not occur in language as such, but it underlies 

conceptually all the metaphorical expressions listed underneath 

it.‖ 
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Agar dapat memahami definisi ranah sasaran dan ranah sumber dengan 

baik, berikut penulis kutip beberapa pendapat ahli bahasa. 

 

2. 5. 1 Ranah Sumber (Source Domain) 

Kovëcses (2010: 4) menyebutkan, “The conceptual domain from which 

we draw metaphorical expressions to understand another conceptual domain is 

called source domain.‖ Kovëcses  menjelaskan ranah sumber adalah ranah 

terkonsep sebagai di mana terdapat ungkapan metaforis untuk memahami ranah 

lain. Kovëcses (2010: 136) menambahkan “Most of the specific source domains 

appear to characterize not just one target concept but several.‖ 

Svobodová  (2012 : 23) menyatakan “Source domain is the word used as a 

base, the word whose metaphorical meaning can be applied to target.‖ Artinya, 

ranah sumber ialah kata yang digunakan sebagai dasar, yang makna metaforisnya 

dapat diaplikasikan ke ranah sasaran.  

 

10) ARGUMENT  IS  WAR 

  RS1                RS2              

 

Pada contoh 10), terdapat struktur metafora ARGUMENT IS WAR. Dalam 

metafora ini, konsep WAR menempati ranah sumber. Konsep WAR terebut 

dipindahkan ke konsep ARGUMENT pada struktur metafora. Jadi, konsep-konsep 

pada peperangan, seperti tindakan, aksi, penyerangan dapat digunakan pada 

konsep perdebatan. 

Metafora  menggunakan ranah sumber yang konsepnya konkrit atau 

disebut juga konsep ragawi. Kovëcses (2002:6) menyatakan, “Metaphors typically 
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employ a more concrete or psychical concept as their source.” Oleh karena itu, 

konsep-konsep pada ranah sumber menurut Kovëcses  (2010: 18) diantaranya, 

“HUMAN BODY, WAR, BUILDING, FOOD, PLANTS  and others are source 

domains, ”  HUMAN BODY, WAR, BUILDING, FOOD, PLANTS  dan lain 

sebagainya. 

Contoh: 

11)  HUMAN BODY : The heart of the problem 

         RS2              

  RS2                       HUMAN BODY 

                              The heart 

 

Pada contoh 11), HUMAN BODY adalah konsep pada ranah sumber, 

Kovëcses (2010: 18) menyebutkan, “The human body is source domain.‖ The 

heart adalah entitas dalam konsep HUMAN BODY. Contoh dalam kalimatnya 

yaitu the heart of the problem, artinya jantung permasalahan atau inti 

permasalahan. Kovëcses (2010: 18) menambahkan, “The aspects that are 

especially used in metaphorical comprehension involve various parts of the body, 

including the head, face, heart,‖ maksudnya, aspek yang khusus dilibatkan dalam 

pemahaman metaforis yaitu bagian – bagian anggota tubuh manusia, termasuk 

kepala, wajah, hati. 

 

2. 5. 2 Ranah Sasaran (Target Domain) 

Terkait dengan ranah sumber, ranah sasaran adalah ranah yang dipahami 

melalui ranah sumber. Menurut Kovëcses (2010: 4), “The target domain is the 

domain that we try to understand through the use of the source domain.‖ 
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Svobodová (2012: 23) berpendapat, “Target domain is the word affected by 

source domain‘s metaphorical meaning.” Svobodová mengemukakan ranah 

sasaran adalah ranah yang mengandung kata yang dipengaruhi oleh makna 

metaforis ranah sumbernya. 

12) TIME  IS MONEY 

   RS1            RS2              

 

Pada contoh 12), terdapat metafora TIME IS MONEY, dalam metafora ini 

TIME adalah ranah sasaran. Adapun ciri ranah sasaran menurut Kovëcses (2010: 

28) “Are abstract, diffuse, and lack clear delineation; as a result, they ―cry out‖ 

for metaphorical conceptualization. Jadi, ranah sasaran mengandung konsep 

abstrak sehingga sangat memerlukan konseptualisasi metaforis untuk 

memahaminya. Adapun TIME adalah sesuatu yang abstrak, jangkauannya luas, 

dan dapat diukur.  

Konsep abstrak menurut Kovëcses (2010: 4&28) diantaranya, 

“ARGUMENTS, ECONOMY, POLITICS, EMOTION, LOVE and others are target 

domains.‖ 

Contoh: 

13) ECONOMY : The growth of the economy. 

           RS1             

            RS1                        ECONOMY 

                               The economy 

 

Dapat diperhatikan pada contoh 13), ECONOMY adalah ranah sasaran, 

demikian menurut Kovëcses   (2010: 28) “Economy is usually comprehended via 

metaphor.‖ Konsep ekonomi yang abstrak dapat dipahami melalui metafora, oleh 
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karena itu, pemakaian kata grow atau pertumbuhan dalam kalimat the growth of 

the economy digunakan untuk memahami bahwa ekonomi mengalami 

pertumbuhan. Pada penulisan skripsi ini, penulis menganalisis berita bisnis yang 

banyak berkaitan dengan konsep ECONOMY  di dalamnya. 

Intinya, struktur metafora terbagi menjadi dua ranah, yaitu ranah sumber 

dan ranah sasaran. Ranah sumber terlebih dahulu ditentukan apa ungkapan- 

ungkapan metaforisnya untuk digunakan pada ranah sasaran.  

 

2. 6 Pemetaan  Metafora Konseptual (Conceptual Metaphor Mapping) 

 Dalam metafora, perpindahan konsep dikenal sebagai pemetaan (mapping) 

yang merupakan langkah teknis yang mengandung kesesuaian konsep. Kovëcses 

(2010:7) mendefinisikan pemetaan sebagai berikut, “Technically, conceptual 

correspondences are often referred to as mappings.‖  

Contoh:  

14) HAPPINESS IS INSANITY : They were crazy with happiness. 

Sebelum dibuat pemetaan metafora dalam HAPPINESS IS INSANITY  di atas, 

terlebih dahulu ditentukan struktur metafora tersebut sesuai dengan aturan struktur 

metafora di bawah ini: 

HAPPINESS  IS  INSANITY 

       RS1                   RS2              

  

  Berdasarkan struktur metafora, konsep INSANITY menempati struktur 

ranah sumber. Adapun konsep lainnya yaitu HAPPINESS menduduki struktur 

ranah sasaran. Sehingga, konsep  INSANITY digunakan untuk memahami konsep 
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HAPPINESS. Selanjutnya, pemetaan metafora dalam HAPPINESS IS INSANITY  

disajikan dalam tabel berikut di bawah ini. 

 

 

 

Tabel 2. 6. 1  

Pemetaan  

 HAPPINESS  IS INSANITY 

   RS1                        RS2                           

Pemetaan  

Aspect  of HAPPINESS  Aspect  of  INSANITY  

The emotional lack of 

control over happiness 

The mental lack of  

control over insanity 

Metaphorical expression: ―They were crazy with 

happiness.‖ 

Sumber: Kovëcses  (2010: 101) 

 

Menurut Kovëcses, metafora HAPPINESS IS INSANITY  memiliki aspect  

of  INSANITY yaitu the mental lack of control over insanity, maksudnya 

kurangnya pengendalian mental dalam penyakit jiwa, misalnya seseorang yang 

sakit jiwa ia tidak akan mampu lagi mengendalikan jiwanya, ia bersikap aneh dan 

berlebihan karena penyakitnya tersebut.   

Begitu pula halnya dengan HAPPINESS, sebagai ranah sasaran 

HAPPINESS memiliki the emotional lack of control over happiness, artinya 

kurangnya pengendalian emosi dalam kesenangan. Misalnya, seseorang ketika 

terlalu senang biasanya tanpa disadari ia melakukan hal-hal yang keterlaluan 

seperti tertawa terlalu keras, bersikap aneh dan berlebihan, hal tersebut karena ia 

tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik ketika ia terlalu senang. 

Berdasarkan uraian di atas, kata crazy merupakan salah satu entitas yang 

mutlak ada pada konsep INSANITY yang kemudian dipetakan ke konsep 
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HAPPINESS. Sehingga didapatkan ungkapan metaforis ―They were crazy with 

happiness.,‖ dari pemetaan tersebut. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemetaan atau mapping adalah langkah 

teknis untuk menjelaskan adanya kesesuaian konseptual dari ranah sumber yang 

dipetakan kepada ranah sasaran. Intinya, memahami metafora konseptual adalah 

tentang pemetaan, Kovëcses (2010: 6) menggagas “To know a conceptual 

metaphor is to know the set of mappings.‖  

 

2. 7 Ungkapan Bahasa Metaforis (Metaphorical Linguistic Expressions) 

Metafora konseptual dibedakan dari apa yang dimaksud dengan ungkapan 

bahasa metaforis. Definisi dari ungkapan bahasa metaforis ialah ungkapan 

berbentuk kata atau ungkapan lainnya dalam bahasa yang muncul dari istilah 

dalam ranah sumber atau ranah b. “Metaphorical linguistic expressions are words 

or other linguistic expressions that come from the language or terminology of the 

more concrete conceptual domain (i.e., domain b).‖ (Kovecses, 2010: 4) 

 

15)  I  defended my argument. 

Pada kalimat I defended my argument, kata defended yang 

mengindikasikan bahwa perang ialah ranah sumber - argumen ialah ranah sasaran 

dan defended merupakan ungkapan bahasa metaforis. Ungkapan bahasa metaforis 

defended memberi manifestasi untuk metafora ARGUMENT IS WAR. Ungkapan 

bahasa metaforis bermanfaat untuk menunjukkan eksistensi metafora konseptual 

dan secara bersamaan memperjelas detail metafora tersebut.  Jinhong (2010: 5) 
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menyatakan bahwa “Metaphorical expressions reveal the existence of conceptual 

metaphors and at the same time make clear explanation of them‖ (Kovecses, 

2002: 6). 

Kajian ungkapan bahasa metaforis ini berkaitan dengan apa yang penulis analisis 

pada bab III. 

2. 8 Jenis Metafora konseptual (Conceptual Metaphor Types) 

Terdapat dua sisi yang digunakan sebagai dasar pembagian jenis metafora 

konseptual, yaitu sisi konvensionalitas dan sisi fungsi. Jinhong (2010: 6) menulis 

dalam jurnalnya, ―According to Kovëcses (2002: 29) the metaphors can be 

classified in the light of the conventionality and function of metaphors.  

 

2. 8. 1 Konvensionalitas (Conventionality) 

Dari sisi konvensionalitas, metafora terbagi menjadi dua yaitu 

conventional metaphor  dan novel metaphor. 

 

2. 8. 1. 1 Metafora Konvensional (Conventional Metaphor) 

Metafora konvensional atau conventional metaphor adalah metafora 

yang digunakan dengan tanpa disadari oleh pembicara. Dikemukakan oleh Sato 

(2004: 8) “Conventional metaphor is metaphor people use unconciously and 

automatically.― Menurut Jinhong (2010: 6)‖Naturally and effortlessly used by 

English speakers in their daily life.‖ Metafora ini digunakan oleh penutur 

berbahasa Inggris secara alamiah dan tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu jenis metafora konvensional menurut Kovëcses (2010: 34) yaitu, 

”ARGUMENT IS WAR.‖  
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa metafora konvensional adalah metafora 

sifatnya familiar dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari penutur, 

namun tidak disadari oleh penutur tersebut. 

 

 

2. 8. 1. 2 Metafora Baru (Novel Metaphor) 

Definisi metafora baru atau dikenal sebagai novel metaphor, Lai (2009: 

145) menyatakan dalam jurnalnya “Novel metaphors are new possible way of 

thinking.‖ Menurutnya, novel metaphor adalah cara baru dalam berpikir. Berikut 

di bawah ini adalah tabel yang memuat perbedaan antara metafora konvensional 

dan novel metaphor. 

Tabel 2.8.1.2.1 Metafora Konvensional dan Metafora Baru 

Jenis Kalimat 

 

Kalimat Ranah 

sumber 

Ranah 

sasaran 

Literal control 
Every soldier in the frontline was 

attacked 

WAR 

 

 

WAR 

 

 

 

Conventional: 

ARGUMENT IS 

WAR 

Every point in my argument was 

attacked 

 

WAR 

 

 

ARGUMENT 

 

 

 

Novel: 

TIME IS 

WAR 

Every second of our time 

was attacked 

 

WAR 

 

 

TIME 

 

 

Sumber: Lai, Curran, Menn (2009: 147) 

Berdasarkan tabel, “Every soldier in the frontline was attacked,‖ adalah 

kalimat yang mengandung makna literal atau makna sebenarnya yaitu “Setiap 

tentara di garis depan diserang,” kalimat tersebut menggunakan satu konsep saja 

yaitu peperangan. Selanjutnya, dalam tabel terdapat kalimat yang menggunakan 

metafora yaitu, “Every point in my argument was attacked.‖ Ketika seseorang 
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menyatakan, “Setiap inti dalam pendapat saya diserang,”  tanpa disadari ia 

menggunakan metafora secara konvensional dengan menggunakan kata „diserang‟ 

yang dihubungkan dengan „pendapat‟. Adapun, “Every second of our time was 

attacked‖ artinya,”Setiap detik waktu milik kami diserang”, ketika kita 

mengungkapkan kalimat tersebut, kita menggunakan cara baru dalam berpikir 

tentang waktu yang dihubungkan dengan „penyerangan‟, disebut juga dengan 

novel metaphor.      

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metafora 

konvensional adalah metafora yang digunakan secara alamiah dalam ungkapan 

sehari-hari, sedangkan novel metaphor adalah metafora yang dikembangkan 

dengan cara berpikir yang baru. Adapun metafora  ARGUMENT IS WAR termasuk 

ke dalam metafora konvensional. Metafora ini sering diungkapkan dalam 

perbincangan sehari-hari penutur bahasa Inggris. 

 

2.  8. 2 Fungsi (Function) 

Metafora dapat pula dikelompokkan berdasarkan fungsi secara kognitif, 

demikian dikatakan oleh Kövecses (2010: 46), ―According to their cognitive 

function, conceptual metaphors can be of three kinds: structural, orientational, 

and ontological.‖ Berdasarkan fungsi kognitif, metafora terbagi menjadi tiga 

kelompok : metafora struktural, metafora orientasional, metafora ontologis.  

 

2. 8. 2. 1 Metafora Struktural (Structural Metaphor)  

Metafora struktural memiliki fungsi kognitif menurut Kövecses (2010: 37) 

“Cognitive function of these metaphors is to enable speakers to understand target 
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a by means of the structure of source b.‖ artinya, metafora ini memfasilitasi 

penutur untuk memahami ranah sasaran a dengan memakai struktur ranah 

sumber b. 

Metafora struktural adalah metafora yang memetakan susunan ranah 

sumber kepada susunan ranah sasaran, demikian dikatakan oleh Kövecses (2010: 

46) “Structural metaphors map the structure of the source domain onto the 

structure of the target.” Kövecses (2010 :31) menambahkan “In structural 

metaphor, the source domain provides a relatively rich knowledge structure for 

the target concept,― menurutnya, dalam metafora struktural, ranah sumber 

menyediakan susunan pengetahuan dan informasi yang relatif kaya untuk 

dipetakan ke konsep pada ranah sasaran. 

Contoh: 

16)     TIME   IS   MOTION:  “The time for action has arrived.‖ 

            RS1               RS2              

 

Pada contoh 16), terdapat metafora TIME IS MOTION, maksudnya 

struktur ranah sumber MOTION dipetakan ke struktur ranah sasaran TIME. 

Contoh ungkapan metaforanya dalam kalimat yaitu, “The time for action has 

arrived,‖ waktu untuk beraksi telah tiba. Metafora ini menitikberatkan pada kata 

arrived yang berhubungan dengan konsep MOTION atau gerakan untuk 

menggambarkan konsep TIME, sehingga dapat digambarkan dengan baik seperti 

apa konsep waktu dalam kalimat “The time for action has arrived,‖ tersebut. 

Diungkapkan oleh Kövecses (2010: 38) “Without the metaphor it would be 

difficult to imagine what our concept of time would be.‖  
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Adapun pada metafora ARGUMENT IS WAR, banyak struktur konsep 

ARGUMENT seperti merencanakan strategi, kemenangan dan kekalahan yang 

dialami dalam berdebat digambarkan dengan menggunakan struktur konsep WAR.  

 

 

 

2. 8. 2. 2 Metafora Orientasional (Orientational Metaphor) 

Metafora orientasional yaitu konsep-konsep metafora yang saling 

dikaitkan di dalam suatu situasi, tempat, atau ruang. Lakoff, G. and Johnson 

(1980: 15) menjelaskan “An orientational metaphor is a metaphor in which 

concepts are spatially related to each other.‖  

17)  I‘m feeling up today.   

Pada contoh kalimat I‘m feeling up today artinya saya merasa bahagia 

hari ini, terdapat kata bahagia yang dinyatakan dengan kata „up‘. Dalam kalimat 

17), bahagia disamakan dengan orientasi tempat yaitu berada di atas. 

Begitu pula di dalam konsep bisnis, terdapat situasi up-ward orientation 

yang menyatakan bahwa perusahaan sedang dalam kondisi keuangan yang baik. 

Adapula downward orientation yang menggambarkan bahwa adanya situasi 

keuangan yang buruk atau pasar yang tidak bisa diprediksi oleh suatu perusahaan. 

 

2. 8. 2. 3 Metafora Ontologis (Ontological Metaphor) 

Definisi metafora ontologis, menurut Lakoff, G. and Johnson (1980: 31): 

An ontological metaphor is a metaphor in which an 

abstraction, such as an activity, emotion, or idea, is 

file:///J:\BibliographyLinguistics\LakoffGAndJohnson1980.htm
file:///J:\BibliographyLinguistics\LakoffGAndJohnson1980.htm
file:///J:\BibliographyLinguistics\LakoffGAndJohnson1980.htm
file:///J:\BibliographyLinguistics\LakoffGAndJohnson1980.htm
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represented as something concrete, such as an object, 

substance, container, or person. 

 

Lakoff, G. and Johnson mendefinisikan bahwa metafora ontologis ialah metafora 

yang memiliki kesamaan kualitas antara konsep abstrak seperti emosi, ide, 

aktifitas dengan konsep konkrit, seperti orang, wadah, objek, substansi.  

Contoh: 

18) How did Jerry get out of  washing the windows ? 

Pada contoh kalimat “How did Jerry get out of  washing the windows, ” 

dalam pandangan ontologis, makna kalimat tersebut adalah “Bagaimana Jerry 

keluar dari membersihkan jendela ?”, adanya frasa get out of  dalam kalimat 18) 

menjadikan kegiatan membersihkan jendela menjadi seperti suatu wadah yang 

digunakan untuk menyimpan atau mengeluarkan suatu benda, dalam hal ini Jerry.  

Kövecses menyatakan (2010: 36), ―We can conceive of personification as 

a form of ontological metaphor. In personification, human qualities are given to 

non human entities. Metafora ontologis dikenal juga sebagai bentuk personifikasi 

yang memberikan kualitas yang dimiliki manusia kepada entitas non-manusia. 

Contoh: 

19) Inflation is eating up our profits. 

Dalam kalimat 19) kata inflasi bukan menyatakan seorang manusia melainkan 

kata tersebut diberikan kualitas manusia yaitu „memakan.‟ Dengan adanya 

personifikasi, kalimat tersebut dapat dipahami dengan lebih baik.  

 

2. 9 ARGUMENT IS WAR  
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Metafora ARGUMENT IS WAR adalah salah satu metafora konseptual 

yang digunakan dalam bahasa sehari-hari, hal ini disampaikan oleh Lakoff dan 

Johnson (1980: 455), ―The conceptual metaphor ARGUMENT IS WAR is 

reflected in our everyday language.‖  

Contoh: 

20) “I‘ve never won an argument with him.” 

Dalam kalimat “I‘ve never won an argument with him,‖ artinya, “Saya 

belum pernah menang dalam perdebatan dengan dia,” kalimat demikian sering 

muncul dalam kehidupan sehari-hari. Lakoff dan Johnson menekankan bahwa 

konsep perdebatan distrukturisasi, ditunjukkan, dan dibicarakan dalam  istilah-

istilah peperangan, “Argument is partially structured, understood, performed, and 

talked about in terms of war. (Lakoff and Johnson 1980: 455) 

Lakoff dan Johnson (1980: 455) dalam jurnalnya menambahkan, 

We don‘t just talk about arguments in terms of war. We can 

actually win or lose arguments. We see the person we are 

arguing with as an opponent. We attack his positions and 

we defend on our own. We gain and lose ground.  

 

Tidak hanya berbicara tentang berdebat dalam istilah-istilah perang, 

menurut pandangan Lakoff dan Johnson, sesungguhnya terdapat pengalaman 

kemenangan atau kekalahan dalam perdebatan. Salah satu pihak  melihat pihak 

lain sebagai lawan, lalu menyerang pendapat-pendapat mereka dan 

mempertahankan pendapat masing-masing. 

          Kovëcses (2010 : 136) menyatakan: 

Most of the specific source domains appear to characterize not just 

one target concept but several. For instance, the concept of war 

applies not only to argument. 
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Konsep peperangan tidak hanya muncul pada konsep perdebatan saja. 

Sebagian besar ranah sumber dalam hal ini konsep peperangan, muncul pada 

beberapa konsep. Svobodova (2012:30) menambahkan: 

“A source, in the case of metaphors of war the expression whose 

literal meaning has a connection to warfare, can be used in 

connection to several targets, e.i. the expression concerning 

business environment. For example, it is possible to say defend a 

point as well as defend employees. One source, two different 

targets can be seen in this example.‖ 

  

 Menurut pandangan Svobodova, ranah sumber, dalam hal ini metafora 

peperangan dapat digunakan dan dihubungkan kepada beberapa ranah sasaran 

salah satunya, pada ungkapan-ungkapan dalam bidang bisnis. Sebagai contoh, 

dapat disebutkan bahwa ungkapan defend a point adalah sama dengan ungkapan 

defend employees. Berdasarkan kedua ungkapan tersebut, kata defend yang 

berasal dari satu ranah sumber digunakan pada dua ranah sasaran yang berbeda, 

artinya, ungkapan defend a point ranah sasarannya adalah ARGUMENT, karena 

kata point merupakan konsep ARGUMENT. Adapun ungkapan defend employees 

ranah sasarannya adalah  BUSINESS, karena kata employees merupakan konsep 

BUSINESS. Svobodova (2012:6) mengemukakan: 

―The metaphors are basically of two origins; those that belong into 

the category BUSINESS IS WAR, and those that are categorized as 

ARGUMENT IS WAR since both war and business usually consists 

of two part – making plans (talking, discussing, argumenting) and 

fulfilling them.‖ 

 

 Menurut Svobodova, metafora bersumber dari dua kategori yaitu; 

BUSINESS IS WAR, dan ARGUMENT IS WAR karena dalam aspek peperangan 
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dan aspek bisnis terdapat dua hal yaitu membuat perencanaan dan memenuhinya. 

Disamping itu, terdapat kesamaan dan hubungan yang erat antara bisnis dan 

peperangan, seperti yang diungkapkan oleh Svobodova (2012: 38):  

―In addition, business and war have much in common since 

usually there is one winner and the others are losers. Hence, the 

close connection between them.‖ 

 

 Intinya, metafora ARGUMENT IS WAR ialah metafora peperangan dalam 

konsep perdebatan di mana konsep WAR dalam metafora tersebut dapat dipetakan 

kepada konsep baru yaitu konsep BUSINESS.  

Metafora peperangan dalam penelitian Seitel (2008) disebut dengan 

“metaphor of offence and defense‖ terdiri dari kategori offensive, defensive, 

neutral dan offensive dan defensive.  

Alasan keempat jenis kategori tersebut termasuk dalam metafora offence 

and defence karena berdasarkan pengalaman nyata maupun artifisial, tindakan 

pada peperangan adalah serangan atau pertahanan sebagaimana dikemukakan oleh 

Svobodová (2012: 16) “In connection to the experience, real or artificial, it is 

possible to decide whether the sample of the hundred selected metaphors are of 

offensive or defensive nature.  

“Metaphor of offence and defense‖ yang mengandung kategori offensive, 

defensive dan neutral ini berkaitan dengan apa yang penulis analisis pada bab III. 

Adapun definisi dari masing-masing kategori penulis bahas pada subbab 

berikutnya. 
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2. 9. 1 Kategori Offensive 

Kategori offensive mengandung konsep aktif melakukan usaha-usaha 

dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, baik tujuan dalam perusahaan 

maupun tujuan dalam peperangan. Seperti yang diungkapkan oleh Svobodova 

(2012: 17) bahwa: 

―There is the majority of metaphors of offence since it resembles 

the environment of business where every company and its 

managers and employees do their best to succeed and earn more 

and more money which in a military situation would mean to win a 

war or a battle losing as a small number of soldiers as possible 

and hoping to get as much a booty as possible.‖ 

 

Berikut di bawah ini tabel yang memuat ungkapan peperangan dalam kategori 

offensive berdasarkan penelitian Seitel (2008). 

 

 

Tabel 2.9.1.1 Kategori Offensive 
OFFENSIVE 

Punch through 
the defence 

Battle Disarm Marshall 
forces 

Arsenal  

Attack every 
weak point 

Blitz Combat Reinforce Be sb‘s worst 
enemy 

Attack a 
position 

Bleed dry Conflict Rank above 
sb 

Be sb‘s 
adversary 

Assault Blow Close in for a 
kill 

Right on 
target 

Caliber  

Be in a superior 
position 

Cut  Demolish Shoot down Enlist  

Be in the high 
command 

Call the 
shots 

Force into Strike down Fight a losing 
battle 

Breach the 
fortress 

Campaign Firepower Set one‘s 
sights on 

Front  

Be a minefield Capture Have position Set targets Foot soldier 
Beat Crusade Half the battle Vanguards Join forces 
Win  Colonize Indefensible 

claims 
Weapon  Recruit  

Wipe out Black 
knight 

Conquer  Shoot   Move  

Kill  Sabotage  Mobilize  Maneuver Muster  
Have usual 
battle with 

Front line Execute Spearhead Plan strategy 

Sumber: Seitel (2008: 55) dalam Svobodová  (2012:15) 
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2. 9. 2 Kategori Defensive 

Saat perusahaan atau pasukan berada dalam posisi bertahan atau defensive 

diartikan sebagai kekalahan, seperti disebutkan oleh Svobodova (2012: 16) 

bahwa, “Being in a defensive position can mean be losing.” Berikut di bawah ini 

tabel yang memuat ungkapan peperangan dalam kategori defensive berdasarkan 

penelitian Seitel (2008). 

Tabel 2.9.1.2    
DEFENSIVE 

Admit defeat Resistance  Arsenal  Muster  
Execute  Succumb  Be sb‘s worst 

enemy 
Mobilize  

Give in Surrender Be sb‘s 
adversary 

Maneuver  

Give up without a 
fight 

Take a lot of 
flank 

Caliber  Plan strategy 

Hold the fort White knight Enlist  Spearhead  
Invisible fortress 
around 

Defend  Fight a losing 
battle 

Execute  

Keep sb‘s head 
down 

Get a knockout 
blow 

Front  Front line 

Lose a fight Withdraw Foot soldier Have usual battle 
with 

Protective strategy Resistance  Join forces Muster  
Retreat  Succumb  Recruit  Mobilize  
Admit defeat Surrender  Move   
Execute  Take a lot of 

flank 
Arsenal   

Give in White knight Be sb‘s worst 
enemy 

 

Sumber: Seitel (2008: 55) dalam Svobodová  (2012:15) 

 

 Menurut tabel diatas, ada beberapa ungkapan pada kategori offensive yang 

dapat pula muncul dalam kategori defensive. Pada metafora ARGUMENT IS WAR, 

ungkapan dalam kategori defensive digunakan dalam konteks perlindungan dan 

pertahanan.  
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2. 9. 3 Kategori Neutral 

Kategori netral atau neutral mengandung ungkapan yang berkaitan dengan 

perdamain atau situasi akhir dalam suatu perjuangan seperti dijelaskan oleh 

Svobodová (2012: 16) bahwa, “Neutral metaphors such as those dealing 

with peace or dead-end situations.‖ Kategori netral memiliki konsep; 

gencatan senjata, tidak menyerang, tidak bertahan, situasi akhir dalam 

peperangan, perdamaian atau tidak memihak blok manapun. Berikut di 

bawah ini tabel yang memuat ungkapan dalam peperangan berdasarkan kategori 

neutral berdasarkan penelitian Seitel (2008). 

Tabel 2.9.1.3 Kategori Neutral  
NEUTRAL 

Army  Rank and file 

Contingent  Strategy  

Host  Stalemate 

Regiment  Truce  

Casualty  Rank and file 

Cohort  Strategy  

Gauge  Army  

In a no win situation Contingent  

Marching orders Host  

Troop  

Sumber: Seitel (2008: 55) dalam Svobodová  (2012:15) 

 

2. 10 Berita Bisnis (Business News) 

Pada definisi-definisi tentang konsep bisnis di bawah ini, menggambarkan  

seperti apa berita bisnis dalam surat kabar yang penulis analisis sebagai data pada 

bab III.  

Dikutip dari businessdictionary.com : 
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An organization or economic system where goods and services are 

exchanged for one another or for money. Every business requires 

some form of investment and enough customers to whom its output 

can be sold on a consistent basis in order to make a profit. 

Businesses can be privately owned, not-for-profit or state-owned.  

 

Dari uraian di atas, istilah bisnis mengandung arti sebuah organisasi atau 

sistem ekonomi yang terjadi dalam pertukaran barang dan jasa atau uang. Bisnis 

berorientasi pada keuntungan, oleh karena itu bisnis memerlukan investasi, 

pembeli yang potensial agar hasil produksi dapat terjual. Kepemilikan bisnis dapat 

dimiliki oleh pribadi, bukan untuk mencari keuntungan atau milik negara.  

Pada penelitian ini, penulis mengambil data dari surat kabar The New York 

Times yang berisi berita bisnis di Negara Amerika.  Oleh karena itu, perlu 

ditelusuri seperti apa konsep bisnis di negara tersebut. Konsep bisnis di Amerika 

menurut Griffin (2005:30) adalah organisasi yang memproduksi atau menjual 

barang atau jasa untuk mendapatkan laba. Prospek memperoleh laba dan interaksi 

di dalamnya mendorong orang untuk membuka dan melakukan ekspansi bisnis.  

Bisnis berperan besar dalam memproduksi sejumlah barang dan jasa yang 

dikonsumsi orang Amerika dan mempekerjakan sebagian besar masyarakat di 

sana. Perkembangan teknologi, layanan bisnis, dan peluang-peluang internasional 

menjanjikan dalam membuat produksi, konsumsi dan lowongan pekerjaan terus 

tumbuh secara pesat. Laba bisnis diperoleh jutaan pemilik dan pemegang saham, 

dan pajak bisnis membantu menunjang pemerintah.   

 

 

 

http://www.investorwords.com/3504/organization.html
http://www.investorwords.com/16393/economic_system.html
http://www.businessdictionary.com/definition/goods-and-services.html
http://www.investorguide.com/definition/money.html
http://www.investorguide.com/definition/business.html
http://www.investorguide.com/definition/require.html
http://www.investorguide.com/definition/form.html
http://www.investorguide.com/definition/investment.html
http://www.investorguide.com/definition/customer.html
http://www.investorwords.com/2656/its.html
http://www.businessdictionary.com/definition/output.html
http://www.investorwords.com/7717/sold.html
http://www.businessdictionary.com/definition/consistent.html
http://www.investorguide.com/definition/basis.html
http://www.investorguide.com/definition/make.html
http://www.businessdictionary.com/definition/profit.html
http://www.investorwords.com/11183/state_owned.html
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2. 11 Surat Kabar (Newspaper) 

Penulis menggunakan berita bisnis dalam dua surat kabar sebagai sumber 

data dalam penelitian. Oleh karena itu, penelusuran penulis tentang konsep surat 

kabar tersebut adalah sebagai berikut. Berdasarkan kamus bahasa indonesia, surat 

kabar adalah lembaran-lembaran kertas bertuliskan laporan-laporan, informasi 

atau berita seperti pada koran. Berita pada koran terbagi ke dalam kolom-kolom. 

Kolom-kolom tersebut jenisnya sekitar delapan sampai sembilan jenis kolom. 

Salah satunya adalah kolom bisnis atau business section. Kolom bisnis berisi 

laporan perkembangan bisnis dari waktu ke waktu.  

 

 

Dikutip dari about.com :  

This section contains business profiles and news reports about the 

state of commerce. You can often find reports about new 

inventions, innovation, and advances in technology. Stock reports 

appear in the business section. This section could be a good 

resource for a research assignment. It will include statistics and 

profiles of people who have made an impact on the economy. 

 

Selain itu, dalam kolom bisnis sering terdapat laporan tentang penemuan 

baru, inovasi, dan kecanggihan teknologi, begitupun dengan laporan saham. 

Kolom bisnis dapat pula dijadikan proyek sumber penelitian yang baik. Adapun 

statistika dan profil orang-orang yang berkontribusi dalam perekonomian juga 

dilaporkan dalam kolom bisnis tersebut.  

Selanjutnya, penulis akan menganalisis data–data pada bab III dengan 

merujuk kepada kecenderungan teori yang dipaparkan pada bab kedua. 

 


