
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Semantik  

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

lambang, dan verba Samaino yang bisa disebut sebagai menandai atau melambangkan. 

Semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna yang 

terkandung dalam bahasa. 

Berikut ini penulis mengutip beberapa pendapat dari para ahli bahasa tentang definisi 

semantik. Menurut Griffiths (2006: 15) semantik adalah The study of word meaning and 

sentence meaning, abstracted away from contexts of use, is a descriptive subject, ini berarti 

bahwa semantik merupakan ilmu yang mempelajari makna kata dan makna kalimat yang 

dapat dilihat  dari konteks penggunaan. Saeed (1997: 3) juga berpendapat sama dengan 

Griffith, tentang semantik bahwa  Semantic is the study of the meaning of words and 

sentences or semantic is the study of meaning communicated through language, menurutnya 

semantik merupakan ilmu yang mempelajari makna dari kata dan merupakan suatu ilmu yang 

mempelajari tentang makna komunikasi dalam bahasa. Hurford (1983:1) berpendapat bahwa 

―Semantic is the study of meaning in language‖.Menurutnya semantik itu mempelajari 

hubungan makna bahasa itu sendiri. 

 Lebih lanjut Griffiths (2006:1) menyatakan bahwa semantik adalah ―The study of 

―toolkit‖ for meaning : knowledge encoded in the vocabulary of the language and its 

patterns for building more elaborate meaning, up to the level of sentence meaning.‖ Griffiths 

menyatakan bahwa semantik sebagai suatu ―kotak alat‖ ilmu untuk pemaknaan: penyandian 



 

pengetahuan pada kosakata dari suatu bahasa dan struktur-strukturnya untuk 

mengembangkan makna yang lebih terperinci hingga tingkat pemaknaan kalimat. Di pihak 

lain Palmer (1981:1) menyatakan ―Semantics is the technical term used to refer to the study 

of meaning, and since meaning is a part of language, semantics is a part of linguistics.‖ 

Menurutnya semantik adalah istilah teknik yang mengacu pada ilmu mengenai makna dan 

jika makna menjadi bagian dari bahasa, maka merupakan bagian dari linguistik. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semantik adalah 

cabang ilmu yang mempelajari tentang makna kata dan makna kalimat serta sebagai alat 

dalam penyandian pengetahuan pada kosakata dari suatu bahasa dan sruktur-strukturnya 

untuk mengembangkan arti yang lebih terperinci sehingga dapat dikomunikasikan dalam 

suatu bahasa. 

 

2.2 Makna  

Makna mempunyai ruang lingkup yang luas untuk dijabarkan, maka tak jarang hal ini 

menyebabkan suatu keragaman dalam mengartikan suatu makna suatu ujaran. Makna adalah 

pertautan yang ada dalam unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama kata-kata) dan dapat 

disejajarkan dengan konsep. Makna dapat dibatasi sebagai hubungan antar bentuk dengan hal 

atau barang yang diwakilinya (referennya). Hubungan antara keduanya (antara bentuk dan 

referen) akan menimbulkan makna. Istilah makna terkadang membingungkan, untuk melihat 

makna suatu kata dapat digunakan sebuah kamus. Apa yang dijelaskan dalam kamus 

merupakan makna leksikal.  

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai makna suatu kata yang tidak dapat 

ditemukan di dalam kamus. Itulah sebabnya pembaca kadang-kadang merasa tidak puas 



 

dengan makna yang terdapat didalam kamus untuk suatu kata yang dicari maknanya. Hal ini 

akan muncul apabila berhadapan dengan idiom, gaya bahasa, peribahasa dan ungkapan. 

Pemahaman mengenai makna didefinisikan oleh para ahli bahasa sebagai berikut 

Richards (1985:172) mendefinisikan makna sebagai ―What a language expresses about the 

world we live in or any possible or imaginary world‖. Yang artinya adalah makna adalah 

sesuatu yang diekspresikan oleh bahasa tentang dunia dimana kita hidup atau di dunia 

khayalan. 

Sementara itu Lyons (1968 :136) menyatakan bahwa ―Meaning are ideas or concept 

with can be transferred from the mind of the speaker to the mind of hearer to embodying 

them as it were in the forms of one language or another‖. Menurut Lyons makna merupakan 

ide atau konsep yang dapat dialihkan dari pemikiran penutur ke pikiran pendengar yang 

mewujudkannya sebagaimana adanya dalam suatu bentuk satu bahasa atau yang lainnya. 

Definisi makna yang lain dibuat oleh Hurtford dan Heasley (1989 :3) yaitu bahwa makna 

―can be applied to people who use language". Menurut mereka makna dapat diaplikasikan 

kepada seseorang yang menggunakan bahasa. 

        Selanjutnya O‘Grady (1996: 275) menambahkan bahwa ―Meaning must be something 

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

and that there is more to it than just features‖. Menurutnya makna adalah harus ada sesuatu 

yang ada dalam pikiran daripada kata dan bahwa hal itu harus lebih abstrak dari gambar dan 

bahwa ada lebih dari sekadar fitur.  

Dari beberapa definisi makna di atas, penulis menyimpulkan bahwa makna 

merupakan idea tau konsep yang dapat diekspresikan dari pemikiran penutur ke pikiran 

pendengar dalam hal abstrak kepada suatu bentuk bahasa lainnya dan dapat diaplikasikan 

kepada seseorang yang menggunakan bahasa. 

 Beberapa ahli juga membagi makna menjadi beberapa jenis. Berikut penjelasannya: 



 

 

2.2.1 Interpretasi Makna 

Sebuah kata memiliki makna yang dapat diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap 

orang. Oleh karena itu, dalam menginterpretasikan makna ada hal yang harus diperhatikan 

seperti pemaknaan suatu kalimat ditentukan oleh makna unsur-unsur penyusunnya dan 

pemaknaan yang benar tergantung pada kemampuan dan motivasi si penerimanya.  

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat disampaikan O‘Graddy (1996:284) bahwa: ―The 

meaning of a sentence is determined by the meaning of its components part and the manner 

in which they are arranged in syntactic structure.‖ Makna suatu kalimat ditentukan oleh 

makna unsur-unsur penyusunnya dan oleh cara pengaturan unsur-unsur tersebut. Rankema 

(1993:130) berpendapat bahwa: ―The level of elaboration is depend on the ‗ability‘ and 

‗motivation‘ of the receiver. If receivers do not understand the message or are not involved 

with the topic, the chance of elaboration taking place is quite small.‖ Interpretasi makna 

yang benar dapat dilakukan bergantung pada ‗kemampuan‘ dan ‗motivasi‘ dari penerimanya. 

Jika penerimanya tersebut tidak dapat menangkap topik yang sedang dibicarakan, maka 

interpretasi tersebut tidak akan benar. 

 

2.2.2 Jenis - jenis Makna 

 Chaer (1990:62) membagi makna menjadi 2 jenis yaitu makna leksikal dan makna 

gramatikal, berdasarkan ada tidaknya referen pada sebuah kata/leksem terdapat makna 

referensial dan makna nonreferensial, berdasarkan ada tidaknya nilai rasa pada sebuah 

kata/leksem dapat dibedakan dengan adanya makna denotatif dan makna konotatif, 

berdasarkan ketepatan maknanya yaitu makna kata dan makna istilah atau makna umum dan 



 

makna khusus, dan berdasarkan kriteria lain yaitu makna asosiatif, kolokatif, reflektif dan 

idiomatik. 

Berikut Jenis-jenis makna: 

2.2.2.1 Makna Leksikal dan Makna Gramatikal    

Makna leksikal (lexical meaning) mempunyai istilah lain seperti makna semantik 

(semantic meaning). Makna leksikal berarti makna yang muncul saat suatu leksem sedang 

berdiri. Menurut Chaer (1990:62), makna leksikal juga dapat berarti ―makna yang sesuai 

dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang 

sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita‖, seperti kata bank dalam kalimat I save my 

money at the bank mempunyai makna yaitu place where money was kept safely. Namun bank 

dalam kalimat we cannot find this type of blood at the local bank bukanlah makna leksikal 

karena tidak merujuk pada suatu tempat penyimpanan uang namun mempunyai makna place 

for storing supplies.  

 Jika makna leksikal berhubungan dengan makna suatu kata/leksem yang sesuai 

dengan apa yang dilambangkan kata itu, makna gramatikal (grammatical meaning) adalah 

―makna yang muncul akibat berbagai proses gramatikal seperti afikasi, reduplikasi, 

komposisi dan klimatisasi atau akibat berfungsinya kata dalam  kalimat‖, contoh dalam 

bahasa Inggris suffiks-s pada kata books mempunyai makna banyak buku. 

2.2.2.2 Makna Referensial dan Non-referensial  

 Sebuah kata/leksem disebut bermakna referensial jika terdapat referen atau acuannya. 

Menurut Palmer (1976:30) seperti yang dikutip oleh Pateda, ―Reference deals with the 

relationship between the linguistic elements, words, sentences, etc, and the nonlinguistic 

world of experience‖, referen berkaitan dengan hubungan antara elemen-elemen linguistik 



 

seperti kata, kalimat, dan hal-hal yang bukan linguistik. Referen bukan hanya dalam bentuk 

benda, tetapi juga peristiwa, proses, sifat, gejala, kenyataan, misalnya kursi yaitu sejenis 

perabot rumah tangga yang berfungsi untuk duduk. Kadangkala acuan dapat berupa bayangan 

karena tidak pernah melihat langsung. 

 Sebaliknya makna nonreferensial adalah kata/leksem yang tidak memiliki acuan atau 

referennya, dalam hal ini adalah kata/leksem seperti kata preposisi, konjungsi dan kata-kata 

tugas yaitu ―karena, di, yang dan sebagainya‖. Jadi kata-kata tersebut sebenarnya memiliki 

makna namun tidak ada referennya. 

2.2.2.3 Makna Denotatif dan Konotatif 

Makna denotatif merupakan makna yang sebenarnya bukan makna kiasan atau 

perumpamaan dan tidak pernah dihubungkan dengan hal-hal lain secara asosiatif misalnya, 

chair bermakna denotatif yaitu sejenis perkakas yang terbuat dari kayu atau besi yang 

digunakan sebagai tempat duduk bentuk lain dalam bahasa Indonesia kata ‗perempuan‘ atau 

kata ‗women‘ dalam bahasa bahasa Inggris bermakna denotatif ialah ‗wanita dewasa‘ bukan 

laki-laki. 

Makna konotatif merupakan makna yang muncul akibat asosiasi perasaan terhadap 

apa yang diucapkan atau yang didengar, kedalam makna kognitif tersebut ditambah makna 

komponen yang lain. Makna konotatif menurut Jackson (1988:88) merupakan ―association 

that a word has over and above its denotation‖ yang berarti asosiasi yang dimiliki sebuah 

kata selain denotasinya, misalnya kata milk ‗susu‘ (dalam bahasa Inggris) memiliki konotasi 

‗kesehatan dan kekuatan‘, kata candle ‗lilin‘ berkonotasi religious atau berkonotasi dengan 

situasi yang romantis. 

2.2.2.4 Makna Literal 



 

Para ahli bahasa telah mendefinisikan makna dari berbagai sudut pandang yang dapat 

dikategorikan kedalam beberapa jenis, anatara lain makna literal, non-literal, gramatikal dan 

makna kontekstual. 

      Pada tugas akhir ini penulis hanya akan membahas makna literal, makna non-literal, 

makna kontekstual dan makna hiperbola yaitu makna yang berkaitan langsung dengan 

analisis. Maxim Stamenov (1992:318) menyatakan ―Literal meaning is a concept which 

belongs to the representation of meaning and as such is to be defined in theory of meaning.‖ 

menurut Maxim literal meaning adalah sebuah konsep gambaran dari makna dan dapat di 

definisikan ke dalam teori makna. 

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

ditambahkan ―Literal meaning of a sentence is based on just the semantic information that 

you have from your knowledge of English‖. Menurutnya literal meaning dari sebuah kalimat 

itu merupakan informasi semantik yang merupakan pengetahuan yang kita dapatkan.  

Contoh: 

1) I‘m hungry. 

Pada contoh nomor 1 sangat jelas dan mudah dimengerti yaitu bahwa pembicara itu 

lapar. Dari contoh tersebut tidak perlu dicari artinya karena lazim digunakan pada percakapan 

sehari-hari. Makna literal secara spontan digunakan ketika seseorang menjelaskan makna 

leksikal tanpa konteks 

    2)   The ground is dry. 

Dari contoh nomor 2 penulis akan langsung mengerti maksud dari penutur dan akan 

langsung membayangkan keadaan lahan yang kering. 



 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa makna literal merupakan 

makna yang sebenarnya dan dapat dikatakan pula bahwa makna literal adalah makna yang 

sudah tertera pada kamus. Dalam setiap pernyataan pembaca tidak perlu berfikir hal lain 

karena makna dari kalimat-kalimat tersebut sudah sangat umum bagi setiap pengguna bahasa 

tersebut. 

2.2.2.5 Makna non-literal 

Berbeda dengan makna literal, makna non-literal menurut John saeed (1997:16) 

adalah sebagai berikut; ―Non-literal uses of language are traditionally called figurative and 

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

synecdoche, hyperbole and litotes.‖ Menurut Saeed makna non literal bisa disebut juga 

figurative language karena non literal meaning juga digunakan dalam metafora, ironi, 

metonimi, sinekdoke, hiperbola dan juga litotes. 

Contoh: 

3)    I could eat a horse. 

 Pada contoh 3, kata I mempunyai literal meaning, akan tetapi horse tentunya tidak 

dipahami dalam arti yang sebenarnya. Kalimat tersebut tentunya tidak dapat diartikan secara 

literal yang untuk memahaminya diperlukan konteks kalimatnya. Contoh di atas tidak 

mengandung makna bahwa seseorang dapat memakan seekor kuda, melainkan contoh 

tersebut menggambarkan keadaan seseorang yang sangat kelaparan karena begitu laparnya 

seseorang tersebut ingin memakan makanan yang banyak sekali sehingga digambarkan 

dengan kata ―kuda‖ karena binatang tersebut badannya besar. 

 Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa makna non-literal itu dapat menimbulkan 

makna yang berbeda. Misalnya ketika seseorang mengartikan hal yang berbeda pada suatu 



 

kalimat, kalimat tersebut bisa saja memiliki makna tersembunyi yang berbeda dan bukan 

merupakan makna yang terdapat pada kamus. makna non-literal digunakan untuk 

mengekspresikan sebuah ide yang abstrak. Pendengar bisa saja merasa kesulitan untuk 

memahami makna dari pembicaranya. Oleh karena itu diperlukan kemampuan pendengar 

untuk memahami apa yang pembicara sampaikan, agar menghindari kesalahpahaman dalam 

percakapan sehari-hari. 

2.2.2.6 Makna Kontekstual 

Di samping kedua jenis makna yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam semantik 

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

is the full set of normality relations which a lexical item contracts with all conceivable 

contexts. Menurut Cruse makna kontekstual adalah makna yang dihasilkan dari hubungan 

antara kata dengan konteksnya.  

        McManis et al, (1998:197): ―To fully understand the meaning of a sentence, we must 

also understand the context of which it was uttered.‖ McManis menyatakan bahwa untuk 

memahami sebuah kalimat harus mengerti dahulu konteks yang diucapkan. 

       Selain itu Catford mengungkapkan bahwa (1965: 36) ―The contextual meaning of an 

item is the groupment of relevant situational features with which it is related.‖ Maksud dari 

pengertian tersebut adalah suatu penggabungan dari ciri-ciri situasional yang relevan dan 

saling berkaitan. 

Contoh: 

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



 

Pada contoh 4 tentu saja bukan menerangkan dia itu adalah seekor binatang yaitu  

kerbau, dilihat dari konteks makna kalimat tersebut yaitu karena yang hanya dia lakukan 

sepanjang hari hanya makan dan tidur maka sama seperti halnya kerbau. 

Dari pendapat-pendapat yang sudah dipaparkan sebelumnya penulis mengambil 

kesimpulan bahwa makna kontekstual sangat dipengaruhi oleh situasi penggunaan bahasanya. 

Penggunaan makna kontekstual banyak diterapkan dalam menganalisis majas.      

 

2.2.3 Makna Kata dan Makna Istilah 

Setiap kata/leksem memiliki makna, namun dalam penggunaanya makna kata akan 

lebih jelas apabila sudah berada dalam suatu konteks kalimat sedangkan makna istilah 

mempunyai makna yang pasti, jelas, dan tidak meragukan. Biasanya makna istilah ini 

digunakan dalam bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Kata interest dalam makna kata 

berarti condition of wanting to know or learn about something or somebody, namun dalam 

makna istilah khususnya dalam bidang ekonomi, interest mempunyai makna money charged 

or paid for the use of money. 

Teori diatas yang ambil sebagai kajian diperkuat oleh teori dari Leech (1974:10-23) 

yang menyatakan bahwa makna menjadi beberapa jenis yaitu: 

2.2.3.1 Makna Stilistik 

Leech (1974:16) berpendapat bahwa: ―Stylistic meaning is that what a piece of 

language conveys about the social circumstances of its use.‖ Yaitu bahwa makna stilistik 

merupakan suatu bahasa yang mencakup lingkungan sosial dari pengguna bahasanya. 

2.2.3.2 Makna Afektif 



 

Leech (1974:16) mengatakan: ―Affective meaning in language can also reflect the 

personal feelings of the speaker including his attitude to something he is talking about.‖ 

Yaitu bahwa makna afektif dapat menggambarkan perasaan pribadi penutur dan sikapnya 

mengenai sesuatu yang dikatakannya.  

2.2.3.3 Makna Kolokatif 

Makna kolokasi menurut Leech (1974:20) adalah:―Collocative meaning consists of 

the associations a word acquires of the meanings of a word which tend to occur in its 

environment.‖ Yaitu bahwa makna kolokasi adalah makna kata yang terdiri atas asosiasi-

asosiasi kata yang muncul dalam lingkungannya.  

2.2.3.4 Makna Refleksi 

Makna refleksi menurut Leech (1974:19) adalah:―...the meaning which arises in case 

of multiple conceptual meaning, when one sense of a word part of our response to another 

sense‖.Yaitu bahwa makna refleksi adalah makna yang muncul dalam hal makna konseptual 

ganda ketika pengertian suatu kata membentuk pengertian lain. 

2.2.3.5 Makna Tematik 

Makna tematik menurut Leech (1974:22) adalah:―Communicated by the way in which 

speaker or writer organizes the message, in terms of ordering, focus, and emphasis.‖ Yaitu 

bahwa makna tematik adalah makna yang dikomunikasikan oleh penutur atau penulis 

dengan cara penutur atau penulis mengatur pesannya, dalam arti menurut pesanan, fokus, 

dan penekanan.  

 

 



 

 

2.3 Majas dan Jenis-Jenis Majas 

Dalam penjelasannya penulis mengungkapkan bahwa salah satu bentuk figure of 

speech adalah hiperbola. Untuk memahami apa yang disebut dengan Figures of speech, 

penulis mengutip beberapa pendapat para ahli bahasa sebagai berikut: 

 Dalam makna lain leksikal disebut juga Figures of speech yang dalam bahasa 

Indonesia disebut dengan istilah majas. Majas adalah hal yang penting untuk mengetahui 

bentuk biasa dari ekspresi dan ide-ide untuk menghasilkan sesuatu yang lebih berarti didalam 

novel untuk pengetahuan pembaca dan hiburan. Menurut Perrine (1992 : 61) "Figure of 

speech may be defined as any way of saying something other than the ordinary way". Dapat 

disimpulkan bahwa majas dapat didefinisikan sebagai cara untuk mengatakan sesuatu dengan 

cara yang tidak biasa. Majas adalah salah satu unsur yang terdapat di dalam karya sastra yang 

mempengaruhi karya sastra tersebut. Majas adalah unsur yang penting dalam sebuah novel 

yang lebih dominan dibanding unsur lainnya. Penulis novel merasa bahwa dengan 

menggunakan majas di dalam novel mereka dapat mengatakan lebih jelas dan tegas daripada 

mengatakan secara langsung. 

 Adapun  menurut Wren dan Martin (1981 : 488) menyatakan "Figure of speech is a 

departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of ideas in order to 

produce a greater effect". Maksud dari pengertian diatas adalah bahwa majas berawal dari 

ekspresi bentuk biasa dari ide-ide untuk menghasilkan efek yang lebih besar. Dari definisi 

diatas menjelaskan bahwa majas adalah makna konotasi yang mana menjelaskan kata-kata 

yang digunakan untuk membuat efek dimana majas tidak memiliki makna yang sebenarnya 

ataupun secara harfiah. 



 

Grant dan Bauer (2004: 51) mengatakan sebagai berikut ― compositionally involving 

an untruth which can be reinterpreted pragmatically to understand the intended truth‖. 

Menurut Grand and Bauer majas itu komposisinya tidak menerapkan kebenaran, dan 

komposisi tersebut dapat ditafsirkan kembali secara pragmatis untuk memahami 

kebenarannya. 

Griffiths (2006: 81) ―I define a figurative interpretation that involves treating one or more 

words as if they had meanings different from their literal ones‖. Menurut Griffiths dia 

mendefinisikan interpretasi figuratif yang menganggap satu atau beberapa kata seolah-olah 

mereka memiliki arti yang berbeda dari yang secara harafiah. 

 Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa majas adalah gaya 

bahasa yang memilik makna konotasi sehingga menjelaskan kata-kata yang digunakan untuk 

membuat efek dimana majas tidak memiliki makna yang sebenarnya ataupun secara harfiah 

dan komposisi tersebut dapat ditafsirkan kembali secara pragmatis untuk memahami 

kebenarannya dan dipergunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan cara 

membandingkannya dengan yang lain. 

 

 

Menurut John Saeed (1997:16) maka ada enam  jenis majas yang paling utama, yaitu: 

2.3.1 Simile 

Simile berasal dari bahasa latin yaitu ―Simile‖ yang mempunyai arti kemiripan dan 

persamaan, secara teknis merupakan perbandingan antara 2 buah objek dengan beberapa 

kesamaan. 



 

Unuk dapat memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan simili, berikut penulis 

mengutip beberapa pendapat linguist. 

Mc Arthur (1992:936) mendefinisikan simili sebagai ―A figure of speech in which a 

more or less fanciful or unrealistic comparison is made, using like or as‖. Mc Arthur 

mendefinisikan bahwa majas yang merupakan perbandingan yang tidak realistis dengan kata 

―like‖ atau ―as‖. 

Contoh: 

5) Life is like an onion 

Hidup itu seperti bawang. Pada kalimat tersebut, kata life dibandingkan dengan onion, karena 

hidup dalam hali ini life adalah hal yang sangat berbeda dengan onion atau sangat tidak 

realistis untuk dibandingkan. Sehingga kalimat tersebut termasuk majas simili. 

Fadaee (2011) dalam jurnalnya kemudian menjelaskan definisi simili ini dengan 

pengertian yang sederhana yaitu ―The comparison of two objects with some similarities‖. 

Contoh: 

6) Good coffee is like friendship. 

Kopi yang baik itu seperti persahabatan. Disini kata good coffee dan friendship lagi-

lagi merupakan perbandingan yang tidak realistik karena tidak ada hubungan sama sekali 

antara good coffee dan friendship sehingga kalimat diatas pun termasuk majas simili. 

Stern (2004:340) menyatakan bahwa ―similies should be analyzed on the same model 

as metaphor‖. Stern berpendapat bahwa simili terlihat lebih mirip dengan metafor. 

Contoh: 



 

7) The pursuit of absolute safety is like to trying to get the bubbles out of    wallpaper.  

Kalimat tersebut mempunyai interpretasi atau makna mengejar keselamatan mutlak 

seperti mencoba mengeluarkan gelembung dari kertas dinding, yang berarti hal yang tidak 

mungkin atau sia-sia. 

 

2.3.2 Majas Hiperbola 

 Menurut Graham Little (1985:164-166) "Hyperbole is a rhetorical figure which 

consists in an exaggerated statement that is not meant to be taken literally. It means, the 

understatement passes beyond realistic and logical thinking, but actually has logical 

meaning, it used to emphasize something". Menurut Graham majas yang terdiri dari sebuah 

pernyataan yang dilebih-lebihkan bukan berarti diambil secara harfiah. Yang artinya 

meremehkan melewati luar realistis dan berpikir logis, tetapi sebenarnya memiliki arti logis 

yang digunakan untuk menekankan sesuatu. 

Contoh: 

  8)     He is as skinny as a toothpick. 

Kalimat di atas tersebut adalah majas hiperbola karena terdapat kata yang dilebih-

lebihkan. Skinny as a toothpick merupakan sesuatu yang sangat berlebihan. Pada kalimat 

tersebut makna yang sebenarnya menerangkan bahwa dia kurus seperti tusuk gigi. Dapat 

disimpulkan bahwa majas hiperbola adalah majas yang memiliki makna diluar realistis tetapi 

sebenarnya memiliki arti logis untuk menekankan sesuatu. 

 Menurut Claudia Claridge ―hyperbole is always more of something. Claudia 

berpendapat bahwa hiperbola merupakan sesuatu yang selalu berlebihan. Claudia juga 

menambahkan bahwa ―hyperbole is employed with the intention of the transporting the 

attitude of the speakers to the facts, without misrepresenting the fact themselves‖.  



 

Contoh: 

    9)   George, I think you are the most selfish human being on the planet. 

Kalimat di atas tersebut adalah majas hiperbola karena dalam kalimat tersebut 

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

merupakan sesuatu yang sangat berlebihan, karena pembicara mengatakan George adalah 

mahluk hidup yang sangat egois yang ada di planet ini. Dapat disimpulkan bahwa majas 

hiperbola merupakan majas yang melebih-lebihkan suatu keadaan namun pernyataannya 

kurang masuk akal. 

Menurut Colin Bulman (2007:115) ―Hyperbole is a figure of speech which involved 

exaggeration or over statement with the use of of extravagant language for serious 

emphasis‖. Menurutnya hiperbola adalah majas yang termasuk melebih-lebihkan atau 

pernyataan yang menggunakan bahasa yang berlebihan untuk penekanan yang serius. 

Contoh: 

10)  He's got tons of money. 

Kalimat di atas tersebut adalah majas hiperbola karena dalam kalimat tersebut 

terdapat sesuatu hal yang dilebih-lebihkan. Tons of money merupakan sesuatu yang sangat 

berlebihan, karena pembicara mengatakan pria itu memiliki uang berton-ton. Pada kalimat 

tersebut makna yang sebenarnya adalah pria itu memiliki banyak uang. Dapat disimpulkan 

bahwa majas hiperbola merupakan majas yang melebih-lebihkan suatu keadaan. 

Menurut Alan Cruse (2006:80) menyatakan ―A figure of speech involving deliberate 

exaggeration for rhetorical effect, to increase impact or to attract attention‖. Menurutnya 

sebuah majas yang sengaja dilebih-lebihkan untuk menimbulkan efek retorik, sehingga 

meningkatkan dampak atau menarik perhatian. 



 

Contoh: 

11)  Her brain is the size of a pea. 

Kalimat diatas tersebut adalah majas hiperbola karena dalam kalimat tersebut terdapat 

sesuatu hal yang dilebih-lebihkan. Brain is the size of pea merupakan sesuatu yang sangat 

berlebihan, karena pembicara mengatakan wanita itu memiliki otak sebesar kacang polong. 

Pada kalimat tesebut makna yang sebenarnya adalah wanita itu sangat bodoh. Dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan majas hiperbola haruslah tepat supaya dapat menghasilkan 

kalimat yang dituju.  

Selanjutnya menurut Derek Lewis (2004:9) ―Hyperbole is the deliberate use of 

exaggeration for effect‖. Menurutnya hiperbola adalah kalimat yang sengaja digunakan untuk 

mendapatkan efek melebih-lebihkan.  

2.3.3 Metafora 

Metafora adalah pemahamam tentang pemindahan satu karakter kepada karakter lain. 

Seperti yang diungkapkan O‘Grady, dkk (1996: 278) bahwa metafora merupakan the 

understanding of one concept in term of another. 

Contoh: 

12) You‘re wasting my time. 

Pada kalimat diatas konsep waktu digunakan secara metafora karena time atau waktu 

dianggap sebagai benda kongkrit yang dapat dihabiskan. 

Dalam hal ini terdapat pemindahan sifat atau karakter dari benda kongkrit ke konsep 

time seperti yang kemudian dipertegas oleh Stern dengan menyatakan bahwa karakter 

menentukan isi setiap konteks. 



 

2.3.4 Metonimi 

Saeed (2006:85) berpendapat bahwa ‖Metonymy define it in terms of a person or 

object being referred to using as the vehicle a word whose literal denotation is somehow 

pertinently related.  

Contoh: 

13)  The piano is in a bad mood. 

Pada contoh di atas ―the piano‖ yang dimaksud merupkan musisi dari pemain piano 

tersebut. Kaliamat diatas merupakan metonimia karena manusia dalam contoh diatas 

menggunakan konsep sebuah alat musik. 

Dapat disimpulkan bahwa kalimat diatas merupakan majas metonimi karena 

menerapkan sebuah sebuah kata benda pada manusia. 

 

 

2.3.5 Sinekdok  

Menurut Robert J Fagelin (2011: 108)‖synecdoche can be taken in a broad generic 

sense or in a narrow sense as one trope among others‖. Menurutnya sinekdok dapat diambil 

dengan arti luas atau arti sempit sebagai salah satu kiasan. 

Contoh: 

14)   Indonesia won the football competition last year. 

Pada contoh di atas ―Indonesia won‖ yang dimaksud merupakan pemain dari 

Indonesia memenangkan pertandingan. 



 

Dapat disimpulkan bahwa kalimat diatas Indonesia won merupakan majas sinekdok 

karena hanya pemain sepakbola yang menangkan pertandingan, bukan rakyat Indonesia. 

2.3.6 Litotes  

Menurut Jeane Fanehstock ―Litotes is the words actually used minimize a subject that 

the audience does or should estimate differently‖. Dapat diartikan juga bahwa litotes adalah  

kata-kata yang bersifat untuk meminimalkan  kenyataan yang ada. 

Contoh: 

    15)   I have a few medals. 

Contoh di atas merupakan litotes karena pernyataan diatas merupakan sebuah 

pernyataan yang meminimalkan kenyataan. Padahal sesungguhnya a few medals  disini sama 

saja dengan ― I have many medals‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


