
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1 Semantik-Pragmatik 

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

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

adalah tanda linguistik. 

Berikut penulis mengutip beberapa pendapat para ahli bahasa. Hufford 

(1990: 1) mendefinisikan “Semantics is the study of meaning in human 

languages.” Hufford mendefinisikan semantik sebagai ilmu yang mempelajari 

arti pada bahasa manusia. Penjelasan yang sama dikemukakan oleh Saeed 

(1997: 1) bahwa “Semantics is the study of the meaning of words and 

sentences.” Saeed mendefinisikan bahwa semantik adalah ilmu yang 

mempelajari makna dari suatu kata dan kalimat. 

Contoh: 

 1) Horse 

 2) He eats like a horse 

Pada kata 1) Horse menurut kamus besar oxford bermakna a solid-hoofed 

plant-eating domesticated mammal with a flowing mane and tail, used for 

riding, racing, and to carry and pull loads. Sedangkan pada kalimat 2) kata 

horse bukan lagi mengacu kepada binatang tapi lebih kepada sifat yaitu egois 

seperti horse atau kuda.   



 

Griffiths (2006: 5) mendefinisikan bahwa “Semantics is the study of 

word meaning and sentence meaning, abstract away from context of use, is a 

descriptive subject.” Griffiths mendefinisikan Semantik sebagai ilmu yang 

mempelajari makna kata dan juga makna kalimat, memisahkan jauh dari 

konteks yang digunakan merupakan suatu gambaran subjek. 

 Contoh: 

 3) Money 

Semua orang di dunia mempunyai kesepakatan yang sama bahwa money atau 

uang adalah salah satu alat tukar yang sah dalam jual-beli. Digambarkan bisa 

dalam bentuk koin atau kertas. 

 Dari pendapat para ahli tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa 

semantik merupakan ilmu yang mempelajari makna dalam suatu kata atau 

kalimat. 

Tidak jauh berbeda dengan semantik, pragmatik juga merupakan salah 

satu cabang ilmu dari linguistik yang mempelajari makna, pragmatik 

mempunyai hubungan yang erat dengan semantik. 

 Berikut penulis mengutip beberapa pendapat ahli bahasa 

mengenai pragmatik. Griffiths (2006: 1) mendefinisikan “Pragmatics is about 

the interaction of semantic knowledge with our knowledge of the world, taking 

into account contexts of use.” Griffiths berpendapat bahwa pragmatik 

merupakan suatu interaksi antara pengetahuan semantik dan wawasan yang 

kita miliki yang diterapkan pada konteks penggunaannya. 

 Contoh: 



 

 4) I‟m Healthy as a horse 

 Dalam data 4, horse bukan bermakna binatang, tetapi horse digunakan 

sebagai simbol kekuatan. 

Leech (1983) mendefinisikan pragmatik sebagai “Studies meaning in 

relation to speech situation.” Leech mendefinisikan bahwa pragmatik adalah 

ilmu makna yang berkaitan dengan situasi bahasa percakapan.  

 Contoh: 

 5) He eats like a pig 

 Dalam data 5, pig juga bukan bermakna binatang, pig menggambarkan 

sifat seperti seekor babi yang makan dengan rakus. 

Parker (1986: 11) mendefinisikan “Pragmatics is distinct from 

grammar, which is study of the internal structure of language. Pragmatics is 

the study of how language is used to communicate.” Parker mendefinisikan 

bahwa pragmatik berbeda dengan grammar, yang mempelajari struktur 

internal sebuah bahasa. Pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari 

bagaimana bahasa digunakan untuk berkomunikasi. 

 Jadi, bisa disimpulkan bahwa pragmatik adalah ilmu yang 

mempelajari tentang makna yang dimaksud oleh si penutur.  

 

2.2  Makna 

Makna adalah sesuatu yang diekspresikan oleh bahasa tentang dunia 

tempat kita berada didalamnya atau masuk kedalam dunia khayalan. Sesuai 

dengan yang dikatakan Richard (1985: 172) bahwa “Meaning is what a 



 

language express about the world we live in or any possible or imaginary 

world.”  

Contoh: 

6) Beautiful  

Kata beautiful digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang ada di dunia 

nyata seperti keindahan, kecantikan atau didunia khayal untuk 

menggambarkan rasa kagum.  

Robins (1981: 14) “Meaning is an attribute not only of language but of 

all signs and symbol system.” Robin berpendapat bahwa makna adalah 

sesuatu yang menghubungkan tidak hanya bahasa tapi juga keseluruhan tanda 

dan symbol. Pada Contoh no 15) kata beautiful adalah simbol dari keindahan 

dan kecantikan. 

Menurut Saeed (1997: 53) berpendapat bahwa “The meaning of word 

is defined in part by it‟s relations with other word in the language.” Saeed 

mendefinisikan bahwa makna suatu kata ditemukan dari  hubungan satu kata 

dengan kata lainnya dalam bahasa.  

 Contoh: 

 7) Big Mouth 

Pada contoh 7) kata big berarti besar sedangkan mouth adalah mulut. Kata Big 

Mouth  tidak berarti mulut yang besar, melainkan  lebih kepada sifat yaitu 

tidak bisa menjaga lisan atau ucapan.  

Setelah melihat pendapat-pendapat diatas. Dapat kita simpulkan 

bahwa makna adalah segala sesuatu yang diekspresikan oleh bahasa dan 



 

seluruh tanda dan simbol tentang dunia yang mempunyai unsur dan hubungan 

yang berkaitan. 

 

2.2.1  Makna Kontekstual 

Makna kontekstual merupakan makna yang berkaitan dengan konteks 

atau situasi, seperti yang dinyatakan Catford (1965: 36) “The contextual 

meaning of an item is the groupment of relevant situational features with 

which it is related.” Menurut Catford makna kontekstual adalah suatu 

penggabungan ciri-ciri situasional yang relevan dan saling berkaitan. Pendapat 

yang sama juga dikemukakan oleh Saeed (1997) “Context is situation in 

which an event happens.” Pendapat lain yang juga menguatkan definisi diatas 

ialah Cruse (1995: 16) yang mengemukakan bahwa “Contextual meaning is 

the full set of normality relations which a lexical item concerned with all 

conceivable contexts.” Menurut Cruse makna kontekstual adalah makna yang 

dihasilkan dari hubungan antara kata dengan konteksnya 

Contoh: 

8)   A cup of hot sweet tea 

9)  You are so sweet 

Makna sweet secara leksikal adalah having the pleasant taste 

characteristic of sugar or honey; not salt, sour, or bitter seperti yang terdapat 

pada contoh 8), sedangkan sweet pada contoh 9) bermakna sebuah sikap yang 

dapat menyenangkan hati, romantis sesuai dengan konteksnya. Pada contoh 9) 

makna sweet tidak lagi bermakna having the pleasant taste characteristic of 



 

sugar or honey; not salt, sour, or bitter karena terdapat kata you yang telah 

mengubah konteksnya. Kedua contoh tersebut membuktikan bahwa makna 

dari sebuah kata dapat berbeda sesuai dengan konteksnya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa makna kontekstual adalah makna yang 

sangat dipengaruhi oleh situasi dan konteksnya sehingga tidak terpaku oleh 

satu arti makna.   

 

2.2.2  Makna Leksikal 

Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau atau ada pada leksem 

meski tanpa konteks apapun. Makna leksikal disebut juga sebagai makna yang 

sebenarnya, yaitu makna yang sesuai hasil observasi indera kita atau makna 

yang apa adanya. Disebut juga sebagai makna yang didapat dari kamus. 

Berikut beberapa pendapat ahli mengenai makna leksikal: 

 Lyons (1981: 146) menyatakan bahwa “Lexical meaning is the 

meaning of lexemes.” Menurut Lyons, makna leksikal adalah makna yang 

terdapat pada leksem atau bersifat leksem. 

Contoh: 

10) Cat  

   Makna Leksikal atau Leksem cat adalah a small animal with soft fur, often 

kept as a pet or for catching mice. 

O‟Grady (1997: 169) menjelaskan bahwa “Lexical meaning provides  

the information about the meaning of individual words relevant to the 

interpretation of the sentences.”   



 

Barker (1991 : 12) mendefinisikan “Lexical meaning of a word unit 

maybe though of as the specific value it has in a particular linguistic system 

and the “personality” it acquires through usage within that system. It is 

rarely possible to analyze a word, pattern, or structure into distinct 

components of meaning of word or lexical unit can be both propositional and 

expressive, e.g. whinge, propositional only, e.g. book, or expressive only, e.g. 

bloody and various other swear words and emphasizers.” Menurut Barker, 

makna leksikal adalah suatu unit leksikal yang memiliki suatu nilai dalam 

sistem linguistik yang berfungsi untuk menganalisis suatu struktur kata ke 

dalam komponen makna. 

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa makna leksikal adalah makna 

yang sesuai terdapat pada kamus dan tidak berhubungan dengan konteks atau 

situasi yang terjadi pada suatu kalimat. 

  

 2.2.3  Makna Pragmatik 

Ketika kita melihat lebih jauh, semantik mempelajari ilmu tentang 

makna linguistik, sedangkan pragmatik ilmu yang mempelajari tentang makna 

dari si pembicara. Seperti dinyatakan Parker (1986: 32) yang berpendapat 

bahwa “When observe further, meaning that the semantic is study of linguistic 

meaning, whereas pragmatics is studied by speaker meaning.” 

Contoh: 

11) That‟s good joke can‟t make me laugh  

 



 

Pada contoh 11) arti good sungguh berbeda. Makna good  tidak selalu 

berarti hal yang baik atau positif. Kata good dalam dialog B bermakna 

leksikal yaitu pleasing and welcome. Kata good dalam contoh diatas 

bermakna menyinditr yaitu sebuah lelucon yang tidak lucu. 

Jadi, dapat disipulkan bahwa makna pragmatik adalah makna yang 

dimaksud oleh si penutur, bukan yang terdapat dalam kamus. 

 

 2.3 Majas 

Majas dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah figure of 

speech atau trope. Berikut penulis mencoba mengutip beberapa pendapat  para 

ahli bahasa mengenai majas: 

 Swearingen (1991: 209) berpendapat bahwa ”Tropes are words and 

phrase whose meaning has shifted from their “proper” or usual meaning to 

one that is proximate.” Swearingen berpendapat bahwa majas adalah kata dan 

frasa yang maknanya telah dibelokkan dari makna sebenarnya ke makna yang 

terdekat. 

 

Contoh: 

12) My car is a lemon. 

Contoh nomor 12) adalah majas atau figure of speech karena makna 

yang terkandung didalamnya bukan dari makna yang sebenarnya, 

terdapat penyimpangan makna lemon. Makna lemon yang 

sebenarnya, yellow citrus fruit with a sour juice, digunakan untuk 



 

memaknai kalimat my car is defective. Jadi, rasa asam yang dimiliki 

lemon dimaknai sebagai sesuatu yang tidak sempurna atau cacat. 

Makna tersebut merupakan makna terdekat yang digunakan untuk 

membelokkan makna lemon menjadi my car is defective atau cacat 

dan tidak lagi bermakna buah dengan rasa asam. Hufford, et al. 

(2007: 331). 

Duke (1985: 23) mendefinisikan a figure of speech sebagai berikut  

“A figure of speech, sometimes termed a rhetoric, or locution, is a word or 

phrase that departs from straightforward, literal language. Figure of speech 

are often used and crafted for emphasis, freshness of expression, or clarity. 

However, clarity  may also suffer from their use.”  

Menurut Duke, majas terkadang diistilahkan retorik, atau cara berkata, 

yaitu sekumpulan kata kata atau frasa yang bertolak dari bahasa langsung, 

bahasa dengan makna harfiah. Majas sering digunakan dan direkayasa untuk 

penekanan dan kesegaran ekspresi, atau kejelasan. Namun, pengunaannya 

juga dapat menyesatkan. 

Contoh: 

13) John swims like a fish 

Contoh no 13) merupakan majas simili. Tetapi, makna dari kalimat diatas 

belumlah jelas, apakah bermakna positif atau negatif. Tidak disebutkan like 



 

seperti apakah yang dimaksud. Apakah kecepatan renangnya yang seperti 

ikan, kemiripan gerakan renangnya atau cara dia berenang yang sering 

membuka mulut seperti ikan. Dari contoh diatas dapat kita lihat bahwa 

majas juga kadang-kadang dapat menyesatkan kita tentang interpretasi 

yang dimaksudnya. 

 Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa 

majas atau figure of speech adalah sekumpulan kata atau frasa yang tidak 

bermakna harfiah atau makna sebenarnya sesuai dengan kamus. 

Dari literatur yang penulis baca, simili hanya merupakan salah satu jenis 

majas. Selain simili, masih terdapat jenis-jenis majas lainnya seperti 

 1.  Metafora 

   

 Metafora adalah pemahaman tentang pemindahan satu karakter kepada 

karakter lain. Seperti yang diungkapkan O‟Grady (1996: 278) bahwa metafora 

merupakan “the understanding of one concept in term of another.” 

Contoh: 

14) You‟re wasting my time. 

Pada contoh 14) konsep waktu digunakan secara metafora karena time atau 

waktu dianggap sebagai benda kongkrit yang dapat dihabiskan. 

 Menurut Stern (2000: 16) “The meaning of a metaphor is the rule that 

determines it‟s content for each context, that is, it‟s character.” 

Contoh: 

15) Dr Jack is a butcher. 



 

Pada contoh 15) 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 tak lain adalah Dr.Jack. 

2. Personifikasi 

 Dodson (2008: 30) mendefinisikan personifikasi sebagai “The 

attribution of human characteristics to an inanimate object, abstract concept 

or impersonal being.” Menurut Dudson personifikasi adalah pemberian sifat-

sifat atau karakteristik manusia kepada benda mati, konsep abstrak atau hal 

yang tidak berkaitan dengan manusia. 

 Contoh: 

 16) Rejoicing, the sun races to the finish line. 

 Kalimat 16) merupakan personifikasi karena terdapat sifat-sifat atau 

karakteristik manusia yang diterapkan kepada benda mati, dalam hal ini 

the sun. Sifat-sifat atau karakteristik manusia yang diterapkan kepada the 

sun  dinyatakan oleh verba race yang merupakan aktifitas yang hanya 

bisa dilakukan oleh manusia bukan oleh the sun. 

 Personifikasi dapat berarti penginsanan merupakan suatu corak khusus 

dari metafora yang mengiaskan konsep abstrak bertindak, berbuat atau 

berbicara seperti manusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hurford 

(2007: 337) “Personification is a particular subtype of ontological metaphor 

in which an abstract entity is construed as though it were a physical object 



 

which is then further specified as being a person.” Dari pernyataan tersebut 

dapat diartikan bahwa personifikasi adalah subtype tertentu dari metafora 

yang menyebutkan bahwa sesuatu yang benar-benar abstrak diperlakukan 

seolah-olah benda konkrit yang kemudian lebih lanjut ditetapkan sebagai 

pribadi yang memiliki kemampuan seperti manusia.  

 Contoh: 

17) Cancer finally caught up with him. 

Contoh nomor 17) merupakan personifikasi karena terdapat sifat-sifat 

atau karakteristik manusia yang diterapkan kepada benda abstrak, dalam 

hal ini cancer. Sifat-sifat atau karakteristik manusia yang diterapkan 

kepada cancer dinyatakan oleh verba caught yang merupakan aktifitas 

yang hanya bisa dilakukan oleh manusia bukan oleh benda mati seperti 

cancer.  

3. Ironi  

  Menurut Stern (2000: 234) “Irony is a context-sensitive function that 

yields a contrary from among a set of alternative themselves determined in the 

context. Very frequently, the relevant contrary is the opposite.” Stern 

berpendapat bahwa ironi merupakan sebuah konteks yang peka dalam 

pengunaannya dan menghasilkan sebuah pertentangan diantara sekumpulan 

alternative yang ditentukan di dalam konteks. Sering kali pertentangan yang 

terkait merupakan suatu hal yang berlawanan. 

Contoh: 

18) Well we really beat him, didn‟t we?  



 

Contoh no 18) merupakan kalimat yang disampaikan oleh salah seorang 

penggemar sepak bola setelah team sepak bola yang didukungnya 

menderita kekalahan 6-0, salah satu penggemar dari tim yang kalah 

berkata dengan nada sinis, “Well we really beat them, didn‟t we ?” 

Ungkapan tersebut merupakan ironi karena terdapat sebuah pertentangan 

atau hal yang berlawanan dengan fakta. Dalam hal ini, kata beat yang 

dalam konteksnya mempunyai makna yang berlawanan dengan situasi 

atau fakta. 

  

2.4 Simili 

Simili berasal dari bahasa Latin „Simile‟ yang berarti kemiripan dan 

persamaan, secara teknis merupakan perbandingan antara 2 buah objek 

dengan beberapa kesamaan. 

Untuk dapat memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan 

simili, berikut penulis mencoba 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”.  

Mc Arthur mencontohkan sebagai berikut: 

 Contoh: 

19) Life is like an onion.  



 

Hidup itu seperti sebuah bawang. Pada kalimat terbsebut, kata life 

dibandingkan dengan onion, karena hidup dalam hal ini life adalah hal yang 

sangat berbeda dengan onion atau sangat tidak realistis untuk 

dibandingkan. Sehingga kalimat tersebut termasuk kedalam majas simili. 

 20) The beauty of Queen Sheeba is like the shinning sun. 

Kecantikan Ratu Sheeba seperti cahaya matahari. Kalimat tersebut 

termasuk kedalam majas simili karena terdapat perbandingan yang tidak 

realistis antara Queen Sheeba dan Sun dengan menggunakan kata like. Lain 

halnya dengan kalimat My Mother and I like apples. Walaupun kalimat 

tersebut menggunakan kata like tetapi tidak termasuk kedalam simili 

karena kata like diatas mempunyai fungsi sebagai predikasi bukan sebagai 

pembanding. 

 21) The water is like the sun. 

Kata water dan the sun merupakan perbandingan yang tidak realisitis dan 

tidak ada hubungannya sama sekali sehingga kalimat tersebut termasuk 

kedalam simili. 

 22) Good coffee is like friendship. 

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

friendship lagi-lagi merupakan perbandingan yang tidak realisitik  karena 

tidak ada hubungan nya sama sekali antara good coffee dan friendship 

sehingga kalimat diatas pun termasuk kedalam majas simili.   

23) Fleece as white as snow. 



 

Bulu domba begitu putih seperti salju. Kata fleece dan snow lagi-lagi 

merupakan perbandingan yang tidak realistis sehingga frasa diatas 

termasuk kedalam majas simili. 

  Mengingat bahwa pada konstruksi simili terdapat source dan target 

entities, maka simili terlihat lebih mirip dengan metafor. Hal ini 

dikemukakan oleh  Stern (2004: 340) menyatakan bahwa “similes should 

be analyzed on the same model as metaphor.” 

Contoh: 

24) The pursuit of absolute safety is like to trying to get the bubbles out of   

wallpaper. 

25) The pursuit of absolute safety: it‟s trying to get the bubbles out of 

wallpaper.  

Kalimat no. 24 merupakan contoh majas simili, sedangkan contoh no. 25 

merupakan contoh majas metafor, dari kedua kalimat tersebut dapat kita 

lihat bahwa keduanya memiliki source dan target entities, yaitu „get the 

bubbles out of wallpaper‟ sebagai source atau acuan dan „the pursuit of 

absolute safety‟ sebagai target entities. Kedua 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.  

Fadaee (2011) dalam jurnalnya, kemudian memperjelas definisi simili 

ini dengan pengertian yang sederhana yaitu “the comparison of two objects 

with some similarities.” Dalam Bahasa Inggris perbandingan yang 



 

menyatakan adanya persamaan tersebut ditunjukkan dengan kata „like‟ dan 

„as‟. Dengan demikian, secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa simili 

adalah metafor yang menggunakan kata „like‟ dan „as‟. 

Dari pendapat para ahli bahasa tersebut, dapat penulis simpulkan 

bahwa simili merupakan majas yang membandingkan antara dua hal yang 

tidak realistis dengan menggunakan kata like atau as, yang pada 

konstruksinya terdapat source dan target entities. 

  

2.5 Tipe Simili 

Bila kita cermati paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa simili 

memiliki dua tipe yang sangat jelas perbedaannya yaitu tipe yang 

menggunakan kata „like‟ dan tipe yang menggunakan kata „as‟. Lebih jauh 

kemudian Fromilhague membagi simili menjadi dua tipe, implisit dan 

eksplisit dan dikutip oleh Elaheh Fadaee dalam Jurnal of English and 

Literature Vol.2(2).pp 19-27 halaman 23 “He also explain explicit and 

implicit similes which are the basis of this article”. He yang dimaksud oleh 

Fadaee dalam artikelnya adalah Fromilhague. 

 1. Tipe Implisit 

Sedangkan untuk tipe implisit, Fadaee menuliskan dalam jurnalnya 

menurut Fromilhague pada halaman 23 yaitu “Implicit simile, however, is 

the one whose sense is not stated directly and leave the onus of 

interpretation to the reader.” Fromilhague menjelaskan bahwa berbeda 

dengan tipe eksplisit, kesamaann dalam tipe implisit cenderung tidak 



 

dinyatakan secara langsung dan meninggalkan sedikit tanda tanya pada 

interpretasi para pembaca. Kebanyakan menggunakan kata „like‟ seperti: 

„eat like bird: eat very litle‟, „eat like pig: eat very untidily‟. 

2. Tipe Eskplisit 

Lebih lanjut Fadaee menuliskan definisi tipe eksplisit dalam jurnalnya 

menurut Fromilhague pada halaman 23 yaitu “In explicit similes, sense or 

point of similarity is stated directly. Most of the sentences with as..as.” 

Fromilhague menjelaskan bahwa pada tipe eksplisit, kesamaannya 

dinyatakan secara langsung. Struktur kalimatnya cenderung menggunakan 

„as..as‟ seperti: „as light as feather‟ dan „as hot as a fire‟.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


