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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

2.1 Semantik  

Kata semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari kata semantics dalam 

bahasa Inggris, yang juga berasal dari bahasa Yunani Sema (nomina), yang berarti  

‘tanda’ atau ‘lambang’, dan Samaino (verba) ‘menandai’ atau ‘melambangkan’ 

(Djajasudarma, 1993:1). 

Kata semantik ini kemudian disepakati sebagai istilah yang  digunakan 

untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik 

dengan hal-hal yang ditandainya atau dengan kata lain, bidang studi dalam 

linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. 

Istilah semantik digunakan oleh para ahli bahasa untuk menyebutkan 

bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Hal ini ditegaskan secara singkat 

oleh Hurford (1983:1), “Semantics is the study of meaning in language”. Ruang 

lingkup semantik berkisar pada hubungan ilmu makna itu sendiri. 

Terdapat banyak definisi mengenai pengertian semantik ini dari beberapa 

tokoh. Menurut Palmer (1974:1) semantik adalah, “the technical term used to 

refer to the study of meaning, and since meaning is a part of language, semantics 

is part of linguistics”. Definisi tersebut menyatakan bahwa semantik merupakan 

istilah teknis yang digunakan untuk mempelajari makna, dan karena makna 
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menjadi bagian dari bahasa, makna semantik merupakan bagian dari linguistik. 

Kemudian Saeed (1997:3) mengemukakan “Semantics is the study of meaning of 

words and sentences or Semantics is the study of meaning Communicated 

through language” Menurutnya semantik merupakan ilmu tentang makna  kata 

dan kalimat atau semantik merupakan suatu ilmu tentang makna komunikasi  

dalam bahasa. 

Dalam penelitian ini, penulis membatasi mengenai definisi semantik 

menurut teori Leech (1981: 7) yang berpendapat bahwa “Semantics (as the study 

of meaning) is central to study of communication; and as communication 

becomes more and more pressing”. (Semantik [sebagai sebuah kajian makna] 

merupakan pusat dari kajian komunikasi; dan sebagaimana komunikasi menjadi 

faktor yang menjadi semakin krusial dalam organisasi sosial, kebutuhan untuk 

memahaminya menjadi semakin diperlukan). Dari kutipan tersebut tersebut 

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa semantik merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang makna yang menjadi pusat dari suatu kajian komunikasi, 

dalam arti lain hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi dan makna sebagai 

salah satu isi dari komunikasi tersebut semuanya itu akan dapat ditemukan di 

dalam semantik. 

 

2.1.1 Makna 

 Makna merupakan pertautan yang ada dalam unsur-unsur bahasa itu 

sendiri (terutama kata-kata). Makna dapat disejajarkan dengan konsep seperti 

yang dikemukakan Lyons (1968:136), “Meaning are ideas or concept with can 
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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”. Menurutnya makna 

merupakan ide-ide atau konsep-konsep yang dapat dialihkan dari pikiran 

pembaca ke pikiran pendengar yang mewujudkannya sebagaimana adanya dalam 

suatu bentuk satu bahasa atau yang lainnya. 

Kridalaksana (1993:132) mengemukakan empat definisi makna, yaitu;  

(a) maksud pembicaraan, (b) pengaruh satua bahasa dalam pemahaman persepsi 

atau perilaku manusia atau kelompok manusia, (c) hubungan, dalam arti 

kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa dan alam di luar bahasa, atau 

antara ujaran dan semua hal yang ditunjukannya, dan (d) cara menggunakan 

lambang-lambang bahasa. 

Sementara itu Leech (1981:1) membagi pengertian makna menjadi 

beberapa bagian, antara lain; 

1.an intrinsic property 

2.the other words annexed to a word in the dictionary 

3.the connotation of a word 

4.the place of anything in a system 

5.the practical consequences of a thing in our future experience 

6.that to which the user of a symbol ought to be referring 

7.that to which the user of a symbol actually refers 

8.that to which the user of a symbol believes himself to be referring 

9.that to which the  interpreter of a symbol 

(a) refers 
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(b) believes himself to be referring 

(c) believes the user to be referring 

 

2.1.2 Jenis-jenis Makna 

Bahasa digunakan untuk pelbagai kegiatan dan keperluan dalam kehidupan, 

makna bahasa itu pun menjadi bermacam-macam bila dilihat dari segi atau 

pandangan yang berbeda. Berbagai jenis makna telah dikemukakan orang dalam 

berbagai buku lungistik atau semantik. 

Dalam memberi devinisi mengenai jenis-jenis makna, Kridalaksana 

(1993) membagi jenis-jenis makna menjadi: 

1. Makna Leksikal 

Makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, 

peristiwa, dan lain-lain yang dipunyai unsur-unsur bahasa, lepas dari 

penggunaannya atau konteksnya, Kridalaksana (1993:133).  

Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski 

tanpa konteks apapun, Chaer (1994:289). Misalkan leksem pensil yang bermakna 

leksikal ‘sejenis alat tulis yang terbuat dari kayu dan arang’, atau leksem air yang 

brmakna leksikal ‘sejenis benda cair yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-

hari’. Contoh dalam bahasa Inggris, misalkan leksem wood yang memiliki makna 

leksikal ‘the hard material that the trunk and branches of a tree are made 

of’,Oxford University Press (1995:1373). Dengan contoh tersebut bisa kita katakan 

bahwa makna leksikal itu adalah makna yang sebenarnya atau makna apa adanya. 

Kamus-kamus dasar biasanya hanya memuat makna leksikal yang dimiliki oleh 
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kata yang dijelaskannya. Oleh karena itu banyak orang yang mengatakan bahwa 

makna leksikal adalah makna yang terdapat di dalam kamus. 

2. Makna Gramatikal 

Makna gramatikal menurut Kridalaksana (1993:132) adalah hubungan 

antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang besar, misalnya hubungan antara kata 

dengan kata yang lain dalam frasa atau kalimat. Makna gramatikal baru ada apabila 

terjadi suatu proses gramatikal, seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan lain-

lain, Chaer (1994:290). Misalkan afiksasi un- pada kata unlike, akan memunculkan 

makna yang berbeda dengan makna kata dasar yang sesungguhnya, yaitu like, kata 

like itu sendiri mempunyai makna positif yaitu ‘suka’, tetapi setelah mengalami 

proses afiksasi, kata tersebut akan melahirkan makna negatif menjadi ‘tidak suka’. 

3. Makna Kontekstual 

Makna kontekstual yaitu hubungan antara ujaran dan situasi pada saat ujaran 

itu dipakai, Kridalaksana (1993:133). Dengan kata lain, makna kontekstual adalah 

makna suatu kata yang dikaitkan dengan situasi penggunaan bahasa. Contoh “Good 

morning” tidak selalu bermakna ‘selamat pagi’, tetapi bisa juga ‘keluar’ apabila 

diucapkan oleh seorang guru kepada muridnya yang datang terlambat. 

Selain itu Chaer (1994:289) membagi makna menjadi lima kelompok 

yaitu makna referensial dan makna non-referensial, makna denotatif dan konotatif, 

mkna konseptual dan asosiatif, kata dan istilah, serta yang terakhir makna idiom 

dan peribahasa.  Dalam penelitian ini penulis membatasi penjelasan mengenai 

makna hanya pada kelompok terakhir, yaitu idiom dan peribahasa, yang mana 
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idiom dan peribahasa merupakan salah satu dari gaya bahasa, begitu pula dengan 

eufemisme.  

Disamping itu Leech (1981:19) juga membagi makna menjadi tujuh 

jenis, yaitu: 

1.Conceptual Meaning (Makna Konseptual) 

Makna konseptual disebut juga makna kognitif (cognitive meaning) atau 

makna denotatif (denotative meaning). Leech (1981: 9) mengutarakan bahwa, 

“conceptual meaning is widely assumed to be the central factor in linguistic 

communication, and I think it can be shown to be integral to the essential 

functioning of language in a way that other types of meaning are not”. Dari 

pendapat Leech tersebut, terlihat bahwa makna konseptual adalah faktor utama 

dalam komunikasi bahasa. Selain itu, makna konseptual juga merupakan bagian 

dari fungsi penting dalam bahasa. 

2.Connotative Meaning (Makna Konotatif) 

Leech (1981:12) berpendapat bahwa “Conotative meaning is the 

communicative value an expression has by what it refers to, over and above its 

purely conceptual content.” Menurut Leech makna konotatif adalah nilai 

komunikatif yang dimiliki oleh ungkapan berdasarkan atas apa yang diacunya, 

melebihi dan di atas yang dimiliki oleh makna konseptualnya. 

3. Social Meaning (Makana Sosial) 

Leech (1981:14) berpendapat bahwa “Social meaning is that what a piece 

of language conveys about the social circumtances of its use”. Kutipan tersebut 

menjelaskan bahwa makna sosial adalah bilamana suatu satuan bahasa 
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menggambarkan keadaan sosial penggunannya. Crystal dan Davy (dalam Leech, 

1981:14) mengemukakan dimensi-dimensi variasi sosial-stilistika bahasa Inggris 

sebagai berikut: 

- Dialect (The language of a geographical region or of a social class) 

Dialek (Pemakaian bahasa di daerah tertentu atau suatu lingkungan tertentu) 

- Time (The language of the eighteenth century, etc.) 

Waktu (Bahasa yang digunakan pada abad XVII, dan sebagainya) 

- Province (Language of law, of science, of advertising, etc.) 

Bidang (Bahasa hukum, bahasa ilmiah, bahasa periklanan, dan sebagainya) 

- Status (Polite, Colloqial, slang, etc) 

Status (Sopan, kolokial, slang, dan sebagainya) 

- Modality (Language of memoranda, lectures, jokes, etc) 

Modalitas (Bahasa yang digunakan pada surat, ceramah, gurauan, dan 

sebagainya) 

- Singularity (The style of Dickens, of Hemingway, etc) 

Perorangan (Gaya bahasa Dickens, gaya bahasa Hemingmay, dan sebagainya). 

4. Affective Meaning (Makna Afektif) 

 Mengenai makna efektif, Leech (1981:15) mempunyai pendapat bahwa 

“affective meaning is how language reflects the personal feelings of the speaker, 

including his attitude to the listener, or his attitude to something he is talking 

about”. Jadi menurutnya makna afektif adalah bagaimana bahasa 

menggambarkan perasaan pembicara, termasuk tingkah lakunya terhadap 

pendengar atau sesuatu yang dibicarakan). Lebih jauh lagi Leech (1981:15) 
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mengutarakan bahwa “affective meaning is often explicitly conveyed through the 

conceptual or connotative content of the word used”.(Makna afektive sering 

disampaikan secara eksplisit melalui kata yang digunakan baik secara konotatif 

maupun konseptual). 

Contoh: 

(a) I’m terribly sorry to interrupt, but I wonder if you would be so kind as to 

lower you voices a little. 

(b) Will you belt up. 

 Pada contoh (a) terlihat bahwa pembicara menggunakan ungkapan yang 

sopan dan lembut dalam meminta orang yang berbicara di sekitarnya untuk 

merendahkan suara dalam berbicara. Pada contoh (b) terlihat bahwa pembicara 

menggunakan ungkapan yang kasar dalam bentuk konotatif dalam meminta 

orang yang berbicara disekitarnya untuk diam. 

 Salah satu hal yang penting yang berkaitan dengan makna afektif adalah 

bagaimana perasaan atau emosi pembicara dalam suatu ujaran direspon oleh 

lawan bicaranya. Strongman (1993:167) mengutarakan ”our emotional 

expressions are providing stimuli to anyone with whom we might be interacting. 

He or she in turn responds to these stimuli, observing, judging, and classifying, 

and then perhaps engages in some ‘answering’ expression”. Menurutnya 

ekspresi emosi kita memberikan rangsangan kepada orang yang sedang 

berinteraksi dengan kita. Dia kemudian memberikan respon dari rangsangan-

rangsangan tersebut, mengamati, meneliti, dan menggolongkan, dan mungkin 

kemudian ikut serta dalam bentuk ekspresi ‘menjawab’. 
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5. Reflected Meaning (Makna Refleksi) 

 Menurut Leech (1981: 16), “reflected meaning is the meaning which arises 

in cases of multiple conceptual meaning, when one sense of a word forms part of 

our response to another sense”. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa makna 

refleksi adalah makna yang muncul dalam kasus beragamnya makna konseptual 

saat satu bentuk kata mencerminkan respon kita pada bentuk kata yang lain. 

6. Collocative Meaning (Makna Kolokasi) 

 Leech (1981:17) mengutarakan bahwa “collocative meaning consist of the 

associations a word requires on account of the meanings of words which tend to 

occur in its environment.” (Makna kolokasi mengandung asosiasi kata terhadap 

kata-kata yang ada dalam lingkungannya). Sebagai contoh kata pretty dan 

handsome, memiliki makna yang sama yaitu good looking. Kedua kata tersebut 

mempunyai perbedaan yang terletak pada jenis-jenis kata yang mengikutinya. 

Misalnya, kata pretty dipakai dalam pretty woman, dan kata handsome dipakai 

dalam handsome man.  

7. Thematic Meaning (Makna Tematis) 

 Leech (1981:19) mengutarakan bahwa “ thematic meaning is communicated 

by the way in which a speaker or writer organizes the massage, in terms of 

ordering, focus, and emphasis”. (Makna tematis dikomunikasikan dengan cara 

pembicara atau penulis menghasilkan pesan, baik dalam bentuk perintah, fokus, 

atau penekanan). 

Contoh : 

(a) Mrs. Bessie Smith donated the first prize. 
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(b) The first was donated by Mws. Bessie Smith. 

 Kedua contoh tersebut memiliki nilai komunikatif yang berbeda dalam 

menyampaikan konteks. Kalimat aktif (a) merupakan jawaban dari pertanyaan 

What did Mrs. Bessie Smith donate?, sedangkan kalimat pasif (b) merupakan 

jawaban dari pertanyaan Who was the first donated by? Atau lebih sederhananya 

Who donated the first prize?.  

 Pada penelitian ini, penulis membatasi devinisi tentang makna hanya pada 

teori Kridalaksana (1993) mengenai makna leksikalnya, dan juga teori Leech 

(1991) mengenai makna konotatif dan makna sosial. 

 

2.2 Gaya Bahasa 

 Keraf (2001:112), mengemukakan bahwa gaya bahasa dikenal dalam retorika 

dengan istilah style. Kata style diturunkan dari kata Latin stilus, yaitu semacam alat 

untuk menulis pada lempengan lilin. Keahlian menggunakan alat ini akan 

mempengaruhi jelas tidaknya tulisan pada lempengan tersebut. Kelak pada waktu 

penekanan dititik beratkan pada keahlian untuk menulis indah, maka style lalu 

berubah menjadi kemampuan dan keahlian untuk menulis atau mempergunakan 

kata-kata secara indah. 

 Karena perkembangan itu, gaya bahasa atau style menjadi masalah atau 

bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian 

kata, frasa atau klausa tertentu untuk menghadapi situasi tertentu. Sebab itu, 

persoalan gaya bahasa meliputi semua hirarki kebahasaan; pilihan kata secara 

individual, frasa, klausa, dan kalimat, bahkan mencakup pula sebuah wacana secara 
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keseluruhan. Nada yang tersirat di balik sebuah wacana dapat pula termasuk dalam 

persoalan gaya bahasa. Jadi jangkauan gaya bahasa sebenarnya sangat luas, tidak 

hanya mencakup unsur-unsur kalimat yang mengandung corak-corak tertentu, 

seperti yang umum terdapat dalam retorika-retorika klasik. 

 Walaupun kata style berasal dari bahasa Latin, orang Yunani sudah 

mengembangkan sendiri teori-teori mengenai style tersebut. Ada dua aliran yang 

terkenal, yaitu: 

• Aliran Platonik 

Aliran ini menganggap bahwa style sebagai kualitas suatu ungkapan; menurut 

mereka ada ungkapan yang memiliki style, ada juga yang tidak memiliki style . 

• Aliran Aristoteles 

Aliran ini mengangpap bahwa gaya bahasa adalah suatu kualitas yang inheren, 

yang ada dalam tiap ungkapan. Dengan demikian, aliran Plato mengatakan bahwa 

ada karya yang memiliki gaya dan ada karya yang sama sekali tidak memiliki gaya. 

Sebaliknya, aliran Aristoteles mengatakan bahwa semua karya memiliki gaya, 

tetapi ada karya yang memiliki gaya yang tinggi dan ada pula yang rendah, ada 

karya yang memiliki gaya yang kuat dan ada yang lemah, ada yang memiliki gaya 

yang baik dan ada pula yang memiliki gaya yang jelek. 

Bila kita melihat gaya secara umum, kita dapat mengatakan bahwa gaya adalah 

cara mengungkapkan diri sendiri, entah melalui bahasa, tingkah laku, berpakaian, 

dan sebagainya. Dilihat dari segi bahasa, gaya bahasa adalah cara menggunakan 

bahasa. Gaya bahasa memungkinkan kita dapat menilai pribadi, watak, dan 
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kemampuan seseoarang yang mempergunakan bahasa itu. Semaki baik gaya 

bahasanya, semakin baik pula penilaian orang terhadapnya; semkin buruk gaya 

bahasa seseorang, semakin buruk pula penilaian yang diberikan padanya. 

Akhirnya style atau gaya bahasa dapat dibatasi pengertiannya yaitu sebagai cara 

mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan 

kepribadian pemakai bahasa. 

 

2.2.1 Pengertian Gaya Bahasa 

Mengenai pengertian gaya bahasa, Ricard dkk (1985:278) mengutarakan 

bahwa gaya bahasa adalah “… the study of that variation in language which is 

dependent on the situation in which the language is used and also on the effect 

the writer or speaker wishes to create on the reader or hearer”. Menurut Ricard 

gaya bahasa merupakan ilmu yang mempelajari berbagai variasi dalam bahasa 

yang bergantung pada situasi saat bahasa digunakan dan juga efek yang ingin 

penulis ciptakan atau pembicara maksudkan terhadap pembaca atau pendengar). 

Sedangkan Menurut Edward Corbett (1971), “A trope is the figurative use of an 

expression”. Menurutnya gaya bahasa merupakan suatu ungkapan atau ekspresi. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Keraf (2001: 1120, dalam bukunya yang 

berjudul diksa dan Gaya Bahasa yang mengatakan bahwa gaya bahasa dikenal 

dalam retorika dengan istilah style. Kata style diturunkan dari kata Latin stilus, 

yaitu semacam alat untuk menulis pada lempengan lilin. Keahlian menggunakan 

alat ini akan mempengaruhi jelas tidaknya tulisan pada lempengan tersebut. 

Kelak pada waktu penekanan dititik beratkan pada keahlian untuk menulis indah, 
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maka style lalu berubah menjadi kemampuan dan keahlian untuk menulis atau 

mempergunakan kata-kata secara indah. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Gaya Bahasa 

  Sesuai dengan perkembangan bahasa yang semakin pesat terdapat banyak 

sekali jenis gaya bahasa. Tarigan (1990:6) membagi gaya bahasa menjadi empat 

kelompok, antara lain: 

1. Gaya bahasa perbandingan 

Gaya bahasa perbandingan adalah gaya bahasa yang memperbandingkan 

antara dua hal yang berbeda, lambang-lambang atau meletakkan sifat benda pada 

manusia, jenis-jenis gaya bahasa yang termasuk gaya bahasa perbandingan 

misalnya; perumpamaan, metafora, personifikasi, depersonifikasi, alegori, 

antitesis, pleonasme/tautology, perifrais, prolepsis atau antisipasi, dan koreksio 

atau epanortosis. 

 

2. Gaya bahasa pertautan 

Gaya bahasa pertautan adalah gaya bahasa yang memakai nama sebagai 

pengganti nama keseluruhan, memberikan pertanyaan yang bertujuan untuk 

mencapai efek yang lebih mendalam dan menghaluskan makna. Jenis-jenis gaya 

bahasa yang termasuk gaya bahasa pertautan misalnya; metonimia, sinekdoke, 

eufemisme, eponim, epitet, antonomasia, erotesisi, ellipsis, gradasi, asindenton, 

dan polisindenton. 
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3. Gaya bahasa perulangan 

Gaya bahasa perulangan adalah gaya bahasa yang mengandung perulangan 

bunyi, suku kata, kata atau frasa maupun bagian kalimat yang dianggap penting 

untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Jenis-jenis gaya 

bahasa yang termasuk gaya bahasa perulangan misalnya; aliterasi, asonansi, 

antanaklasis, kiasmus, epizeukis, tautotes, anaphora, epistriofa, simploke, 

mesodilopsis, epanalepis, anadiplosis. 

 

4. Gaya bahasa pertentangan 

Gaya bahasa pertentangan adalah gaya bahasa yang brmaksud untuk 

melebih-lebihkan, mengecilkan, mengolok-olok, menyindir atau menyakiti hati 

orang lain. Jenis-jenis gaya bahasa yang termasuk gaya bahasa pertentangan 

misalnya; hiperbola, apofrasif, paradoks, klimaks, antiklimaks, apostrof, anastrof 

atau inversi, apofrasif atau proteron, hipalase, sinisme, dan sarkasme. 

Mengenai gaya bahasa Keraf (2001) dalam bukunya yang berjudul Diksi 

dan Gaya Bahasa, membagi gaya bahasa menjadi empat bagian yang didalamnya 

masih terbagi lagi kedalam beberapa jenis gaya bahasa, keempat bagian gaya 

bahasa tersebut antara lain: 

1. Gaya bahasa berdasarkan pilihan kata 

2. Gaya Bahasa Berdasarkan Nada 

3. Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna  

4. Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat 
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Selain itu, Edward Corbett (1971), dalam bukunya ‘Classical Rhetoric for The 

Modern Student’, membagi trope menjadi beberapa macam, antara lain: 

 

1. Anthimeria 

Antimeria is the use of a member of one word class as if it were a member of 

another, thus altering its meaning. Anthimeria merupakan gaya bahasa yang 

menggunakan satu kelas kata sebagai bagian dari kelas kata lainnya, dan merubah 

maknanya. 

 Contoh: 

 I’ll unhair  thy head. 

 Dalam contoh tersebut, unhair merupakan contoh dari gaya bahasa 

anthimeria. Pada dasarnya kata hair pada unhair menempati kelas kata sebagai 

noun, akan tetapi karena munculnya prefix –un pada kata tersebut maka kata 

tersebut menempati kelas kata sebagai verb. 

2. Euphemism 

3. Hyperbole 

Hyperbole is deliberate exaggeration for emotional effect. The addressee is 

not expected to have a literal understanding of the expression. Hyperbole 

(hiperbola) dengan sengaja melebih-lebihkan ungkapan karena pengaruh emosional. 

Padahal pendengar atau lawan bicara memiliki pengertian yang biasa saja, dalam 

arti mempunyai ekspresi yang biasa saja. 

Contoh: 

Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel. 
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Dalam contoh kalimat diatas, kata gnat dan camel mrupakan ekspresi 

hiperbola dari kata kecil dan lebar. 

 

4. Irony 

Irony is a trope in which an expression is used in such a fashion as to convey 

the opposite meaning of what is expressed. Irony yang dalam bahasa Indonesia 

lebih dikenal dengan istilah ironi, merupakan majas yang mana ekspresi yang 

digunakan untuk mengungkapkan sesuatu hal merupakan makna sebaliknya dari 

apa yang telah di ekspresikan. Maksudnya, apa yang diungkapkan si penutur atau 

pembicara tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Majas ini dapat pula diartikan 

sebagai suatu sindiran. 

Contoh: 

Saying” you’re a pretty sight” to a mud-splattered child is an illustration of 

irony. 

Mengatakan bahwa “kamu adalah seorang pelihat yang indah” kepada seorang 

anak yang matanya lembab karena airmata, merupakan suatu ungkapan ironi, yang 

maknanya tidak sesuai dengan makna sesungguhnya. 

 

5. Litotes 

Litotes is the use of a negated antonym to make an understatement or to 

emphatically affirm the positive. Litotes merupakan gaya bahasa yang 

menggunakan lawankata negatif untuk membuat suatu pengertian yang positif. 

Dalam arti lain litotes merupakan salah satu majas atau gaya bahasa yang 
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mengungkapkan sesuatu yang negatif untuk menunnjukan makna yang 

sesungguhnya berupa makna positf. 

Contoh: 

 Moreover, the attempt is not unsuccessful. 

 Sejauh ini, usahanya tidak gagal. 

Kalimat tersebut menunjukan adanya gaya bahasa ironi yang digunakan, yaitu 

penulis menggunakan kalimat negatif not unsuccessful untuk menunjukan suatu 

ungkapan atau makna yang berarti positif yaitu ‘success’. 

 

2.3 Gaya Bahasa Eufemisme (euphemism) 

 Kata euphemism berasal dari bahasa German yaitu ‘euphemos’ yang 

merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu ‘eu’yang berarti “good/fortunate” 

dan ‘pheme’ yang berarti “speak/speech”, jadi euphemos mempunyai arti 

‘auspicious/ good/ fortunate speech’, yang dalam bahasa Indonesia memiliki 

makna ‘berbicara baik’. 

Gaya bahasa eufemisme merupakan jenis penggunaan bahasa secara luas 

sesuai dengan norma dan nilai sosial dalam lingkungan yang berlaku, sehingga 

menjadi konsisten dan dipertahankan dalam seluruh masyarakat manusia. Gaya 

bahasa eufemisme juga merupakan bagian adat bahasa, ada di semua 

kebudayaan, dan merupakan bagian tatakrama atau santun bahasa dalam 

pergaulan antarpribadi, baik pada poros kekuasaan (sosial, jabatan, usia) maupun 

solidaritas (khususnya dalam hubungan tak dekat). 
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Dalam percakapan sehari-hari, secara sadar atau tidak sadar kita 

menggunakan ungkapan eufemisme. Ketika minta izin ke ‘kamar mandi’ kita 

memilih istilah ‘ke belakang’ dengan maksud untuk memperhalus ungkapan 

yang digunakan terutama pada orang-orang yang dihormati. Hal tersebut telah 

digunakan sejak dahulu ketika bahasa mulai berkembang. 

Penggunaan eufemisme ini ternyata tidak hanya digunakan dalam bahasa 

Indonesia, akan tetapi dalam budaya masyarakat Inggris pun ungkapan 

eufemisme banyak digunakan, meskipun dalam budaya masyarakat Inggris 

eufemisme bukan merupakan masalah besar, akan tetapi pada umumnya 

ungkapan atau istilah eufemisme tetap diakui sebagai suatu ungkapan yang lebih 

beterima di lingkungan sosial masyarakat tersebut. Salah satu contoh 

penggunaan gaya bahasa eufemisme ini dapat penulis temukan dalam beberapa 

kalimat di dalam novel-novel karya Dan Brown, yaitu novel De Da Vinci Code, 

Angel & Demons dan novel Digital Fortres. Hal itu membuktikan bahwa 

penggunaan gaya bahasa eufemisme tidak hanya ada dalam budaya bahasa 

Indonesia saja, dan memberikan satu informasi bahwa dalam budaya barat 

penggunaan gaya bahasa eufemisme masih dirasakan penting. 

 

2.3.1 Pengertian Eufemisme (euphemism) 

 Mengenai pengertian gaya bahasa eufemisme, penulis mendapatkan 

berbagai macam pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 

237): "eufemisme merupakan suatu ungkapan yang lebih halus sebagai 

pengganti ungkapan yang dirasakan kasar yang dianggap merugikan atau tidak 
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menyenangkan, misalnya meninggal dunia untuk mati". Pada dasarnya kata mati 

tetap dapat digunakan dan secara umum tidak merugikan siapapun, akan tetapi 

kata meninggal akan terasa lebih halus dan lebih sopan digunakan daripada kata 

mati. 

Sedangkan menurut teori Webster (1997:222), menyatakan bahwa 

“Euphemism is an agreeable or inoffensive expression that substituted for one 

that might offend or suggest unpleasantness”, (eufemisme adalah sebuah 

ekspresi yang disetujui atau tidak mengganggu untuk menggantikan suatu 

ekspresi yang mungkin dapat menggangu atau berkesan tidak menyenangkan). 

Selain itu, Allan dan Burridge (1991: 3) dalam bukunya yang berjudul 

Euphemism and Dysphemism juga menjelaskan bahwa “euphemism is 

characterized by avoidance language and evasive expression; that is, speaker 

uses words as a protective shield against the anger or disapproval of natural or 

supernatural beings”, (eufemisme digolongkan kedalam bahasa dan ekspresi 

yang dihindari; yaitu, penutur menggunakan kata-kata sebagai perisai 

perlindungan terhadap kemurkaan atau ketidaksetujuan mahluk natural dan 

supernatural). Edward (1971) juga mengemukakan pendapatnya mengenai 

eufemisme, “a euphemism is a metaphorical or metonymic use of an expression 

in place of another expression that is disagreeable or offensive”. Menurutnya 

eufemisme adalah ungkapan yang menggunakan suatu ibarat atau kiasan 

(metapora) dalam mengungkapkan ekspresi untuk menggantikan suatu ekspresi 

yang tidak disetujui atau dirasakan menghina. 
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Pada dasarnya devinisi mengenai pengertian gaya bahasa eufemisme 

adalah sama, yaitu suatu gaya bahasa yang digunakan untuk memberi kesan 

lebih halus atau lebih sopan Dari pembicara kepada pendengar, atau Dari penulis 

kepada pembaca. Pada dasarnya gaya bahasa eufemisme tidak mutlak digunakan 

dalam suatu pembicaraan, biasanya penggunaan gaya bahasa ini hanya 

digunakan di dalam situsi-situasi tertentu yang di anggap formal, dan terasa lebih 

baik Apabila pembicara atau penulis menggunakan kata atau ujaran-ujaran yang 

lebih halus dan lebih sopan. 

 Pada penelitian ini, penulis membatasi mengenai pengrtian gaya bahasa 

eufeimisme dengan mengacu pada teori Scott Alkire (1998: 5) dalam bukunya 

yang berjudul Introducing Euphemism to Language Leaners, yang mengatakan 

bahwa “Euphemisms are words we use to soften the reality of what we are 

communicating to a given listener or reader”. Menurutnya eufemisme 

merupakan kata atau kalimat yang digunakan untuk memperhalus suatu 

komunikasi yang sebenarnya yang ditujukan bagi pendengar atau pembaca. Dari 

kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa gaya bahasa eufemisme merupakan 

gaya bahasa yang digunakan untuk memperhalus atau memberi kesan lebih 

sopan dan lebih berterima bagi para pembaca atau pendengar. Tidak jarang pula 

bahwa gaya bahasa eufemisme juga digunakan untuk menunjukan rasa hormat 

atau segan bagi para pembicara ataupun penulis. 

Contoh: 

Tom’s driving ability had plenty of room for improvement. 

Dalam contoh tersebut diatas, kalimat had plenty of room for improvement, 
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merupakan suatu ungkapan eufemisme atau penghalusan dari makna yang 

sesungguhnya yaitu Tom was a bad driver. Pada kalimat tersebut penulis atau 

pembicara berusaha menggunakan pilihan kata yang memiliki kesan lebih sopan 

atau lebih berterima bagi si pembaca atau pendengar. Pada dasarnya kalimat Tom 

was a bad driver masih bisa digunakan dan masih berkenan bagi si pembaca 

ataupun penengar, akan tetapi kalimat Tom had plenty of room for improvement 

akan terasa lebih halus dan lebih sopan. 

Berikut ini beberapa contoh kata atau frasa yang menggunakan gaya bahasa 

eufemisme menurut Alkire (1998); 

Word Euphemism 
 

accident, crisis, 
disaster 

incident 
 

addict; addiction substance abuser; substance abuse, chemical dependency 
 

brothel massage parlor 
 

cheap frugal, thrifty, economical 
 

complaint form response form 
 

criminal Illegal 
 

dead departed, deceased, late, lost, gone, passed 
 

death demise, end, destination, better world, afterlife 
 

die pass away, pass on, expire, go to heaven 
 

fat overweight, chubby, portly, plump 
 

hyperactive Attention Deficit Disorder (ADD) 
 

imprisoned incarcerated 
 

informer confidential source 
 

jail secure facility 
 

jungle rain forest 
 

juvenile 
delinquent 

problem child, at-risk child 
 

kill put down/away/out/to sleep 
 

killing of  collateral damage 
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lazy unmotivated 
 

lie (n) fib, fabrication, cover story, story, untruth, inaccuracy 
 

make love sleep with 
 

money funds 
 

murder hit, do someone in, finish off someone 
 

problem issue, challenge, complication 
 

removed from 
duty 

put on administrative leave 
 

sales marketing 
 

old person aging, senior citizen, pensioner 
 

person representative, individual 
 

poor low-income, working class, modest, underprivileged 
 

poor student underachiever, underperformer 
 

school institute 
 

secretary administrative assistant 
 

steal appropriate, salvage, lift, borrow 
 

stupid slow 
 

sweat (v) perspire 
 

talk (v, n) converse (v), conversation (n) 
 

sexual relations 
(illicit) 

liaison 
 

sexual relationship involvement, intimate relationship, affair 
 

sick indisposed, ill, under the weather 
 

small quaint, cozy, petite 
 

teacher educator 
 

theft inventory shrinkage 
 

tip (n) gratuity 
 

toilet 
john, WC, men's room, restroom, bathroom, washroom, 
lavatory 

 

tramp homeless person 
 

ugly unattractive, modest, plain 
 

underwear 
(women's) 

lingerie 
 

unemployed between jobs, taking time off 
 

unreserved seating general admission, festival seating 
 

 


