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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1     Makna 

 Adalah salah satu bagian dari objek studi semantik, yaitu teori 

tentang makna atau arti. Semantik mencakup makna-makna kata, 

perkembangannya dan perubahannya. 

 Dalam kajian bahasa, Semantik merupakan cabang ilmu yang 

kompleks, dikatakan demikian karena makna sebagai objek kajiannya 

sifatnya abstrak. Bahasa berkaitan erat dengan kondisi-kondisi sekitar 

pemakainya, dan makna dari bahasa erat tautannya dengan siapa 

penuturnya, dimana, sedang apa, kapan dan bagaimana, lingkungan 

profesional, regional dan historis akan mempengaruhi bahasa dan 

penafsirannya. 

 

2.1.1  Definisi Makna 

 Makna itu ada dibalik kata, dan pemahaman tentang makna suatu 

kata hanya dapat dilakukan apabila konteksnya dipahami lebih dahulu. 

 Catford (1964:35) mengemukakan definisi makna, yaitu “Meaning 

is the total network of relations entered into by any linguistics form-text, 

item-in text, structure, element of structure, class, term-in system or 

whatever it may be” yang berarti “Makna merupakan satu kesatuan yang 

dialihkan ke dalam semua bentuk teks linguistik, bagian dari teks, 
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struktur, bagian-bagian struktur, sistemnya atau apapun juga secara 

total”. 

 Keraf (1975:129) mengemukakan definisi makna adalah “Hubungan 

antara tanda berupa lambang bunyi ujaran dengan hal atau barang yang 

dimaksudkan”, begitu pula menurut Verhaar (1992:127), dalam buku 

Pengantar Linguistik mengungkapkan bahwa makna adalah “Sebagai 

sesuatu yang ada dalam ujaran itu sendiri, atau makna adalah gejala-

gejala dalam ujaran (utterance-internal phenomenon).” 

 Singkatnya makna adalah mengalihkan konsep atau ide-ide dari 

pembicara atau penulis agar dapat dipahami oleh pembaca/pendengar 

dengan bentuk yang disesuaikan dengan kaidah bahasa sasaran. 

 

2.1.2  Jenis Makna 

 Chaer dalam bukunya Linguistik Umum (1994:289) menyebutkan 

bahwa makna dapat dikelompokkan dalam dua belas jenis. Kedua belas 

jenis makna ini tidak semuanya diuraikan secara detail dalam skripsi ini 

melainkan jenis-jenis makna yang dibicarakan pada sub-bab berikut ini 

cukup mewakili jenis-jenis makna yang pernah di ungkapkan oleh ahli 

linguistik tersebut, salah satu di antaranya adalah makna idiomatis. 
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2.1.2.1 Makna Sempit 

 Menurut Djajasudarma (1999:7), makna sempit adalah makna yang 

lebih sempit dari keseluruhan ujaran. Makna yang asalnya lebih luas dapat 

menyempit, karena dibatasi. Bloomfield mengemukakan adanya makna 

sempit (narrowed meaning; specialized meaning) dan makna luas 

(widened meaning; extended meaning) di dalam perubahan makna 

ujaran. 

 Perubahan makna suatu bentuk ujaran secara semantik 

berhubungan, tetapi ada juga yang menduga bahwa perubahan terjadi 

dan seolah-olah bentuk ujaran hanya menjadi objek yang relatif 

permanen, dan makna hanya menempel seperti satelit yang berubah-

ubah. Sesuatu yang menjadi harapan mereka adalah menemukan alasan 

mengapa terjadi perubahan, melalui studi makna dengan segala 

perubahannya yang terjadi terus-menerus. Bandingkanlah perubahan 

berikut di dalam bahasa Inggris, meat semula bermakna food ‘makanan’ 

berubah menjadi flesh food ‘daging’. Hal tersebut dapat mengakibatkan 

adanya klasifikasi perubahan semantik berdasarkan logika, yang 

berhubungan dengan makna berturut-turut: narrowing, widening, 

metonymy, synecdoche, hyperbole, litotes, regeneration, dan elevation 

(Bloomfield, 1933; 1973:426-427). Metafor, metonimi, sinekdoke, 

hiperbol, litotes berhubungan dengan makna asosiatif di dalam tipe makna 

stilistika. 
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 Makna luas dapat menyempit, atau suatu kata yang asalnya 

memiliki makna luas (generik) dapat menjadi memiliki makna sempit 

(spesifik) karena dibatasi, antaralain di dalam bahasa Inggris Lama mete 

bermakna food ‘makanan’ menyempit menjadi meat bermakna edible flesh 

‘daging yang dimakan’; atau di dalam bahasa Inggris deor bermakna 

beast ‘binatang buas’ berubah bentuknya menjadi deer dengan makna 

wild ruminant of a particular species ‘rusa’; bahasa Inggris Kuno hund 

dengan makna dog ‘anjing’, berubah menjadi hound dengan makna 

hunting dog of a particular breed ‘anjing untuk berburu’ atau ‘serigala’ 

(Bloomfield, 1973:426). 

 Kata-kata bermakna luas di dalam bahasa Indonesia disebut juga 

makna umum (generik) digunakan untuk mengungkapkan gagasan atau 

ide yang umum. Gagasan atau ide yang umum bila dibubuhi rincian 

gagasan atau ide, maka maknanya akan menyempit (memiliki makna 

sempit), bandingkanlah contoh berikut: 

(1) pakaian dengan pakaian wanita 

(2) saudara dengan saudara kandung, saudara tiri, saudara sepupu 

(3) garis dengan garis bapak, garis miring 

(4) dst 
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2.1.2.2 Makna Luas 

 Makna luas (widened meaning atau extended meaning di dalam 

bahasa Inggris) adalah makna yang terkandung pada sebuah kata lebih 

luas dari yang diperkirakan. Kata-kata yang berkonsep memiliki makna 

luas dapat muncul dari makna yang sempit, bandingkanlah contoh berikut: 

1. Bahasa Inggris pertengahan: 

   Bridde maknanya young birdling meluas menjadi bird ‘burung’ 

   Dogge maknanya dog of a particular (anciant) breed meluas menjadi      

   dog ‘anjing’ 

2. Bahasa Latin: 

   Virtus maknanya quality of a man (vir) atau manliness, di dalam bahasa  

    Prancis vertu, di dalam bahasa Inggris virtue maknanya meluas  

    menjadi good quality ‘kualitas yang baik’. 

3. Bahasa Indonesia: 

   Pakaian dalam dengan pakaian 

   Kursi roda dengan kursi 

   Menghidangkan dengan menyiapkan 

   Memberi dengan menyumbang 

   Warisan dengan harta 

   Mencicipi dengan makan, dst 

 Kata-kata yang memiliki makna luas digunakan untuk 

mengungkapkan gagasan atau ide yang umum, sedangkan makna sempit 

adalah kata-kata yang bermakna khusus atau kata-kata yang bermakna 
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luas dengan unsur pembatas. Kata-kata bermakna sempit digunakan 

untuk menyatakan seluk-beluk atau rincian gagasan (ide) yang bersifat 

umum. 

  

2.1.2.3 Makna Kognitif 

 Makna kognitif disebut juga makna deskriptif atau denotatif adalah 

makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia 

kenyataan. Makna kognitif adalah makna lugas, makna apa adanya. 

Makna kognitif tidak hanya dimiliki kata-kata yang menunjuk benda-benda 

nyata, tetapi mengacu pula pada bentuk-bentuk yang makna kognitifnya 

khusus, antara lain; itu, ini, ke sana, ke sini; numeralia (satu, dua, tiga, 

dst); termasuk pula artikel yang memiliki makna relasional (dan, atau, 

tetapi). 

 Makna kognitif adalah makna sebenarnya, bukan makna kiasan 

atau perumpamaan. 

 

2.1.2.4 Makna Konotatif dan Emotif 

 Yang membedakan makna konotatif dan emotif yaitu negatif dan 

positif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita 

terhadap apa yang diucapkan atau apa yang didengar. Makna konotatif 

adalah makna yang muncul dari makna kognitif (lewat makna kognitif), ke 

dalam makna kognitif tersebut ditambahkan komponen makna lain. 

Bandingkanlah ekspresi berikut: 
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(1) perempuan itu ibu saya 

(2) ah, dasar perempuan 

Makna kognitif tentu kita dapatkan pada contoh (1) sedangkan pada 

ekspresi (2) kata perempuan selain bermakna kognitif, dan yang 

ditambahkan memiliki makna konotatif; secara psikologis perempuan 

mengandung makna suka bersolek, suka pamer, egoistis. Sedangkan pada 

(1) makna perempuan mengandung sifat keibuan, kasih sayang, lemah 

lembut, berhati manis. 

 Makna emotif adalah makna yang melibatkan perasaan (pembicara 

dan pendengar;penulis dan pembaca) ke arah yang positif. Makna ini 

berbeda dengan makna kognitif yang menunjukkan adanya hubungan 

antara dunia konsep dengan kenyataan, makna emotif menunjuk sesuatu 

yang lain yang tidak sepenuhnya sama dengan yang terdapat dalam dunia 

kenyataan. 

 

2.1.2.5 Makna Referensial 

 Adalah makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau 

referent (acuan), makna referensial disebut juga makna kognitif, karena 

memiliki acuan. Makna ini memiliki hubungan dengan konsep, sama 

halnya seperti makna kognitif. Makna referensial memiliki hubungan 

dengan konsep tentang sesuatu yang telah disepakati bersama (oleh 

masyarakat bahasa). 
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2.1.2.6 Makna Konstruksi 

 Adalah makna yang terdapat di dalam konstruksi, misal makna milik 

yang diungkapkan dengan urutan kata di dalam bahasa Indonesia. 

Disamping itu makna milik dapat diungkapkan melalui enklitik sebagai 

akhiran yang menunjukkan kepunyaan. 

 

2.1.2.7 Makna Leksikal dan Gramatikal 

 Adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, 

peristiwa, dll; makna leksikal ini dimiliki unsur-unsur bahasa secara 

tersendiri, lepas dari konteks. Misal kata culture ‘budaya’ di dalam kamus 

Shadily & Echols disebutkan sebagai nomina (kb) dan artinya: (1) 

kesopanan, kebudayaan, (2) pemeliharaan biakan (biologi). Di dalam 

Kamus Bahasa Indonesia I (p38) budaya adalah nomina, dan maknanya: 

1. pikiran; 2. kebudayaan; 3. yang mengenai kebudayaan; yang sudah 

berkembang (beradab, maju). Semua makna (baik bentuk dasar maupun 

bentuk turunan) yang ada dalam kamus disebut makna leksikal. 

 Kata-kata tersebut memiliki makna dan dapat dibaca pada kamus, 

makna demikian disebut pula makna kamus, selain makna leksikal 

(dictionary meaning). Adapula yang mengatakan bahwa makna leksikal 

adalah makna kata-kata pada waktu berdiri sendiri, baik dalam bentuk 

turunan maupun dalam bentuk dasar. 

 Makna gramatikal (bahasa Inggris – grammatical meaning; 

functional meaning; structural meaning; internal meaning) adalah makna 
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yang menyangkut hubungan intra bahasa, atau makna yang muncul 

sebagai akibat berfungsinya sebuah kata di dalam kalimat. Di dalam 

semantik makna gramatikal dibedakan dari makna leksikal. Sejalan 

dengan pemahaman makna (bahasa Inggris sense ‘pengertian’; ‘makna’) 

dibedakan dari arti (bahasa Inggris meaning ‘arti’). Makna merupakan 

pertautan yang ada antara satuan bahasa, dapat dihubungkan dengan 

makna gramatikal, sedangkan arti adalah pengertian satuan kata sebagai 

unsur yang dihubungkan. 

 Makna leksikal dapat berubah ke dalam makna gramatikal secara 

operasional. Sebagai contoh dapat kita pahami makna leksikal kata 

belenggu adalah (1) alat pengikat kaki atau tangan; borgol, atau (2) 

sesuatu yang mengikat (sehingga tidak bebas lagi). Sebagaimana makna 

gramatikal perhatikanlah ekspresi berikut: 

(1) polisi memasang belenggu pada kaki dan tangan pencuri yang baru  

tertangkap itu. 

(2)   mereka terlepas dari belenggu penjajahan. 

Perubahan makna leksikal ke arah makna gramatikal dapat kita perhatikan 

ekspresi berikut: 

(1) Hei mana matamu 

Mata  - alat; cara melihat 

         - mencari; mengerjakan 

Mata (makna leksikal) adalah alat pada tubuh manusia, berfungsi untuk 

melihat. Bandingkanlah dengan: 
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(2) Anak itu ingin telur mata sapi 

 Makna pada (1) mata sebagai makna gramatikal yang masih 

berhubungan erat dengan makna leksikal ‘berfungsi untuk melihat’; 

sedangkan makna pada (2) mata benar-benar sebagai makna gramatikal, 

yakni ‘goreng telur (mungkin rupanya mirip mata sapi – mata milik sapi?).   

   

2.1.2.8 Makna Idesional 

 Makna idesional adalah makna yang muncul sebagai akibat 

penggunaan kata yang berkonsep. Kata yang dapat dicari konsepnya atau 

ide yang terkandung di dalam satuan kata-kata, baik bentuk dasar 

maupun turunan. Pada kata demokrasi, mengandung ide (1) istilah politik; 

bentuk/sistem pemerintahan, segenap rakyat turut serta memerintah 

dengan perantaraan wakil-wakilnya; pemerintahan rakyat; (2) gagasan 

atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan 

kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. 

 Pada kamus, kata demokrasi berhubungan dengan unsur lain dalam 

pemakaiannya, begitu pula kata partisipasi mengandung makna idesional 

‘aktivitas maksimal seseorang yang ikut serta di dalam suatu kegiatan 

(sumbangan keaktifan)’. Melalui makna idesional yang terkandung dalam 

suatu kata, kita dapat mengetahui paham yang terkandung di dalam 

makna suatu kata. 
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2.1.2.9 Makna Proposisi 

 Dalam bahasa Inggris disebut prepositional meaning, yaitu makna 

yang muncul bila kita membatasi pengertian tentang sesuatu. Kata-kata 

dengan makna proposisi bisa didapatkan pada bidang matematika, atau 

bidang eksakta. Makna proposisi juga mengandung saran, hal, rencana, 

yang dapat dipahami melalui konteks. 

 Di bidang eksakta kita mengenal adanya istilah ‘sudut siku-siku’, 

yang makna proposisinya adalah sembilan puluh derajat (90°). Makna 

proposisi dapat diterapkan pula ke dalam sesuatu yang pasti, tidak 

mungkin dapat diubah lagi, contoh : 

(1) satu tahun sama dengan dua belas bulan 

(2) matahari terbit di ufuk timur 

(3) satu hari sama dengan dua belas jam 

(4) makhluk hidup akan mati 

(5) dst 

Makna proposisi ini sejalan dengan apa yang disebut tautology di dalam 

bahasa Inggris yang merupakan aksioma bahasa. 
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2.1.2.10 Makna Pusat 

 Makna pusat dalam bahasa Inggris disebut central meaning, adalah 

makna yang dimiliki setiap kata yang menjadi inti ujaran. Setiap ujaran 

(klausa, kalimat, wacana) memiliki makna yang menjadi pusat (inti) 

pembicaraan. Makna pusat disebut juga makna tak berciri. Makna pusat 

dapat hadir pada konteksnya atau tidak hadir pada konteks. 

 Seorang yang berdialog dapat komunikatif tentang inti suatu 

pembicaraan, dan pembicara dan kawan bicara akan memahami makna 

pusat suatu dialog karena penalaran yang kuat.  

 

2.1.2.11 Makna Piktorial 

 Adalah makna suatu kata yang berhubungan dengan perasaan 

pendengar atau pembaca. Misalnya : pada situasi makan kita berbicara 

tentang sesuatu yang menjijikkan dan menimbulkan perasaan jijik bagi si 

pendengar, sehinggga ia menghentikan kegiatan (aktifitas) makan. 

 Perasaan muncul segera setelah mendengar atau membaca suatu 

ekspresi yang menjijikkan, atau perasaan benci. Perasaan dapat pula 

berupa perasaan gembira di samping perasaan yang disebutkan di atas. 
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2.1.2.12 Makna Idiomatik 

 Adalah makna leksikal terbentuk dari beberapa kata. Kata-kata 

yang disusun dengan kombinasi kata lain dapat pula menghasilkan makna 

yang berlainan. Sebagian idiom merupakan bentuk beku (tidak berubah), 

artinya kombinasi kata-kata dalam idiom dalam bentuk tetap. Bentuk 

tersebut tidak dapat diubah berdasarkan kaidah sintaksis yang berlaku 

bagi suatu bahasa. 

 

2.2 Idiom 

Burke pada buku Street Talk (2003:vii) menyebutkan bahwa bagi 

orang luar, idiom tampak seperti sebuah kode “rahasia” yang 

diperuntukkan hanya bagi para penutur asli bahasa Inggris. Idiom 

memang merupakan binatang licik karena ia merupakan sejumlah kata 

yang terangkai menjadi sebuah frasa yang harus diterjemahkan, bukan 

merupakan terjemahan kata-perkata. Dengan kata lain, pendengar tidak 

boleh bingung dengan terjemahan harfiah dari idiom tersebut dengan arti 

dibaliknya sebagaimana idiom itu dikatakan atau dilambangkan. 

Menurut Chaer (1994:296) idiom adalah satuan ujaran yang 

maknanya tidak dapat “diramalkan” dari makna unsur-unsurnya, baik 

secara leksikal maupun gramatikal. Misalnya, secara gramatikal bentuk 

menjual rumah bermakna “yang menjual menerima uang dan yang 

membeli menerima rumahnya” – bentuk menjual sepeda bermakna ‘yang 

menjual menerima uang dan yang membeli menerima sepeda’; tetapi 
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dalam bahasa Indonesia bentuk menjual gigi tidaklah memiliki makna 

seperti itu melainkan bermakna ‘tertawa keras-keras’. Jadi makna seperti 

yang dimiliki bentuk menjual gigi itulah yang disebut makna idiomatikal. 

Contoh lain dari idiom adalah bentuk membanting tulang dengan makna 

‘bekerja keras’, ‘meja hijau’ dengan makna ‘pengadilan’, dll. 

Immanuel & Hassan menyatakan dalam bukunya Idiomatic 

Expressions (1970:v) bahwa “The students may learn ‘English Grammar’ 

and acquire and adequate vocabularly, but without having a good 

knowledge of such idioms as written below they can never progress in 

English”. ‘Siswa dapat saja mempelajari struktur bahasa Inggris dan 

memperoleh kosakata yang cukup, tetapi tanpa memiliki pengetahuan 

yang baik tentang idiom, maka mereka tidak akan maju dalam bahasa 

Inggris’,  

a. To have a great liking for something (suka sesuatu), contoh: My 

Grandfather has a great liking for cigars – Kakek saya sangat suka 

cerutu. 

b. To get through  the examination (lulus ujian), contoh: Did you 

get through your last examination ? – Luluskah kamu ujian yang 

lalu ? 

c. To turn on the radio, (menghidupkan), contoh: please turn on 

the lights; it’s dark here – hidupkanlah lampu; disini gelap.  
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2.2.1 Definisi Idiom 

Dalam bahasa Spanyol, idiom berasal dari kata Idioma (= lengua) 

yang berarti language. Idiom adalah pola-pola struktural yang 

menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang umum, biasanya berbentuk 

frasa, sedangkan artinya tidak bisa diterangkan secara logis atau secara 

gramatikal, dengan bertumpu pada makna kata-kata yang membentuknya 

(Keraf, 1998:109). Untuk mengetahui makna sebuah idiom, setiap orang 

harus mempelajarinya sebagai seorang penutur asli, tidak mungkin hanya 

melalui makna dari kata-kata yang membentuknya. 

Dalam Dictionary of Idioms and Their Origins, Linda dan Flavell 

(2000:6) menjabarkan bahwa idiom berasal dari bahasa Yunani idios, 

yang berarti ganjil, aneh’. Idiom itu menentang dari aturan normal secara 

semantis dan sintaktis. Kesalahan idiom adalah bahwa kata-kata yang 

tertulis tidak mencerminkan pengertian yang sebenarnya – sebuah idiom 

tidak dapat diartikan secara bahasa kamus. Contoh: 

A bucket is a pail and to kick (means ‘to move with the foot’).   

 Lehhet, et al (1985:262) menyatakan bahwa idiom adalah suatu 

ekspresi yang tidak mengikuti pola-pola normal suatu bahasa atau hanya 

dapat diartikan dari makna keseluruhannya bukan dengan kata-

perkatanya; misalnya: to catch, strike a bargain, ride it out, hold the bag. 

 Ekspresi ini merupakan bagian dari kosakata penutur asli – 

sebenarnya dalam mempelajari idiom caranya sama dengan bagaimana 

kita mempelajari kata-kata baru; misalnya saat kita mendengar 



 25 

pembicaraan orang lain atau pada saat kita membaca dalam sebuah 

konteks. 

 Immanuel & Hassan dalam bukunya Idiomatic Expressions, 

(1970:v) bahwa suatu idiom – seperti “all of sudden (suddenly)” – ialah 

pernyataan yang ganjil yang mempunyai arti tersendiri dan oleh karena itu 

idiom tersebut harus di hafal saja, seperti kata-kata pen, book, husband, 

flower, dsb. Tiap-tiap idiom diterangkan artinya dan diberikan contoh 

pemakaiannya dalam kalimat. 

 Wikipedia (the free encyclopedia) menerangkan bahwa: 

“an idiom is an expression (i.e. term or phrase) whose meaning 
cannot be deduced from the literal definitions and the arrangement 
of its parts, but refers instead to a figurative meaning that is known 
only through conventional use. In linguistics, idioms are figures of 
speech that contradict the principle of compositionality”. 

  
 
Pada American Heritage Dictionary, dijabarkan bahwa idiom itu 

1. A speech form or an expression of a given language that is peculiar 
to itself grammatically or cannot be understood from the individual 
meanings of its elements, as in keep tabs on.  

2. The specific grammatical, syntactic, and structural character of a 
given language.  

3. Regional speech or dialect.  
4.  

a. A specialized vocabulary used by a group of people; jargon: 
legal idiom.  

b. A style or manner of expression peculiar to a given people: 
“Also important is the uneasiness I've always felt at cutting 
myself off from my idiom, the American habits of speech and 
jest and reaction, all of them entirely different from the local 
variety” (S.J. Perelman). 

5. A style of artistic expression characteristic of a particular individual, 
school, period, or medium: the idiom of the French impressionists; 
the punk rock idiom. 
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 Menurut Keraf (2001:109) yang disebut idiom adalah pola-pola 

struktural yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang umum, 

biasanya berbentuk frasa, sedangkan artinya tidak bisa diterangkan secara 

logis/secara gramatikal, dengan bertumpu pada makna kata-kata yang 

membentuknya. 

 Jadi jelaslah bahwa idiom harus dipelajari, yaitu sebagai satu 

kesatuan karena bila kata-kata yang membentuk idiom berdiri sendiri, 

maknanya akan berbeda dari makna kata-kata tersebut bila muncul 

bersama sebagai sebuah idiom. 

 

2.2.2 Struktur Idiom 

 Idiom memiliki bentuk/struktur yang berbeda. Sebuah idiom dapat 

memiliki struktur gramatikal yang teratur (regular), dan yang tidak teratur 

(irreguler)/bahkan struktur gramatikalnya sama sekali menyimpang. 

Kejelasan maknanya tidak tergantung pada “benar secara gramatikal”. 

(Seidl – McMordie,1988:11) yaitu: 

(1) Idiom yang struktur gramatikalnya tidak teratur tetapi maknanya 

mudah diduga. Contoh: give someone to understand, do someone 

proud, do the dirty on someone. Idiom terakhir ini memiliki arti play 

‘mean trick someone, betray someone’. Artinya melakukan hal yang licik 

atau mengkhianati seseorang. Contoh kalimatnya adalah Trevor did the 

dirty on Robin by telling the board director that it was he who had given 

the unconditional guarantees. Idiom ini walaupun secara gramatikal 
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strukturnya tidak teratur, namun pembaca dapat menerka arti idiom 

dengan melihat hubungan makna antara do dengan dirty. 

(2) Bentuk regular, maknanya tidak jelas. Contoh: have a bee in one’s 

bonnet, cut no ice, bring the house down. Makna idiom dari contoh 

terakhir adalah reduce something atau mengurangi sesuatu, misalnya 

government expenditure been brought down radically by large defence 

cuts. Secara gramatikal struktur idiom tersebut teratur, tetapi maknanya 

sulit diterka bila hanya bertumpu pada makna masing-masing kata yang 

membentuknya. 

(3) Bentuk iregular, makna tidak jelas. Contoh: be at large, go great 

gun, be at daggers gun. Idiom at large yang strukturnya berupa 

preposisi dan adjektiva tanpa diikuti nomina, terasa janggal. Maknanya 

sulit diterka, karena idiom tersebut mempunyai beberapa makna yang 

masing-masing tergantung kepada konteksnya. Dalam contoh kalimat di 

bawah ini akan dapat dilihat maknanya masing-masing, misal: 

a. The  Prime Minister appeared to the nation at large on the subject 

of capital punishment. (Taken as unit, a whole group) 

b. The escape prisoner is still at large and thought to be armed and 

dangerous. (A prisoner) escaped. 

Dalam kalimat (a) makna idiom at large adalah ‘bersama-sama’ dan 

dalam kalimat (b) maknanya ‘melarikan diri/bebas’. Menurut Seidl & 

McMordie (1983:13) ternyata, kebanyakan idiom berada pada kelompok 

yang kedua,yaitu bentuknya reguler dan maknanya tidak jelas. Meskipun 
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demikian, dalam kelompok ini beberapa idiom lebih jelas maknanya 

dibandingkan dari yang lain. Misalnya, to give someone green light dapat 

diterka maknanya dengan mencari hubungan makna yang terdapat dalam 

kata green light dalam kehidupan manusia. Apabila kata green light 

dikaitkan dengan istilah yang dipakai dalam peraturan lalu-lintas maka 

green light tersebut mempunyai makna diperbolehkam melintasi suatu 

jalan. Tetapi dalam konteks lain idiom tersebut bisa bermakna ‘memberi 

ijin’ seseorang untuk memulai (sesuatu). Tetapi makna idiom lain mungkin 

akan lebih sulit diterka karena tidak ada hubungan antara makna idiom 

tersebut dengan kata asalnya, misalnya to tell someone, to get off, to 

drop a brick, to call the shots, dsb.  

 

2.2.3 Bentuk Idiom 

 Menurut Seidl & McMordie (1980:14), bentuk idiom dibagi atas: 

(1) idiom yang pendek. Kebanyakan terdiri dari kombinasi kata kerja 

dan kata benda. Contohnya antara lain: 

a. tired out (extremely weary). I have worked very hard today 

and I am tired out. 

b. to catch the cold (to become sick with a common cold – 

weather sickness of the nose and or throat). If you go out in this 

rain, you will surely catch cold. 
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(2) idiom yang panjang, contohnya: 

a. a skeleton in the cupboard: a past even/fact (usually 

something embarrasing or shameful) which is kept secret. A 

president candidate must have an immaculate past record, but 

most influential families have a skeleton in the cupboard 

somewhere. 

Biasanya idiom pendek merupakan idiom dasar yang maknanya 

agak mudah untuk ditebak bila dilihat dengan gabungan makna keduanya. 

Sedangkan idiom panjang maknanya lebih rumit, dan tidak mudah ditebak 

karena kata-kata yang ada di dalam kalimat tidak memiliki kaitan semantis 

yang dekat.  

 

2.2.4 Ciri-ciri Idiom 

 Menurut Long & Summers (1979:viii) ciri khas idiom dapat 

dikategorikan ke dalam 3 kelompok yaitu: 

(1) berupa frase yang terdiri atas 2 patah kata/lebih. 

Contoh: set off – memulai suatu perjalanan: Let’s set off nice and 

early tomorrow, shall we ? – mari kita mulai perjalanan kita besok 

pagi. 

(2) maknanya cenderung lebih bersifat metaforis daripada harfiah. Jadi 

berupa kiasan. Contoh: lose face, bila kita mencari di kamus, 

makna lose untuk ‘hilang’ dan face untuk ‘muka’, maka artinya bila 

dirangkaikan adalah ‘kehilangan muka’, 
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 tetapi arti sebenarnya adalah kehilangan gengsi atau pengaruh, contoh: 

Neither nation wished to lose face in that dispute – ‘Tidak satu negara pun 

ingin kehilangan pengaruh dalam perselisihan itu’. 

(3) Bentuk/susunan idiom sudah tetap. Misalnya: idiom take care bila 

digunakan dalam bentuk lampau akan menjadi took care. Dalam 

idiom tersebut hanya kata dari verbanya yang dapat diubah. 

Contoh : Will you take care of the baby, while we are away ? – 

Maukah kamu menjaga bayi, selama kami bepergian ? atau No one 

took care of her during her illness – Tak ada seorang pun yang 

menjaganya selama dia sakit. 

 

2.3 Makna Leksikal 

Secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan besar, 

yakni makna dasar dan makna perluasan, atau makna denotatif (kognitif, 

deskriptif) dan makna konotatif/emotif. Hubungan antara kata, makna 

kata, dan dunia kenyataan disebut hubungan referensial. Hubungan yang 

terdapat antara (1) kata sebagai satuan monologis, yang membawa 

makna, (2) makna/konsep yang dibentuk oleh kata, dan (3) dunia 

kenyataan yang ditunjuk (diacu) oleh kata merupakan hubungan 

referensial. 

Hubungan referensial adalah hubungan yang terdapat antara 

sebuah kata dan dunia luar bahasa yang diacu oleh pembicara, misal: 
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Kamus : mengacu pada sejenis buku tertentu 

Tebal : mengacu pada suatu kualitas benda tertentu 

Pergi : mengacu pada suatu aktifitas tertentu 

Hubungan antara kata (lambang), makna (konsep/reference) dan 

sesuatu yang diacu (referent) adalah hubungan tidak langsung. Hubungan 

tersebut digambarkan melalui apa yang disebut segitiga semiotik (semiotic 

triangle). 

Meaning (concept)                                      Thought of Reference 

Form (kata) Referent                                     

                                                         Symbol stands for referent  

Simbol/lambang adalah unsur linguistik berupa kata (kalimat,dsb); 

referent adalah objek atau hal yang ditunjuk (peristiwa, fakta di dalam 

dunia pengalaman manusia); konsep (reference) adalah apa yang ada 

pada pikiran kita tentang objek yang diwujudkan melalui lambang 

(simbol). Berdasarkan teori ini, hubungan simbol dan referent (acuan) 

melalui konsep yang bersemayam di dalam otak, hubungan tersebut 

adalah hubungan tidak langsung. 

Bila kita mengatakan [rumah], terbayang pada otak kita rumah 

dengan berbagai ukuran dan jenis (tipe). Desakan untuk mengatakan 

bahwa bayangan itu adalah rumah sudah tersedia di dalam otak. Desakan 

jiwa untuk menyebut rumah bekerja sama dengan pusat syaraf di dalam 

otak, di dalam otak kita sendiri telah bersemayam konsep rumah, dan kita 
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membutuhkan realisasinya, dan makna konsep rumah siap untuk 

diujarkan. Bagaimana proses konsep rumah yang siap diujarkan itu sulit 

dijelaskan, dan untuk hal itu Palmer (1976:27) menyebutnya ghost-in-the-

machine ‘sesuatu yang aneh tapi otomatis’. Berdasarkan hal tersebut, kita 

dapat mengatakan berapa ribu kata yang tersimpan di otak, yang secara 

otomatis dapat keluar sewaktu diperlukan. 

Segitiga Ogden & Richards menurut Karzyloski yang dikutip George 

(1964:65) dianalisis dari segi structural differential ‘perbedaan struktural’, 

hubungan antara peristiwa (physical things) dan struktur lambang 

berubah/berdiferensiasi sesuai dengan perkembangan budaya manusia. 

Bila diperhatikan segitiga semiotik tersebut, puncaknya merupakan dunia 

pengalaman manusia, kemudian dimanifestasikan di dalam kata (kalimat) 

yang memiliki struktur diferensial. 

Kritik Ullman (1972:55-64) terhadap segitiga semiotik tersebut, 

antara lain: 

(1)  segitiga semiotik tersebut terlalu besar karena pada segitiga ini 

dimasukkan acuan, padahal komponen tersebut berada di luar 

bahasa/(luar kekuasaan ahli bahasa). 

(2) Sulit mencari hubungan lambang (nama, simbol), pengertian (konsep) 

benda (referent, yang diacu). 
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2.4 Kalimat  

Bahasa terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan bentuk dan lapisan arti 

yang dinyatakan oleh bentuk itu. Bentuk bahasa terdiri dari satuan-satuan 

yang dapat dibedakan menjadi 2 satuan, yaitu satuan fonologik dan 

gramatik. Satuan fonologik meliputi fonem dan suku, sedangkan satuan 

gramatik meliputi wacana, kalimat, klausa, frasa, kata dan morfem. 

 

2.4.1 Definisi Kalimat 

Kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran 

yang lengkap, merupakan definisi umum yang biasa kita jumpai. Malah 

dalam pelajaran bahasa Arab di madrasah atau pesantren definisi kalimat 

yang berbunyi “Kalimat adalah lafal yang tersusun dari dua buah kata atau 

lebih yang mengandung arti, dan disengaja serta berbahasa Arab” 

dianggap sebuah definisi yang sudah baku, Djuha (1989). 

Kalimat yang terdiri dari satu kata, misalnya Ah! ; Kemarin ; ada 

yang terdiri dari 2 kata, misal : Itu toko; Ia mahasiswa; ada yang terdiri 

dari 3 kata, misal: Ia sedang membaca; Mereka akan berangkat; dan ada 

yang terdiri dari 4, 5, 6 kata dan seterusnya. Sesungguhnya yang 

menentukan satuan kalimat bukan banyaknya kata yang menjadi 

unsurnya, melainkan intonasinya. Setiap satuan kalimat dibatasi oleh 

adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Untuk 

menjelaskannya, dibawah ini diberikan contoh sebagai berikut: 
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Beberapa hari bapak hanya termangu-mangu saja. Ia tidak 

berangkat ke kantor, juga tidak lagi mencangkul di ladang. 

Untunglah, ibu tidak berlari-lari. Ibu hanya diam di rumah saja, 

hanya kadang-kadang tertawa atau menangis. Ah, ibu. Badanku 

menjadi kurus. Sudah 3 hari aku tidak sekolah. Ocehan kawan-

kawan sangat menyayat hatiku. Rupanya berita ini sudah sampai 

pula ke sekolahku. Siapa yang membawanya ?. Sekarang tugasku 

hanya menunggu ibu di rumah, sedang bibi ikut membantu 

memasakkan lauk, tetapi sering pula bibi ikut menunggu ibu dan 

membiarkan Ida bermain-main sendiri di tamannya yang kecil.   

Kalau diperhatikan orang yang mengucapkan tuturan diatas, jelas 

dapat didengar adanya penggalan-penggalan atau jeda yang bertingkat-

tingkat: ada yang pendek, misalnya antara kata beberapa dan hari, antara 

kata hanya dan termangu-mangu, dan antara kata termangu-mangu dan 

kata saja: dan ada yang panjang serta disertai nada akhir turun atau naik. 

Jeda panjang yang disertai nada akhir turun terdapat sesudah orang 

mengucapkan saja, ladang, berlari-lari, menangis, ibu, kurus, sekolah, 

hatiku, sekolahku, dan kecil, sedangkan jeda panjang yang disertai nada 

akhir naik terdapat sesudah orang mengucapkan membawanya. Jadi 

berdasarkan intonasinya, ialah berdasarkan adanya jeda panjang yang 

disertai nada akhir turun/naik, tuturan diatas terdiri dari 11 satuan 

kalimat, yaitu: 
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1. Beberapa hari bapak hanya termangu-mangu saja. 

2. Ia tidak berangkat ke kantor juga tidak lagi mencangkul di ladang. 

3. Untunglah, ibu tidak berlari-lari. 

4. Ibu hanya diam di rumah saja, hanya kadang-kadang tertawa atau 

menangis. 

5. Ah, ibu. 

6. Badanku menjadi kurus. 

7. Sudah 3 hari aku tidak masuk sekolah. 

8. Ocehan kawan-kawan sangat menyayat hatiku. 

9. Rupanya berita ini sudah sampai pula ke sekolahku. 

10. Siapa yang membawanya ? 

11. Sekarang tugasku hanya menuggu ibu di rumah, sedang bibi ikut    

membantu memasakkan lauk, tetapi sering pula bibi ikut menunggu 

ibu dan membiarkan Ida bermain-main sendiri di tamannya yang 

kecil.    

 Dari uraian di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan istilah 

kalimat disini adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda 

panjang yang disertai nada akhir turun/naik. 
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2.4.2 Jenis Kalimat 

Kalimat yang merupakan elemen setingkat lebih tinggi dari klausa 

ini pun dibagi menjadi: 

1. Kalimat Inti dan non-Inti 

2. Kalimat Tunggal dan Majemuk 

3. Kalimat Mayor dan Minor 

4. Kalimat Verbal dan non-Verbal 

5. Kalimat Bebas dan Terikat 

Kalimat tidak harus mempunyai struktur fungsi secara lengkap. 

Kelengkapan sebuah kalimat serta pemahamannya sangat tergantung 

pada konteks dan situasinya. 

 

2.5 Klausa 

Klausa, yang dalam bahasa Inggris disebut clause = cl ini 

kedudukannya berada di atas frasa dan satu tingkat di bawah kalimat. 

 

2.5.1 Definisi Klausa 

Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata 

berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen, 

berupa kata atau frasa, yang berfungsi sebagai predikat; dan yang lain 

berfungsi sebagai subjek, sebagai objek, dan sebagai keterangan. Selain 

fungsi predikat yang harus ada dalam konstruksi klausa ini, fungsi subjek 
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boleh dikatakan bersifat wajib, sedangkan yang lainnya bersifat tidak 

wajib. 

 

2.5.2 Jenis Klausa 

Jenis klausa dibedakan berdasar strukturnya dan berdasar kategori 

segmental yang menjadi predikatnya. Berdasarkan strukturnya dapat 

dibedakan adanya klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah 

klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya 

mempunyai subjek dan predikat; dan karena itu, mempunyai potensi 

untuk menjadi kalimat mayor. Klausa nenekku masih cantik dan kakekku 

gagah berani, yang masing-masing hanya dengan diberi intonasi final 

sudah menjadi kalimat mayor: Nenekku masih cantik dan kakekku gagah 

berani. 

Berbeda dengan klausa bebas yang mempunyai struktur lengkap, 

maka klausa terikat memiliki struktur yang tidak lengkap. Klausa terikat 

biasanya dapat dikenali dengan adanya konjungsi subordinatif di 

depannya. Klausa terikat yang diawali dengan konjungsi subordinatif 

biasanya dikenal pula dengan nama klausa subordinatif, atau klausa 

bawahan. Sedangkan klausa lain yang hadir bersama dengan klausa 

bawahan itu di dalam sebuah kalimat majemuk disebut klausa atasan atau 

klausa utama. Dalam bahasa Inggris klausa utama lazim disebut main 

clause atau principal clause; sedangkan klausa bawahan itu disebut 

subordinative clause.  
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Berdasarkan kategori unsur segmental yang menjadi predikatnya 

dibedakan adanya klausa verbal, klausa nominal, klausa adjektifal, klausa 

adverbial, dan klausa preposisional. Klausa yang predikatnya bukan verbal 

lazim juga disebut klausa non-verbal. 

 

2. 6 Frasa 

 Frasa memiliki kedudukan satu tingkat di bawah klausa, dan satu 

tingkat di atas kata. Dalam sejarah studi linguistik istilah frasa banyak 

digunakan dengan pengertian yang berbeda-beda. 

 

2.6.1 Definisi Frasa 

 Frasa ialah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang 

bersifat nonpredikatif, atau biasa juga disebut gabungan kata yang 

mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Pada intinya, frasa itu 

pasti terdiri lebih dari satu kata. Beautiful flowers, young lady, living room, 

dining table, big house, etc merupakan contoh frasa. Pembentuk frasa 

harus berupa morfem bebas, bukan berupa morfem terikat. Frasa adalah 

konstruksi nonpredikatif, artinya hubungan antara kedua unsur yang 

membentuk frasa itu tidak berstruktur subjek-predikat atau berstruktur 

predikat-objek. Dengan kata lain, frasa itu pengisi fungsi-fungsi sintaksis. 

 Satu hal yang perlu diingat, karena frasa mengisi salah satu fungsi 

sintaksis, maka salah satu unsur frasa itu tidak dapat dipindahkan 

‘sendirian’. Jika ingin dipindahkan, maka harus dipindahkan secara 
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keseluruhan sebagai satu kesatuan. Jadi, kata living dalam frasa living 

room tidak dapat dipindahkan. 

(a) we’re talking in the living room 

(b) * living we’re talking in the room 

(c) in the living room we’re talking 

 Contoh di atas, pada (a) dan (c) merupakan kalimat yang 

berterima, dengan kata lain benar secara struktur, sedangkan kalimat (b) 

merupakan kalimat yang tak berterima.  

 

2.6.2 Jenis Frasa 

 Frasa sebagai unsur yang kedudukannya setingkat di atas kata ini 

dibagi menjadi: 

(1) Frasa Eksosentrik, adalah frasa yang komponen-komponennya 

tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan 

keseluruhannya. Frasa eksosentrik dibedakan menjadi frasa 

eksosentrik direktif dan nondirektif.  

(2) Frasa Endosentrik (frasa subordinatif/modifikatif), adalah frasa 

yang salah satu unsur atau komponennya memiliki perilaku 

sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. 

(3) Frasa Koordinatif, adalah frasa yang komponen pembentuknya 

terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama dan sederajat, dan 

secara potensial dapat dihubungkan oleh konjungsi koordinatif. 
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(4) Frasa Apositif, adalah frasa koordinatif yang kedua komponennya 

saling merujuk sesamanya, sehingga komponennya dapat bertukar 

tempat. 

 Frasa pun dapat diperluas, dengan kata lain frasa dapat diberi 

tambahan komponen baru sesuai dengan konsep atau pengertian yang 

akan ditampilkan. 


