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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Sinonimi adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun, 

memiliki arti yang sama atau mirip. Sinonimi juga dapat disebut persamaan kata 

atau padanan kata. Sinonimi dapat berupa kata, kelompok kata, atau kalimat. Jika 

kita memiliki pemahaman yang baik mengenai sinonimi, maka dengan demikian 

akan menambah pengetahuan kita mengenai kosakata. Dalam berkomunikasi 

sehari-hari kita dapat menggunakan berbagai kata yang memiliki makna yang 

sama atau yang dikenal sinonimi. Secara etimologi sinonimi berasal dari bahasa 

Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama, dan syn yang berarti dengan. Maka 

secara harfiah kata sinonimi berarti „nama lain untuk benda atau hal yang sama‟. 

 Ilmuan lain mengemukakan secara sinonimi yaitu Verhaar (1978) 

mendefinisikan sebagai ungkapan bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang 

maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Sejalan dengan 

pendapat di atas, Chaer (1994: 249) mengemukakan bahwa sinonimi adalah 

hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna santara satu satuan 

ujaran dengan satuan ujaran lainnya. Sinonimi merupakan satu dari banyaknya 

relasi makna yang dipelajari dari ilmu semantik. Terdapat 7 jenis relasi makna, 

jenis-jenis tersebut diantaranya adala; sinonimi, antonimi, homonimi, polisemi, 

meronimi, hiponimi, hipernimi. Dari banyaknya jenis relasi makna yang ada, 

penulis memilih sinonim untuk dijadikan bahan penelitian. 
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Menurut Saeed (1997:65), “Synonyms are different phonological words 

which have the same or very similar meanings.” Maksudnya, sinonimi adalah 

kata-kata yang berbeda secara fonologis tetapi memiliki makna yang sama atau 

sangat mirip. 

 Berbeda halnya dengan Saeed yang menjelaskan mengenai definisi, 

Palmer (1976) mengemukakan bahwa sinonimi memiliki ragam jenis yang 

berbeda-beda yaitu terdapat 5 jenis yaitu; diaclectal synonyms, stylistics 

synonyms, emotive or evaluative meaning synonyms, collocationally restricted 

synonyms, dan overlaping meaning synonyms. Berikut adalah salah satu contoh 

sinonimi yang penulis analisis pada bab III. 

Contoh: 

[1] Which courses are you going to take next fall? 

[2] Which courses are you going to take next autumn? 

Pada contoh [1] kata fall yang memiliki makna leksikal yaitu musim gugur 

yang bersinonim dengan kata autumn pada kalimat [2] yang memiliki makna 

leksikal yaitu musim gugur. Kedua kata tersebut termasuk jenis dialectal 

synonyms. Kata fall digunakan pada wilayah Amerika Serikat, sedangkan kata 

autumn digunakan pada wilayah Inggris. Kedua kata tersebut sama-sama 

menggambarkan suatu musim yaitu musim gugur,  hanya saja berbeda pada  kata 

yang digunakannya tetapi memiliki makna yang sama karena setiap wilayah yang 

berbeda memiliki kosakata yang berbeda pula. 
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Makna yang terkandung pada kedua kata tersebut adalah social meaning 

dialect (pemakaian bahasa di daerah tertentu atau suatu lingkungan tertentu). 

Makna ini menggambarkan keadaan sosial penggunanya. Adanya beberapa acuan 

atau kata sebagai dialek, yang menunjukan tentang asal-usul penutur menurut 

lingkungan geografis atau sosial. Kata fall pada kalimat [1] digunakan di wilayah 

Amerika Serikat, sedangkan kata autumn pada kalimat [2] digunakan di wilayah 

Inggris. 

Seperti terlihat pada contoh di atas, sinonimi memiliki banyak jenis yaitu 5 

jenis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menganalisis sinonim, 

alasan penulis memilih sinonim karena penulis tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam mengenai sinonim, dan tertarik untuk mengklasifikasikan jenis sinonim. 

Penulis menggunakan novel untuk dijadikan sumber data, novel tersebut berjudul 

The Hunger Games Karya Suzzane Collins. Novel The Hunger Games Karya 

Suzzane Collins liris pada tahun 2008, novel ini beraliran fiksi. Alasan penulis 

memilih novel tersebut karena memiliki cerita yang sangat menarik, selain itu 

dalam novel tersebut terdapat banyak relasi makna, yaitu sinonim sehingga 

penulis ingin tahu berapa banyak jenis sinonim yang ada dalam novel The Hunger 

Games karya Suzzane Colllins, serta mengetahui makna apa yang terkandung 

pada sinonim tersebut.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

 

1. Jenis sinonimi apa saja yang terdapat dalam novel “The Hunger Games 

Karya Suzanne Collins” ?  

2. Makna apa yang terkandung pada sinonimi tersebut ? 

 

1.2 Batasan Masalah 

 Pada penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu 

jenis sinonimi apa saja yang terdapat dalam novel The Hunger Games Karya 

Suzzane Collins menurut teori Palmer (1976) dan makna apa yang terkandung 

pada sinonimi tersebut menurut teori Leech (1983). 

 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Keuntungan dari penelitian ini adalah, untuk meningkatkan pengetahuan 

dalam bidang penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan 

penyajian laporan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui jenis sinonimi apa saja yang terdapat dalam novel 

The Hunger Games Karya Suzanne Collins. 

2. Untuk mengetahui makna apa yang terkandung pada sinonimi tersebut. 

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Dengan dilakukannya 

penelitian ini juga, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. 

Agar memahami perbedaan-perbedaan dalam jenis sinonim, serta mengetahui  

makna apa yang terkandung pada sinonim tersebut.  

 

 

1.4 Objek dan Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu “Sinonimi dalam Novel The Hunger 

Games Karya Suzanne Collins: Kajian Semantis”, maka objek penelitian pada 

skripsi ini adalah mengenai sinonim dalam novel berbahasa Inggris The Hunger 

Games Karya Suzzane Collins yang diterbitkan pada tahun 2008. Novel ini 

mengisahkan tentang sebuah Negara bernama Panem, Capitol merupakan wilayah 

dari Negara Panem. Capitol ditempati oleh orang-orang kaya , namun terdapat 12 

wilayah yang berpenduduk miskin dan tidak berdaya. Pada masa itu terjadi 

pemberontakan di wilayah miskin di Capitol, namun pemberontakan ini 

menghasilkan keterpurukan yang lebih pada wilayah penduduk miskin. Oleh 

karena itu, pemerintah Panem menyelenggarakan acara tahunan bernama Hunger 

Games sebagai pengingat kekalahan wilayah miskin di Capitol. Alasan 
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digunakannya novel tersebut sebagai sumber data ialah, karena novel tersebut 

sangat menarik dan terdapat banyak relasi makna yaitu sinonim di dalamnya.  

Oleh karena itu, penulis tertarik menganalisis jenis sinonim apa yang saja 

yang terdapat dalam novel The Hunger Games Karya Suzzane Collins, 

berdasarkan kriteria-kriteria dari identifikasi masalah yang telah disebutkan di 

atas. Dalam pengumpulan data, penulis mengambil beberapa contoh sinonim 

dalam Novel The Hunger Games Karya Suzanne Collins serta makna apa yang 

terdapat pada sinonim tersebut. Data-data tersebut kemudian dianalisis 

berdasarkan jenis-jenis sinonim, mendeskripsikan jenis-jenis sinonim dan 

menjelaskan makna apa yang terkandung pada sinonim tersebut. 

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskripsi 

analisis, yaitu metode yang berupaya menggambarkan suatu keadaan secara 

sistematis, atau hal-hal atau peristiwa secara aktual dan akurat. Untuk 

mendapatkan gambaran yang sistematis tersebut, diperlukan penjelasan, analisa, 

dan mengklasifikasikan data yang ada, dimana hal tersebut disebut proses 

deskriptif. 

Menurut Trochim (2006:23): 

“Descriptive analisis are used to describe the basic features of the 

data in a study. The provide simple summaries about the sample 

and measure. Together with simple graphics analysis, they form 

the basis of virtually every quantitive analysis of data. With 

descriptive analysis you are simply describing what is, what the 

data shows”.  

Menurutnya, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan ciri 

dasar data pada penelitian. Analisis deskriptif menyediakan ringkasan sederhana 

tentang sampelan hasil. Dengan analisis grafik yang sederhana, analisis deskriptif 
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membentuk dasar dari setiap analisis kuantitatif data. Dengan analisis deskriptif 

dapat dengan mudah menggambarkannya, apa yang data tunjukkan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun sesuai sistematika penulisan diantaranya sebagai 

berikut, yaitu pada Bab I pendahuluan, Bab II kajian pustaka, Bab III analisis 

data, dan Bab IV simpulan dan saran. 

Pada bab I, yang membahas mengenai pendahuluan, latar belakang 

penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

objek dan metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

Pada bab II kajian teori ini, penulis mengutip beberapa pernyataan dari 

para ahli linguistik mengenai semantik, makna, relasi makna sebagai bukti bahwa 

tulisan tersebut bersifat ilmiah. Mengenai penulisan kutipan tersebut disesuaikan 

berdasarkan jenis-jenis kutipan dan teknik-teknik pengutipan yang ada.  

Pada bab III penulis menganalisis seluruh data yaitu jenis-jenis sinonimi 

apa saja serta makna yang terkandung pada sinonimi tersebut, yang  penulis 

peroleh dari novel “The Hunger Games Karya Suzzane Collins”. Dari seluruh data 

yang ada, kemudian penulis mencoba mengklasifikasikan data ke dalam jenis-

jenis sinonimi, serta makna yang terkandung pada sinonimi tersebut.  

Pada bab IV barulah penulis mengambil simpulan dan saran dari hasil 

analisis data yang penulis telah analisis.  

 


