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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Semantik 

Semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti. 

Semantik berasal dari bahasa Yunani sema nomina yang berarti tanda atau dari 

verba samaino yaitu menandai, atau melambangkan. Istilah tersebut digunakan 

oleh para pakar bahasa untuk menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari 

makna. Semantik merupakan bagian dari tiga tataran bahasa yang meliputi 

fonologi, tata bahasa morfologi, sintaksis dan semantik.  

Menurut Lyons (1977:1) mendefinisikan semantik sebagai, “Semantic is 

generally defined as the study of meaning”, menurutnya semantik adalah ilmu 

yang mempelajari makna. Senada dengan Lyons, Saeed (2003:3) mengartikan  

semantik sebagai “Semantics is the study of meaning in language” menurutnya 

semantik adalah ilmu tentang makna suatu bahasa. Hurford (1983:1) yang 

berpendapat sama dengan Saeed bahwa: “Semantic is the study of meaning in 

language” Menurutnya semantik itu mempelajari makna bahasa itu sendiri.   

 

Menurut Leech (1981:4)  

“We might say that the whole point of setting up a theory of 

semantics is to provide a „definition‟ of  meaning-that is, a 

systematic account of  the nature of meaning” 
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yaitu tujuan membuat teori semantik adalah untuk melengkapi definisi makna, 

yang merupakan akun sistematik dari sifat dasar makna.  

Selain itu, adapula pendapat yang dikemukakan oleh Palmer (1976:1) 

memaknai semantik sebagai salah satu bagian dari cabang ilmu linguistik, ia 

menjelaskan bahwa:  "Semantics is the technical term used to refer to the study of 

meaning, and since meaning is a part of language, semantics is a part of 

linguistics." Menurut Palmer, semantik adalah istilah yang digunakan yang 

mengacu pada ilmu bidang makna, dan karena makna adalah bagian dari bahasa, 

maka semantik adalah bagian dari cabang ilmu linguistik. 

Griffith (2006:15) mendefinisikan semantik sebagai “The study of word 

meaning and sentence meaning, abstracted away from contexts of use, is a 

descriptive subject”, yang berarti bahwa semantik merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang makna kata dan makna kalimat yang dapat dilihat dari 

konteks penggunaannya. 

Contoh: 

 [3] It‟s very hot in this room. 

Secara semantik contoh kalimat [3] diatas, memiliki makna “please turn 

on the air conditioning”. Jadi dapat ditarik kesimpulan contoh di atas memiliki 

makna yang dapat dilihat dari konteks penggunaanya. 

Dari banyaknya pendapat yang penulis kutip dari para ahli, maka penulis 

menarik kesimpulan bahwa semantik adalah bagian dari cabang ilmu linguistik, 

yang di dalamnya mempelajari tentang makna atau arti dalam suatu bahasa. 
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2.2 Makna 

Makna merupakan bidang kajian yang dibahas dalam ilmu semantik, 

pengertian makna itu sendiri adalah konsep atau ide yang dapat tersampaikan 

dengan baik pada mitra tutur. Saeed (1997:53) berpendapat bahwa makna dari 

satu kata didefinisikan sebagai bagian dari hubungan kata itu sendiri, dengan kata 

lain dalam suatu bahasa. Maksudnya, makna satu kata akan  tersampaikan dengan 

kata lain dalam satu teks. Semantik berkedudukan sebagai salah satu cabang ilmu 

linguistik yang mempelajari tentang makna suatu kata dalam bahasa, sedangkan 

linguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa lisan dan tulisan yang memiliki 

ciri-ciri sistematik, serta rasional. 

Menurut Lyons (1981:136) : 

“Meaning is idea or concept which can be transferred from the 

mind of the speaker to the mind of the hearer to embodying them as 

it was in the forms of one language or another”. 

Menurut Lyons, makna adalah ide tau konsep yang dapat dialihkan dari 

pemikiran penutur ke pemikiran mitra tutur, dan mewujudkannya kedalam bentuk 

suatu bahasa atau bahasa lainnya. Sama halnya dengan apa yang Lyons paparkan  

bahwa makna menurut Hurtford dan Heasley (1984:3) yang menyatakan bahwa 

“can be applied to people who use language”, menurut keduanya makna bisa 

diterapkan untuk orang-orang yang menggunakan bahasa. Selanjutnya O‟Grady 

(1996: 275) juga menambahkan bahwa, “Meaning must be something that exists 

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

and that there is more to it than just features”. Menurutnya makna merupakan 



11 
 

 

sesuatu yang seharusnya ada dalam pikiran dari pada kata, dan bahwa hal itu 

harus lebih abstrak dari gambar dan bahwa ada lebih dari sekedar fitur.  Adapula 

menurut Richards (1985:172) yang mendefinisikan makna sebagai “What a 

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

world”, yang artinya adalah makna merupakan sesuatu yang diekspresikan oleh 

bahasa tentang dunia dimana kita hidup atau di dunia khayalan. Hornby dalam 

Pateda (1989:45) berpendapat bahwa makna ialah apa yang kita artikan atau apa 

yang kita maksud.  

Dari banyaknya penjelasan yang penulis kutip dari para ahli, dapat ditarik 

kesimpulkan bahwa, makna ialah hubungan antara bahasa yang telah disepakati 

bersama oleh penutur dan mitra tutur dalam suatu bahasa sehingga dapat saling 

mengerti apa maksud dari suatu pesan yang disampaikan. Mempelajari bahasa 

pada hakekatnya juga mempelajari bagaimana setiap penutur dalam suatu 

kelompok dapat saling mengerti. 

Dari banyaknya penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk 

menggunakan teori Leech (1983:10) sebagai landasan teori mengenai makna yang 

akan penulis analisis pada Bab III. Menurut Leech (1983:10) makna dibedakan 

menjadi 7 jenis yaitu; conceptual meaning, connotative meaning, social meaning, 

affective meaning, reflected meaning, collocative meaning, dan thematic meaning. 
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2.2.1 Conceptual meaning 

Makna konseptual Leech (1983:10) berpendapat bahwa “Conceptual 

meaning is widely assumed to be the central factor in linguistic communication” 

menurutnya makna yang menekankan pada makna logis, yang sebenarnya ada 

kemungkinan terdapat perbedaan makna konseptual pada setiap pengguna bahasa, 

atau juga makna ini sering disebut makna yang tertulis. 

Contoh: 

[4] Shoe is a covering for the foot, typically made of leather, with                

a sturdy sole and not reaching above the ankle. 

[5] Fish is a limbless cold-blooded vertebrate animal with gills and 

fins and living wholly in water. 

 Dari contoh [4] di atas, makna konseptual dari sepatu adalah menjelaskan 

apa itu sepatu serta apa fungsi dari sepatu itu sendiri. Pada contoh [5] makna 

konseptual dari ikan adalah menjelaskan ciri-ciri ikan serta dimana tempat ikan 

hidup atau berkembang biak. 

 

2.2.2  Connotative meaning 

Makna konotatif Leech (1981:12) mengemukakan bahwa,  

“Connotative meaning is the communicative value an 

expression has by what it refers to, offer and above its 

purely conceptual content. They include not only physical 

characteristics but also psychologycal and social 

properties”  

Menurutnya, makna konotatif adalah nilai komunikatif yang dimiliki oleh 

ungkapan berdasarkan atas apa yang diacunya, melebihi dan di atas yang dimiliki 
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oleh makna konseptualnya tidak hanya mencakup karakteristik fisik tetapi juga 

psikis dan sosial. Sehingga makna konotasi dapat melekat seperti pada kata 

women dengan arti lemah, mudah menangis, penakut, dan lain sebagainya.  

Contoh:  

 [6] Don‟t follow me, you‟re a women it‟s my business! 

Dari contoh [6] di atas, kalimat tersebut menggambarkan seseorang yang 

sedang marah, dan melarang seorang wanita untuk mengikutinya. Hal ini dapat 

terjadi karena seseorang yang berkata demikian memiliki suatu pemikiran yang 

sangat melekat dibenaknya mengenai women seperti lemah, penakut, mudah 

menangis. 

 

2.2.3 Social Meaning 

Makna sosial menurut Leech (1981:14) adalah “Social meaning is that 

what a piece of language conveys about the social circumtances of its use” yang 

dapat diartikan bahwa, makna sosial adalah jika suatu satuan bahasa 

menggambarkan keadaan sosial pada penggunanya. Adanya beberapa acuan atau 

kata sebagai dialek, yang menunjukkan tentang asal-usul penutur menurut 

lingkungan geografis atau sosial. Makna ini juga menunjukkan sesuatu mengenai 

hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur. 
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Leech (1981:14) mengemukakan dimensi-dimensi variasi sosial-

stilistika bahasa Inggris sebagai berikut:  

1. Dialect (the language of geographical region or of a social cass) 

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

2. Time (the language of the eighteenth century) 

Waktu (bahasa yang digunakan pada abad XVIII) 

3. Province (language of law, of science, of adversiting) 

Bidang (bahasa hukum, bahasa ilmiah, bahasa periklanan) 

4. Status (polite, colloqial, slang) 

Status (sopan, kolokial, slang) 

5. Modality (language of memoranda, lectures, jokes) 

Modalitas (bahasa yang digunakan pada surat, ceramah, gurauan) 

6. Singularity (the style of Dickens, of Hemingway) 

Perorangan (gaya bahasa Dickens, gaya bahasa Hemingway) 

Contoh: 

 [7] It‟s a black horse. 

 [8] Darl, you‟re a handsome steed for me. 

 [9] That old hag ate so much. 
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Dari contoh [7] di atas, terlihat bahwa kata horse yang memiliki makna 

umum yang berarti kuda, berbeda dengan contoh [8] kata steed yang memiliki 

makna yang puitis, dan pada contoh [9] kata hag memiliki makna secara slang. 

 

2.2.4 Affective Meaning 

Makna afektif yang dikemukakan oleh Leech (1981:15) adalah, “Affective 

meaning is how language reflect the personal feelings of the speaker, including 

his attitude to the listener, or his attitude to something he is talking about”. 

Menurutnya, makna afektif adalah bagaimana bahasa menggambarkan perasaan 

pembicara, termasuk tingkah lakunya terhadap pendengar atau sesuatu yang 

dibicarakan. Leech (1981:15) juga mengungkapkan bahwa “Affective meaning is 

often explicitly conveyed through the conceptual or connotative content of the 

word used” artinya makna afektif sering disampaikan secara eksplisit melalui kata 

yang digunakan baik secara konotatif maupun konseptual.  

Contoh: 

 [10] Shut up your fuckin mouth! 

[11] I‟m sorry to interrupt you, would you mind to keep silent 

please. 

 Dari contoh [10] di atas, terlihat bahwa penutur menggunakan ungkapan 

yang tidak sopan atau kasar pada mitra tutur dalam bentuk, konotatif yang berarti 

meminta orang-orang yang ada disekitarnya untuk diam. Berbanding terbalik 
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dengan contoh [11] diatas, terlihat bahwa penutur menggunakan ungkapan yang 

sopan atau secara halus yang meminta orang-orang sekitarnya untuk diam. 

  

2.2.5 Reflected Meaning 

Makna refleksi yang dikemukakan oleh Leech (1981:16) adalah, 

“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” 

yang dapat diartikan bahwa makna refleksi adalah makna yang muncul dalam 

kasus beragamnya makna konseptual ketika satu bentuk kata mencerminkan 

respon kita pada bentuk kata yang lain. Makna ini sering juga dipahami sebagai 

sugesti yang terdapat pada suatu pemakaian bahasa dan makna yang muncul oleh 

penutur pada saat merespon apa yang penutur lihat.  

Contoh: 

 [12] Tomorrow is holiday right? Yeah. 

Pada contoh [12] di atas, telihat bahwa mitra tutur merespon ungkapan 

yang dikemukakan oleh penutur dengan menjawab yeah yang berarti 

membenarkan bahwa besok adalah hari libur. 
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2.2.6 Collocative Meaning 

Makna kolokasi menurut Leech (1981:17) adalah, “Collocative meaning 

consist of the associations a word requires on account of the meanings of words 

which tend to occur in its environment”. Menurutnya, makna kolokasi adalah 

makna kata yang terdiri atas asosiasi-asosiasi kata terhadap kata-kata yang ada 

dalam lingkungannya. 

 Makna ini berkenaan dengan ciri-ciri makna tertentu yang dimliki sebuah 

kata dari sejumlah kata-kata yang bersinonim, sehingga kata tersebut hanya cocok 

untuk digunakan berpasangan dengan kata tertentu lainnya. Jadi makna kolokatif 

harus sepadan dan pada tempatnya.  

Contoh: 

 [13] You‟re a beautiful girl. 

 [14] You‟re a handsome boy. 

Pada contoh [13] di atas, kata beautiful hanyak cocok disandingkan 

dengan kata girl, kata beautiful tidak bisa disandingkan dengan kata boy karena 

padanan yang tepat yaitu kata girl. Sama halnya dengan contoh [14] di atas, kata 

handsome hanyak diperuntukkan untuk mendampingi kata boy, kata handsome 

tidak bisa disandingan dengan kata girl, masing-masing kalimat di atas tidak dapat 

saling dipertukarkan. 
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2.2.7 Thematic Meaning 

Thematic meaning menurut Leech (1981:19) “Thematic meaning is 

communicated by the way in which a speaker or writer organizes the message, in 

term of ordering, focus, and emphasis” menurutnya makna tematis 

dikomunikasikan dengan cara pembicara atau penulis menghasilkan pesannya, 

baik dalam bentuk perintah, fokus, dan penekanan. 

Contoh: 

[15] Raline brings the book. 

[16]The book is brought by Raline.  

 Pada contoh [15] di atas, merupakan kalimat aktif yang menjawab dari 

pertanyaan What did Raline bring? sedangkan pada contoh [16] merupakan 

kalimat pasif yang merupakan jawaban dari pertanyaan Who brings the book?. 

Kedua contoh tersebut memiliki nilai komunikatif yang berbeda dalam 

menyampaikan konteks pada setiap kalimat.  

 

2.3 Relasi Makna 

Menurut Saeed (1997:63-71): “There are a number of different types of 

lexical relations, such as   homonymy, polysemy, synonymy, opposites (antonymy), 

hyponymy, meronymy, member-collection and portion-mass”. Menurut Saeed 

(1997:6371) ada beberapa tipe yang berbeda dari relasi makna, yaitu homonimi, 

polisemi, sinonimi, antonimi, hiponimi, meronimi.  
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Dari banyaknya jenis relasi makna yang ada, maka penulis tertarik untuk 

membahas serta menganalisa mengenai sinonim. 

 

2.3.1 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‟. Menurut Saeed 

(1997:65) “Synonyms are different phonological words which have the same or 

very similar meanings.” Sinonimi adalah kata-kata yang berbeda secara fonologis 

tetapi memiliki makna yang sama atau sangat mirip. Contoh kata couch dengan 

sofa, boy dengan lady, lawyer dengan attorney, toilet dengan lavatory, dan big 

dengan large.  

 Menurut Kridalaksana (2001:198) sinonimi ialah bentuk bahasa yang 

maknanya mirip atau sama dengan bentuk lain, kesamaan itu berlaku bagi kata, 

kelompok kata, atau kalimat, walaupun umumnya yang dianggap sinonim 

hanyalah berupa kata-kata saja. Adapula Parera (2004: 61) menyatakan bahwa 

sinonimi ialah dua ujaran, apakah ujaran dalam bentuk morfem terikat, kata, frase, 

atau kalimat yang menunjukan kesamaan makna. Ilmuan lain mengemukakan 

secara semantik 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 antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya. 
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Sinonimi adalah kata-kata yang mempunyai denotasi yang sama, tetapi berbeda 

dalam konotasi menurut Tarigan (1985). 

Contoh: 

  [17] That‟s a big house. 

  [18] That‟s a large house. 

 Pada contoh [17] dan [18] di atas, kata big [17] yang memiliki makna 

secara leksikal yaitu besar bersinonim dengan kata large [18] yang memiliki 

makna secara leksikal yaitu luas. Kedua kata tersebut merupakan sinonim karena 

memiliki makna yang hampir sama. 

 

2.3.2 Antonimi 

 Kata antonimi berasal dari kata Yunani kuno, yaitu onoma yang artinya 

nama dan anti yang artinya melawan. Maka secara harfiah antonim berarti nama 

lain untuk benda lain pula. Secara semantik, Verhaar (1978) mendefinisikan 

sebagai ungkapan biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frasa atau 

kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makan ungkapan lain.  

 Contoh:  

  [30] I accepted so many friend request on facebook. 

  [31] She decline me on bbm friend request. 

 Pada contoh [30] dan [31] di atas, kata accepted dan kata decline 

merupakan antonim. Karena kedua kata tersebut memiliki arti yang berlawanan. 
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2.3.3 Homonimi 

Homonimi adalah kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda 

maknanya karena berasal dari sumber yang berlainan. Seperti yang dikatakan oleh 

Saeed (1997:63) bahwa “Homonyms are unreleted senses of the same 

phonological word.” Artinya relasi antara kata fonologis yang sama namun 

maknanya tidak berhubungan. 

Akan tetapi berbeda dengan Matthews (1997:164) yang mengatakan 

bahwa, “Homonymy as a relation between the words of the same shape but 

different meanings and cannot be connected.” yang menyebut homonimi sebagai 

relasi antara kata-kata yang bentuknya sama namun maknanya berbeda dan tidak 

bisa dihubungkan. Berdasarkan pendapat tersebut penulis menyimpulkan 

homonimi adalah kata yang mempunyai bentuk fonologis dan pelafalan yang 

sama tetapi memiliki makna yang berbeda. 

 Contoh: 

  [32] She sat with her hands in her lap. 

  [33] He was overtaken on the final lap. 

Pada contoh [32] di atas, kata lap mempunyai makna sebagai circuit of a 

course dan kata lap pada contoh [33] mempunyai makna sebagai part of body 

when sitting down. 
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2.3.4 Polisemi 

Menurut Lyons (1977: 550) berpendapat bahwa “Polysemy is where one 

lexical form has two or more releted meanings”. Polisemi adalah salah satu 

bentuk leksikal yang memiliki dua atau lebih makna yang terkait. Menurut Saeed 

(1997:64) “Both deal with multiple senses of the same phonological word, but 

polysemy is invoked if the senses are judged to be related.” Menurut Saeed, 

polisemi mirip dengan homonimi, tetapi dalam polisemi ada relasi makna yang 

erat antara bentuk kata dan ucapannya. 

Contoh: 

 [34] The weather is very cool. 

 [35] She gave the Prime Minister a cool reception. 

Pada contoh [34] dan [35] di atas, adalah polisemi karena kata cool 

mempunyai lebih dari satu makna yaitu: cukup dingin, membuat Anda merasa 

sangat dingin, tenang, tidak bersemangat, marah atau emosional, tidak ramah, 

tertarik atau antusias, digunakan untuk menunjukkan bahwa Anda mengagumi 

atau menyetujui sesuatu karena modis,  menarik dan lain-lain.  Pada contoh [34] 

dan [35] kata cool memiliki konsep yang sama yaitu dingin, pada contoh [34] 

menjelaskan mengenai cuaca yang sangat dingin, dan contoh [35] menjelaskan 

mengenai seseorang yang memberi perdana menteri sambutan yang dingin. 
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2.3.5 Hiponimi 

 Hiponimi adalah kata atau frasa yang terwakili oleh kata yang memiliki 

makna umum. 

 Menurut Saeed (1997:68-69) 

“Hyponimy is a relation of inclusion. The more general term is 

called the superordinate or hypernym. Much of the vocabulary is 

linked by much system of inclusion, and the resulting semantic 

networks from the hierarchical taxonomies mentioned above”. 

Hiponimi menurutnya adalah hubungan inklusi. Hiponimi mengacu pada hubungan 

vertikal dari taksonomi. Saeed menyamakan istilah hiponimi dengan hipernimi 

(superordinasi) 

.Contoh:  

[36] I have three animals, I have cat, dog and bird. 

[37] I have a fruits, like apple, grape and banana. 

Pada contoh [36] dan [37] di atas, merupakan hiponimi karena kata 

animals [36] merupakan kata yang terwakili oleh kata yang umum, animal 

merupakan kata umum, sedangkan kata-kata yang terwakili adalah cat, dog dan 

bird.  Kata fruits [37] merupakan kataa umum,  sedangkan kata-kata yang 

terwakili adalah, seperti apple, grape dan banana. 
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2.3.6 Hipernimi 

Hipernimi adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata 

hipernimi dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya.  

Contoh:  

[38] She has so many flowers like rose, jasmine and lotus. 

[39] I like so many colors, like pink, blue, and red. 

Pada contoh [38] dan [39] di atas, kata flowers dan kata colors merupakan 

hipernimi karena kedua kata tersebut merupakan kata umum yang mewakili 

banyak kata lain. Kata flowers mewakili kata rose, jasmine, dan lotus, sedangkan 

kata colors mewakili kata pink, blue, dan red.  

 

2.4 Jenis-Jenis Sinonimi 

 Menurut Palmer (1976) sinonimi terbagi menjadi 5 jenis yaitu; diaclectal 

synonyms, stylistic synonyms, emotive or evaluative meaning synonyms, 

collocationally restricted synonyms, dan overlaping meaning synonyms. Penulis 

menggunakan teori yang dikemukakan oleh Palmer (1976) untuk dijadikan bahan 

penelitian. 
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2.4.1 Dialectal Synonyms 

Menurut Palmer (1976): 

“Dialectal synonyms belong to different dialects of the same   

language. It is simply a matter of people speaking different forms 

of the language having different vocabulary item”. 

Dialectal Synonyms adalah sinonimi yang memiliki dialek yang berbeda, 

namun memiliki arti yang sama untuk merujuk istilah yang sama yang digunakan 

dalam suatu bahasa yang sama yang digunakan di wilayah yang berbeda. Hal ini 

terjadi karena, setiap wilayah memiliki kosakata yang berbeda untuk 

menyebutkan satu istilah tertentu. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh dialectal 

synonyms :  

Contoh:  

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

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

Pada contoh di atas, [19] kata fall yang memiliki makna leksikal yaitu 

musim gugur yang bersinonim dengan kata autumn pada kalimat [20] 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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2.4.2 Stylistic Synonyms 

Menurut Palmer (1976): 

“Stylistic syonyms belong to different style or registers of the same 

language. There is a similar situation, but a more problematic one, 

with the words that are used in different „styles‟ or „registers‟. 

These are more difficult to deal with because there is far less clear 

distinction between the styles than between the geographically 

defined dialects. It is simpler to handle them in term of different 

but related „languages‟ like the dialects". 

Stylistic Synonyms merupakan persamaan kata yang digunakan untuk 

menjelaskan satu register bahasa yang sama yang diungkapkan dengan berbagai 

cara yang berbeda pada situasi yang berbeda. 

Contoh: 

[21] Do you know that gentleman over there? 

[22] Do you know that man over there? 

[23] Do you know that guy over there? 

Pada contoh di atas, kata gentleman [21] digunakan pada situasi yang lebih 

formal berbeda dengan contoh [22] dimana kata man digunakan pada situasi 

sehari hari, namun terkesan lebih sopan dibandingkan dengan contoh [23], dimana 

sebenarnya kata guy digunakan pada situasi lebih santai dimana penutur memiliki 

hubungan yang lebih akrab.  
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2.4.3 Emotive or Evaluative Meaning Synonyms 

 Menurut Palmer (1976): 

“Emotive or evaluative meaning synonyms have the same cognitive 

meaning but differ in emotive meaning (i.e. connotative). Some 

words maybe said to differ only in their emotive or evaluative 

meanings. The remainder of their meaning, their „cognitive‟ 

meaning, remains the same. Examples were statesman or 

politician, hide or conceal; a further trio is thrifty, economical, 

stingy, and there is the related problem of the meaning of words 

such as fascitst and liberal. Such words are often disussed in 

detail”.  

Emotive or evaluative meaning synonyms memiliki arti kognitif yang sama 

namun berbeda dari segi arti emosional. Beberapa kata digunakan untuk 

menunjukkan perbedaan arti evaluatifnya. Sedangkan arti kognitifnya tidak 

berubah. Contohnya adalah pejabat atau politikus, menyembunyikan atau 

menutupi, kata-kata ini memiliki hubungan dari segi kognitif, seperti halnya kata 

fasis dan liberal. Berikut kata-kata tersebut di ulas secara menyeluruh. 

Contoh:  

 [24] He is very thrifty with his money. 

 [25] He is very economical with his money. 

Pada contoh di atas, kata thrifty pada kalimat [24] yang memiliki makna 

leksikal yaitu hemat sedangkan kata economical pada kalimat [24] yang memiliki 

makna leksikal yaitu hemat. Kedua kata tersebut termasuk jenis emotive or 

evaluative meaning synonyms. Jenis ini memiliki arti kognitif yang sama namun 

berbeda dari segi arti emosional. Beberapa kata digunakan untuk menunjukkan 

perbedaan arti evaluatifnya. Sedangkan arti kognitifnya tidak berubah. Kata thrifty 
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[24] memiliki makna kognitif yang sama dengan kata economical [25], namun 

berbeda dari segi emosional. Kata thrifty [24] memiliki makna secara emosional 

berhati-hati dalam menggunakan uang. Berbeda dengan kata economical [25] 

yang memiliki  makna secara emosional hati-hati dalam menggunakan uang atau 

waktu. 

 

2.4.4 Collocationally Restricted Synonyms  

Menurut Palmer (1976): 

“Collocationally restricted synonyms have the same cognitive 

meaning but differ in co-occurrence with other words. Some words 

are collocationally restricted they occur only in conjuction with 

other words. Thus rancid occurs with bacon or butter, addled with 

eggs or brains. This does not seem to be a matter of their meaning, 

but of the company they keep. It could, perhaps, be argued that 

these are true synonyms – differing only that they occur in different 

environments”. 

Collocationally Restricted Synonyms adalah sinonim memiliki padanan 

kata yang sesuai pada sebuah bahasa yang sama. Setiap kata memiliki padanan 

kata yang tepat, yang tidak dapat ditukar dengan kata lain. Untuk lebih jelasnya, 

berikut contoh collocationally restricted synonyms: 

Contoh:  

[26] Don‟t eat it! Those are rancid. 

[27] I eat it last night, but it was addled 

Pada contoh di atas, kata rancid pada kalimat [26] yang memiliki makna 

leksikal yaitu tengik bersinonim dengan kata addled pada kalimat [27] yang 

memiliki  makna leksikal yaitu busuk. Kedua kata tersebut termasuk jenis 
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collocational restricted synonyms. Jenis ini memiliki padanan kata yang sesuai 

pada sebuah bahasa yang sama. Setiap kata memiliki padanan kata yang tepat, 

yang tidak dapat ditukar dengan kata lain. Seperti kata rancid memiliki padanan 

kata seperti bacon atau butter, sehingga menjadi rancid bacon atau rancid butter. 

Sedangkan kata addled memiliki padanan kata seperti rotten atau eggs, sehingga 

menjadi addled rotten atau addled eggs. Kata yang memiliki padanan kata tidak 

dapat saling dipertukarkan, karena setiap kata memiki padanan kata yang sesuai 

dan tentu berbeda-beda. 

  

2.4.5 Overlaping Meaning Synonyms 

 Menurut Palmer (1976): 

“Overlaping meaning synonyms this is the kind of synonymy that 

many words are close in meaning or that their meanings overlap. 

For example, mature (adjective), for instance, possible synonyms 

are adult, ripe, perfect, and due. Another example is govern, we 

may suggest direct, control, determine, and require. If we look for 

the synonym, for each of these words themselves, we shall have a 

further set for each and shall of course get further and further 

away from the meaning of the original word”. 

Overlaping Meaning Synonyms merupakan jenis sinonim dimana sebuah 

kata memiliki arti yang sama atau hampir sama dengan kata lain. Jenis ini lebih 

merujuk pada ketepatan sasaran sebuah kata sesuai dengan objeknya.  Untuk lebih 

jelasnya, berikut contoh overlaping meaning synonyms: 

Contoh: 

[28] That teenage girl is mature for her age.  

[29] That mango looks ripe.  
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Possible synoyms: adult, ripe, perfect, due. 

Pada contoh di atas, kata mature [28] memang memiliki makna dewasa 

jika digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang. Beda halnya dengan 

kata ripe [39] yang tidak pantas untuk menggambarkan kondisi seseorang, 

melainkan menggambarkan matangnya buah-buahan.  

Sependapat dengan yang diutaran oleh Palmer, menurut Aminuddin 

(2008: 116-117) sinonimi terbagi menjadi empat jenis. Berikut ulasan lebih lanjut. 

1. Seperangkat sinonimi itu mungkin saja merupakan kata-kata yang 

digunakan dalam dialek yang berbeda-beda. Kata pena dan pulpen dalam 

bahasa Jawa dialek Surabaya memiliki terjemahan kedalam bahasa 

Indonesia yang persis sama dengan koen atau kowe dalam bahasa Jawa 

dialek Malang. Akan tetapi, apabila dalam setiap dialek masing-masing 

kata tersebut memiliki makna dasar berbeda-beda, kata-kata tersebut tidak 

dapat ditentukan sebagai sinonimi. 

2. Suatu kata yang semula dianggap memiliki kemiripan atau kesamaan 

makna, setelah berada dalam berbagai pemakaian ada kemungkinan 

membuahkan makna yang berbeda-beda. Kata bisa dan dapat, misalnya, 

meskipun secara leksikal merupakan sinonimi, dalam konteks pemakaian 

Saya nanti bisa datang dan Saya nanti dapat datang tetap pula dapat 

dianggap sinonom. Sewaktu berada dalam konteks pemakaian Bisa ular itu 

berbahaya, kedua kata tersebut tidak dapat lagi disebut sinonimi. 

3. Suatu kata, apabila ditinjau berdasarkan makna kognitif, makna emotif, 

maupun makna evaluatif, mungkin aja akhirnya menunjukkan adaya 

karakteristik tersendiri meskipun dalam pemakaian sehari-hari semula 
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dianggap memiliki kesinoniman dengan kata lainnya. Bentuk demikian 

misalnya dapat ditemukan dalam pasangan kata ilmu dan pengetahuan, 

menamati, dan meneliti serta antara mengusap dengan membelai. Apabila 

hal itu terjadi, maka kata-kata yang semula dianggap sinonimi itu harus 

dianggap sebagai kata yang berdiri sendiri-sendiri. 

4. Suatu kata yang memiliki kolokasi sangat ketat, misalnya antara kopi 

dengan minuman, kencup dengan kembang, maupun pohon dengan 

batang, seringkali dipakai secara tumpang tindih karena masing-

masingnya dianggap memiliki kesinoniman. Hal itu tentu saja tidak benar 

karena masing-masing kata tersebut jelas masih memiliki ciri makna 

sendiri-sendiri. Sebab itu, pemakaian yang tumpang tindih dapat 

mengakibatkan adanya salah pengertian. Akibat ketidaktahuan terhadap 

nilai makna suatu kata maupun kelompok kata, seringkali bentuk 

kebahasaan yang berbeda-beda begitu saja dianggap sinonim, misalnya 

antara bentuk kembali ke pangkuan ilahi dengan meninggalkan dunia 

kehidupan, antara merencanakan dengan menginginkan, serta antara 

gambaran dengan bayangan. 

 


