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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang memiliki keterkaitan 

dengan penelitian yang kemudian akan digunakan untuk menganalisis data-data lebih 

lanjut. Teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini akan diklasifikasikan 

menurut tatarannya masing-masing. 

Berbicara tentang ciri-ciri dan jenis-jenis dari makna juga gaya bahasa 

personifikasi disini tentunya kita tidak terlepas dari pengertian dan ciri umum dari 

suatu gaya bahasa serta pengertian dan ciri umum dari istilah personifikasi itu. Oleh 

karena itu marilah kita tilik kembali pengertian serta ciri-ciri serta pengertian istilah-

istilah tersebut. 

 

2.1 Semantik 

Semantik adalah salah satu bidang linguistik yang mempelajari makna atau arti. 

Semantik dinyatakan sebagai ilmu tentang makna pada tahun 1897. Kata semantik 

diturunkan dari bahasa Yunani “Semainein” yang mempunyai arti bermakna atau 

berarti. Ada beberapa ahli bahasa yang mencoba untuk mendeskripsikan atau 

menjelaskan pengertian semantik menurut penjabaran mereka, yaitu:  
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1. Lyon (1971 : 1) menjelaskan pada umumnya diartikan sebagai suatu studi 

tentang makna (Semantics is generally defined as the study of meaning) 

2. Fromkin et al (1993 : 17) secara spesifik mengemukakan definisi dari semantik 

yaitu “The study of the linguistic meaning of morohem, words, phrases, and 

sentences.” 

3. Palmer (1981 : 5) menjelaskan kedudukan semantik dalam studi bahasa 

(linguistik). Dia berasumsi bahwa semantik merupakan suatu komponen yang 

terdapat dalam linguistik, sama seperti komponen bunyi dan gramatika (tata 

bahasa). 

Berdasarkan hasil definisi-definisi teori tersebut dapat disimpulkan bahwa 

semantik merupakan ilmu yang mempelajari tentang makna, baik itu makna dari 

kesatuan terkecil hingga ke kesatuan terbesar yang terdapat pada suatu bahasa. 

Semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena melibatkan unsur-unsur 

struktur dan fungsi bahasa, frasa, atau kalimat dan makna yang merupakan suatu objek 

dalam semantik sedangkan semantik merupakan bagian dari linguistik. 

 

2.2 Majas 

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

phrase that departs from straightforward, literal language. Figures of speech are 

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

clarity may also suffer from their use. (Duke, in Palmer, 1985: 23). 
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Menurut Duke, majas atau terkadang mendapat istilah retorik, atau cara 

berkata, ialah sekumpulan kata atau frasa yang bertolak dari bahasa yang langsung 

dan harfiah. Majas sering digunakan dan direkayasa untuk penekanan dan kesegaran 

ekspresi, atau kejelasan. Namun, penggunaannya juga dapat menyesatkan. 

Majas atau gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style. Kata 

style diturunkan dari bahasa Latin stilus, yaitu semacam alat untuk menulis pada 

lempengan lilin. Keahlian menggunakan alat ini akan mempengaruhi jelas tidaknya 

tulisan pada lempengan tadi dan pada waktu penekanan dititikberatkan pada 

keahlian untuk menulis atau mempergunakan kata-kata secara indah. (Stern 2000: 

290).  

Karena perkembangan itu, gaya bahasa atau style menjadi masalah atau 

bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok atau tidaknya 

pemakaian kata, frasa atau klausa, dan kalimat, bahkan mencakup pula sebuah 

wacana secara keseluruhan. Bahkan nada yang tersirat pada sebuah wacana 

termasuk kepada 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. 

Majas atau gaya bahasa berdasarkan ketidaklangsungan makna biasanya 

disebut sebagai trope atau figures of speech. Istilah trope sebenarnya berarti 

“pembalikan” atau “penyimpangan”. Kata trope lebih dulu populer sampai dengan 

abad ke-18. Trope dianggap sebagai kata yang indah namun menyesatkan. Oleh 

sebab itu, pada abad ke-18 istilah itu mulai diganti dengan figures of speech. 
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2.1.2 Jenis-Jenis Majas  

 

Majas atau gaya bahasa dapat ditinjau dari bermacam-macam sudut pandang. 

Oleh karena itu, sulit diperoleh kata sepakat mengenai suatu pembagian yang 

bersifat menyeluruh dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Pandangan- pandangan 

atau pendapat-pendapat tentang gaya bahasa sejauh ini setidaknya dapat dibedakan, 

pertama, dilihat dari segi non-bahasa, yang kedua dilihat dari segi bahasa itu sendiri. 

Majas atau gaya bahasa berdasarkan makna diukur dari langsung tidaknya 

makna, yaitu apakah acuan yang dipakai masih mempertahankan makna 

denotatifnya atau sudah ada penyimpangan. Bila acuan yang digunakan itu masih 

mempertahankan makna dasar, maka bahasa itu masih bersifat lugas. Tetapi bila 

sudah ada perubahan makna, apakah berupa makna konotatif atau sudah 

menyimpang jauh dari makna denotatifnya, maka acuan itu dianggap sudah 

memiliki gaya sebagai yang dimaksudkan. 

Terdapat banyak jenis dari majas atau gaya bahasa, yang paling pokok 

diantaranya adalah: 

 

1. Metafora (Metaphore) 

Menurut Stern (2000:118-20) “The lengthy spelling out of what metaphorical 

use of the single word firestorms could convey illustrates, again, the “compression” 

made possible by figures of speech, especially metaphors”. Ejaan yang 
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dipanjangkan dari penggunaan sebuah kata kiasan dapat menyampaikan suatu 

ilustrasi, sekali lagi, “tekanan” dibuat mungkin oleh majas, terutama metafora. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa metafora adalah sebuah kata kiasan yang 

dapat menyampaikan sebuah ilustrasi dan dalam metafora terdapat penekanan kata 

yang berasal dari majas. 

Contoh: 

 

-  I have been through several media firestorms  makna  dari  kalimat  

ini adalah “Saya sudah melewati sebagian tekanan” . Maksud kata 

firestorms disini adalah suatu “tekanan”. Kalimat di atas merupakan 

metafora karena adanya suatu perbandingan yang eksplisit. 

 

2. Simili (Simile) 

Lycan (2000:213) calls this the “naive simile theory” of metaphor. It does not 

actually explain how the vehicle, which follows like, gets figuratively interpreted. 

Lycan menyebut “teori simili yang naif” dari metafora. Sebenarnya  ini tidak 

menjelaskan bagaimana suatu objek yang dibandingkan, yang mengikuti selera 

mendapat tafsiran yang bersifat kiasan. Sementara itu, Mc Arthur (1992: 936) 

mendefinisikan simili sebagai “a figure of speech in which a more or less fanciful or 

unrealistic comparison is made, using like or as”. Dalam pernyataan itu, Mc Arthur 

berpendapat bahwa simili dibangun dari suatu perbandingan yang tidak realistis atau 
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suatu khayalan. 

Contoh: 

- The beauty of Queen Sheeba is like the shinning sun. Kalimat tersebut 

adalah simili. Secara logika kecantikan tidak sama dengan matahari. Akan 

tetapi, ada satu “kesamaan” secara figuratif antara sifat kecantikan dan 

matahari yaitu pancaran sinarnya. Lain halnya dengan kalimat some cats 

are like tigers. Kalimat ini bukan termasuk simili meskipun ada kata like. 

Hal ini disebabkan pada struktur tersebut tidak termanifestasi 

perbandingan yang “unrealistic” or “fanciful”. Seperti yang diungkapkan 

Mc Arthur, karena secara kasat mata (fisik) kucing adalah sebangsa 

dengan harimau atau sebaliknya. 

 

3. Personifikasi (Personification) 

Menurut Ernest Hemingway (1967: 233) “Personification is a figure of 

speech in which an inanimate object or abstraction is endowed with human qualities 

or abilities”. Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa personifikasi adalah 

majas yang mengacu kepada benda mati atau sesuatu yang bersifat abstrak yang 

seolah-seolah memiliki kepandaian atau kemampuan yang bersifat kemanusiaan. 

Contoh: 

- They sleep and the moon and the sun and even the ocean sleeps sometimes 

on certain days when there is no current and a flat calm. Makna dari 

kalimat ini adalah  “Mereka  tidur  dan  bulan  juga  matahari  pun  tidur  
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bahkan  terkadang 

samudera tertidur pada hari-hari tertentu. Kalimat ini merupakan majas 

personifikasi karena dijelaskan bahwa bulan, matahari dan samudera tertidur 

layaknya manusia. Ernest Hemingway (1967: 232). 

Karena dalam skripsi ini hanya di fokuskan pada majas ironi, maka 

jenis- jenis majas selain majas ironi diatas, hanya dijelaskan sebatas 

pengertian dan  salah satu contohnya saja. Maka  majas ironi akan di bahas 

lebih mendalam. 

 

2. Ironi 

Ironi diturunkan dari kata eironeia yang berarti penipuan atau pura-pura. 

Sebagai bahasa kiasan, ironi atau sindiran adalah suatu acuan yang ingin 

mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung 

dalam rangkaian kata-katanya. Ironi merupakan suatu upaya literer yang efektif 

karena ia menyampaikan impresi yang mengandung pengingkaran yang besar. Entah 

dengan sengaja atau tidak, rangkaian kata-kata yang dipergunakan itu mengingkari 

maksud yang sebenarnya. Sebab itu, ironi akan berhasil kalau pendengar juga sadar 

akan maksud yang disembunyikan di balik rangkaian kata-katanya. Meskipun 

maksud yang disembunyikan itu sering meragukan, karena tidak jelas indikatornya, 

walau dalam situasi dan  konteks sekali pun. 

Contoh: 

- Pada tahun 2004, Halle Berry memenangkan piala Oscar untuk 
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kategori akting terbaik, tetapi tahun 2005 Ia mendapat penghargaan 

yang membuat orang menertawakannya yaitu „a golden raspberry‟ 

untuk aktris terburuk. Tetapi ketika diwawancara Ia mengatakan: “Oh, 

this is wonderful.” Yang berarti  “Oh,  ini  sangat  bagus.”  Padahal  

kenyataan  yang didapat adalah sebaliknya. Disini jelas bahwa Halle 

Berry menggunakan majas ironi “Oh, this is wonderful” untuk 

menyembunyikan rasa kecewanya terhadap penghargaan sebagai aktris 

terburuk pada acara penghargaan tersebut. Wilson (2004: 82). 

- I know you are the most beautiful women in this world who need to get 

an honourable place! Yang berarti “Saya tahu Anda adalah seorang 

wanita yang paling cantik di dunia ini yang perlu mendapat tempat 

terhormat!”. Kalimat diatas merupakan majas ironi karena adanya 

sindiran yang berhubungan dengan seorang wanita yang di sini 

dijelaskan bahwa wanita tersebut adalah wanita paling cantik di dunia, 

tetapi belum tentu karena cantik itu relatif dan masih banyak wanita 

yang lebih cantik. Sperber (2004: 82) 

- You are the most beautiful girl in this universe who can destroy the 

whole universe. Yang berarti “memang Anda adalah seorang gadis 

yang tercantik di seantero jagad ini yang mampu menghancurkan 

seluruh jagad ini”. Kalimat ini jelas terdapat majas ironi karena 

terdapat makna yang lain dari kenyataan 

yang ada. Kata destroy di sini merupakan majas ironi yang bersifat 
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mennyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Grant (2004: 51) 

Meskipun majas ironi rumit dan sulit dipakai, majas ironi memiliki 

pengertian yang umum dan berkesinambungan. Menurut Quintiliant (1995: 403), 

“Irony is saying what is contrary to what is meant”. Dalam definisi ini dijelaskan 

bahwa majas ironi adalah apa yang dikatakan berlawanan dengan apa yang 

dimaksud. 

 

2.2.2 Majas Personifikasi 

Majas dalam bahasa inggris dikenal dengan figure of speech atau trope. Istilah 

trope sebenarnya berarti penyimpanan sebagaimana yang diungkapkan Swearingen 

(1991: 209) “tropes are words and phases whose meaning has shifted from their 

“proper” or usual meaning to one that is proximate.” Swearingen berpendapat 

bahwa majas adalah kata dan frasa yang maknanya telah dibelokan dari makna 

sebenarnya ke makna yang terdekat. 

Contoh:   

2) My car is a lemon 

 Pada kalimat tersebut terdapat penyimpangan makna lemon. Makna lemon 

yang sebenarnya yellow citrus fruit with a sour juice. Digunakan untuk memakai 

kalimat my car is a defective. Jadi, rasa asam yang dimiliki lemon merupakan makna 

terdekat yang digunakan untuk membelokkan makna my car is defective. Huford, et 

al (2007: 331). 
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Istilah personifikasi ini diturunkan dari suatu kata dari bahasa Latin yang 

melewati adaptasi di dalam bahasa Inggris dengan kata person yang mempunyai 

makna pribadi manusia. Oleh karena itu istilah personifikasi tentu saja tidak terlepas 

dengan pembicaraan tentang manusia yang disebut sebagai pribadi atau person itu. 

Dengan melihat pengertian tentang gaya bahasa personifikasi di atas kiranya kita 

dapat mendeskripsikan ciri-ciri yang dikandung oleh pengertian di atas yaitu bahwa 

sifat-sifat manusia menjadi ciri umumnya. Sifat-sifat manusia di sini tentu saja 

mencakup tingkah laku, kebiasaan, kecenderungan, gerak-gerak, serta segala 

sesuatunya yang berhubungan dengan pribadi manusia sebagai makhluk hidup. Oleh 

sebab itu pengertian gaya bahasa personifikasi yaitu suatu ungkapan yang 

menggambarkan sesuatu hal baik yang bernyawa selain manusia, maupun yang tak 

bernyawa seperti laut, api, udara, perasaan dan lain-lain dengan sifat-sifat yang 

dimiliki oleh manusia.  

 

2.2.2.1  Definisi Personifikasi 

 Dodson (2008: 30) mendefinisikan personifikasi sebagai “the attribution of 

human characteristics to an inanimate object, abstract concept or impersonal being.” 

Menurut Dodson, personifikasi adalam pemberian sifat-sifat atau karakteristik 

manusia pada benda mati, konsep abstrak atau hal yang tidak berkaitan dengan 

manusia. 

Contoh:  
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3)…but my ship stands right there 

Kalimat 3) merupakan personifikasi karena terdapat sifat-sifat atau karakteristik 

manusia yang diterapkan kepada benda mati, dalam hal ini ship. Sifat-sifat atau 

karakteristik manusia yang diterapkan kepada ship, dinyatakan oleh verba stand yang 

merupakan aktifitas yang hanya bisa dilakukan oleh manusia dan tidak oleh ship. 

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

Kalimat 4) merupakan personifikasi karena terdapat sifat-sifat atau karakteristik 

manusia yang dierapkan kepada benda mati, dalam hal ini the sun. sifat-sifat atau 

karakteristik manusia yang diterapkan kepada the sun dinyatakan oleh verba race 

yang merupakan aktifitas yang hanya bisa dilakukan oleh manusia dan tidak oleh the 

sun. 

 Personifikasi dapat berarti penginsanan merupakan suatu corak khusu dari 

metafora yang mengiaskan konsep abstrak bertindak, berbuat, berbicara seperti 

manusia. Sebagaimana diungkapkan Huford et al. (2007: 337) “Personification is a 

particular subtype of ontological metaphore in which an abstract entity is construed 

as though it were a physical object which is then further specified as being a person.” 

 Dari penyataan di atas dapat diartikan bahwa personifikasi adalah subtype 

tertentu dari metafora ontologis yang menyebutkan bahwa sesuatu yang benar-benar 

abstrak diperlakukan seolah-olah benda mati yang kemudian lebih lanjut ditetapkan 

sebagai pribadi yang memiliki kemampuan manusia. 
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Contoh: 

5) I think that life has cheated me out of any hope of happiness. 

Kalimat 5) merupakan personifikasi karena terdapat sifat-sifat atau karakteristik 

manusia yang ditetapkan kepada konsep abstrak, dalam hal ini life. Sifat-sifat atau 

krakteristik manusia yang diterapkan kepada life, dinyatakan oleh verba cheat yang 

merupakan aktifitas yang hanya bisa dilakukan oleh manusia dan tidak oleh life. 

Dari contoh di atas dijelaskan bahwa konsep abstrak dapat melakukan suatu 

aktifitas layaknya manusia, inilah yang disebut dengan majas personifikasi menurut 

Huford. Dengan kata lain, majas personifikasi lebih mengacu kepada bagaimana 

sebuah konsep abstrak dimisalkan sebagai objek yang memiliki sifat-sifat manusia. 

Pendapat tentang majas personifikasi juga diungkapkan oleh Abrams (1999: 99) 

“in which either an inanimate object or an abstract is spoken of as though it were 

endowed with life of human attributes or feelings.” Abrams mendefinisikan majas 

personifikasi sebagai suatu ungkapan yang menuturkan baik benda mati atau konsep 

abstrak yang memiliki karakteristik manusia. 

Apa yang dimaksud oleh Abrams tidaklah berbeda dengan yang diungkapakn 

oleh Huford, bahwa majas personifikasi adalah pemberian sifat-sifat kemanusiaan 

terhadap benda mati dan konsep abstrak. 

Contoh: 

6) Sky lowered, and muttering thunder, some sad drops. 
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Pada kalimat ini terdapat tiga penggunaan majas personifikasi, kata lowered tentu 

saja tidak tepat digunakan karena jika dipandang dari sisi konseptual kata lowered 

bermakna let or make something go down. Begitu juga frasa muttering thunder 

secara konseptual speak or say something in a low quite voice yang merupakan 

makna dari kata mutter yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Verba drops yang 

terdapat pada kalimat tersebut juga merupakan salah satu penggunaan personifikasi 

yang apabila diuraikan secara konseptual drops berarti fall of reduction in 

something. Secara kontekstual dapat dianalisis bahwa kalimat tersebut 

menggambarkan situasi atau keadaan yang sedang terjadi dengan 

mendramatisirkannya dengan menggunakan majas personifikasi. 

Pendapat tentang majas personifikasi juga diutarakan oleh Paxon (1994: 6) “one 

refers to the practice of giving an actual personality to an abstraction.” Salah satu 

definisi paxon dalam bukunya yang berjudul The Poetics of Personification 

mendeskripsikan majas personifikasi sebagai suatu hal yang mengacu pada 

pemberian sifat-sifat kemanusiaan kepada konsep abstrak. 

Pendapat lain tentang majas pesonifikasi yang juga diutarakan oleh Lakoff dan 

Johnson (1980:7) adalah “Allows us to comprehend a wide variety of experiences 

with non human entities in terms of human motivations, characteristics, and 

activities. In each of these cases we are seeing something non human as human.” 

 Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan terlebih dahulu beserta 

beberapa contoh yang ditemukan oleh para ahli bahasa, dapat disimpulakan bahwa 
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majas personifikasi adalah majas yang digunakan untuk mendramatisir suatu 

keadaan dengan menerapkan sifat-sifat atau karakteristik manusia kepada benda mati 

atau konsep abstrak yang berada dalam suatu konteks. 

 

2.2.2.2  Tujuan Personifikasi 

Terdapat tiga tujuan penggunaan personifikasi yang diungkapkan Dodson 

(2008: 46) berdasarkan beberapa pendapat para ahli bahasa, diantaranya to express 

passionate emotions, to understand things, dan to control disires. 

 

2.2.2.2.1 Untuk Memahami Suatu Hal 

Hugh Blair (2008: 46) dalam The Power of Personification menyatakan 

bahwa “people personify in order to express passionate emotions; personification is 

a sign of strong passions. Menurut Blair, manusia mempersonifikasikan sesuatu 

dengan tujuan untuk mengungkapkan emosi. Blair menambahkan bahwa 

personifikasi merupakan suatu tanda dari emosi yang kuat yang memiliki 

kecenderungan untuk dipersonifikasikan. 

Emotion memiliki makna strong feeling dan passion yang bermakna strong 

feeling of love, hate, anger, etc. emosi yang dimaksud meliputi bukan hanya cinta, 

amarah dan kejengkelan tetepi juga kesedihan, penyesalan, dan kemurungan jiwa. 

Contoh: 
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7) … for the bright sunshine came in at the window 

Kalimat tersebut termasuk pada kalimat yang mengandung personifikasi karena 

terdapat sifat dan karakter yang dimiliki oleh manusia yang diterapkan pada benda-

benda mati maupun sebuah konsep abstrak. Pada hal ini the bright sunshine. The 

bright sunshine dianggap sebagai manusia yang memiliki suatu sifat atau dapat 

melakukan kegiatan yaitu datang. Datang merupakan suatu kegiatan yang hanya 

dapat dilakukan oleh manusia, bukan oleh the bright sunshine ataupun konsep abstrak 

yang dinyatakan oleh verba came. 

Tujuan personifikasi pada kalimat di atas berdasarkan makna yang terdapat pada 

“… for the bright sunshine came in at the window”, adalah to express emotions 

karena digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca dan penulis terhadap gambaran 

the bright sunshine came in at the window memiliki arti terkejut pada suatu ungkapan 

ketakjuban. 

 

2.2.2.2.2  Untuk Mengekspresikan Suatu Hal 

 Webster (2008: 47) dalam The Power of Personification mengungkapkan 

bahwa “Ancient authors employed personification in an attempt to understand things 

“which suddenly appear startingly uncontrollable and independent” so much as “to 

have some kind of life and so are ini some way human.” Menurut Webster, penulis-

penulis kuno menggunakan personifikasi sebagai suatu cara untuk memahami 

beberapa benda atau hal. 
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 Lebih jauh Webster menyatakan bahwa “authors would use personification as 

a means of explaining the abstract and of persuading the reader of the importance of 

the image personified. Menurutnya para penulis menggunakan personifikasi sebagai 

media untuk menjelaskan suatu konsep abstrak dan membujuk atau meyakinkan 

pembaca untuk lebih memahami pentingnya objek yang dipersonifikasikan. 

Contoh:  

8) The sun had baked 

Kalimat tersebut termasuk pada kalimat yang mengandung personifikasi karena 

terdapat sifat dan karakter yang dimiliki oleh manusia yang diterapkan pada benda-

benda mati maupun sebuah konsep abstrak. Pada hal ini the sun. The sun adalah 

sebuah benda yang berada di tata surya yang keberadaannya sangat mempengaruhi 

kehidupan di bumi. Walaupun keberadaan the sun sangat mempengaruhi kehidupan 

di bumi, the sun hanyalah sebuah benda yang pada kalimat ini diterapkan pada 

sebuah aktifitas yang biasa dikerjakan oleh manusia yaitu memanggang. 

Memanggang sendiri adalah sebuah aktifitas yang hanya bisa dilakukan oleh manusia 

ketika akan membuat kue atau memanaskan makanan yang sudah dingin. Kegiatan 

ini dilakukan oleh manusia bukan oleh benda mati seperti the sun. Hal ini dinyatakan 

oleh kata had baked. 

 Tujuan personifikasi pada kalimat di atas berdasarkan makna yang terdapat 

pada the sun had baked adalah to understanding things karena pada data tersebut 

digunakan sebagai media untuk menjelaskan kepada pembaca tentang gambaran the 
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sun had baked dalam hal ini memiliki arti kekeringan yang berkepanjangan dimana 

arti tersebut sesuai dengan konteks kalimat da situasi nya. 

 

2.2.2.2.3  Untuk Mengontrol Keinginan 

 Lewis (2008:47) dalam The Power of Personification yang menyatakan 

bahwa “Rather than as a means of understanding strartingly uncontrollable desires, 

Lewis says people personify these desires to control them.” Menurut Lewis tujuan 

personifikasi adalah untuk mengendalikan keinginan yang sukar untuk disampaikan 

secara langsung dan akan dipaksa untuk mempersonifikasikan keinginan mereka 

dalam suatu situasi. Dengan kata lain, personifikasi dapat digunakan untuk 

menghindari keinginan seseorang  yang dipersonifikasikan di dalam suatu konteks 

yang beretika. 

Senada dengan pernyataan di atas, Edwin Honig dalam The Power of 

Personification menyatakan bahwa “To measure the distance that exist between the 

world of appearance, chance and self-deception and the world of reality, desire and 

truth (i.e our world as t should be).” Menurut Edwin personifikasi juga dapat 

digunakan untuk mengukur penampilan yang ada di dunia, kesempatan dan menipu 

diri sendiri dan realitas dunia, keinginan dan kebenaran (yaitu dunia kita sebagaimana 

mestinya). 

Contoh: 
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9) That piece of chocolate cake is calling my name 

Kalimat tersebut termasuk pada kalimat yang mengandung personifikasi karena 

terdapat sifat dan karakter yang dimiliki oleh manusia yang diterapkan pada benda 

mati atau sebuah konsep abstrak. Pada hal ini chocolate cake is calling my name. 

Chocolate cake dianggap sebagai manusia yang mampu memanggil seseorang 

dimana chocolate cake dapat memanggil seseorang seakan-akan chocolate cake 

mempunyai mulut yang dapat memanggil, dimana jika dilihat dari makna konseptual 

nya chocolate cake adalah sebuah penganan yang terbuat dari tepung terigu campuran 

dengan baking powder dan telur lalu dipanggang yang berbentuk persegi, datar atau 

bar. Verba calling dimana aktifitas memanggil hanya dapat dilakukan oleh benda 

hidup seperti manusia. Dalam situasi seperti ini, maksud dari maksud dari si penutur 

secara makna konotatif adalah chocolate cake tersebut seakan-akan memanggil 

karena situasi penutur dalam keadaan lapar dan mempunyai hasrat atau keinginan 

untuk memakan chocolate cake dan mempersonifikasikan keinginan tersebut. 

 Tujuan personifikasi pada kalimat 9 berdasarkan makna yang terdapat pada 

kata chocolate cake is calling my name adalah to control desire karena pada data 

tersebut digunakan sebagai media untuk  mengungkapkan sebuah keinginan untuk 

disampaikan. 
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2.3 Makna  

Makna mempunyai ruang lingkup yang luas untuk dijabarkan, maka tak jarang 

hal ini menyebabkan suatu keragaman dalam mengartikan suatu makna suatu ujaran. 

Makna adalah pertautan yang ada dalam unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama kata-

kata) dan dapat disejajarkan dengan konsep. Makna dapat dibatasi sebagai hubungan 

antar bentuk dengan hal atau barang yang diwakilinya (referennya). Hubungan antara 

keduanya (antara bentuk dan referen) akan menimbulkan makna. Penulis mengambil 

teori utama dari Geoffrey Leech, Menurut Kempson (dalam Leech 1977:11) there are 

three things to explain the meaning of terms such as: explaining the meaning of the 

scientific, scientifically describe and explain sentences meaning in communication. 

Makna dapat dijelaskan dalam 3 bagian, antara lain: makna dijelaskan secara ilmiah, 

penjelasan ilmiah dan penjelasan makna dari contoh komunikasi. 

Sejalan dengan teori di atas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam 

Pateda, 2001:82) kata makna diartikan : (i) arti: ia memperhatikan makna setiap kata 

yang terdapat dalam tulisan kuno itu, (ii) maksud pembicara atau penulis, (iii) 

pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan. Makna ialah hubungan 

antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh para pemakai 

bahasa sehingga dapat saling dimengerti (Aminuddin, 1988:53). Dari batasan 

pengertian itu dapat diketahui adanya tiga unsur pokok yang tercakup di dalamnya, 

yakni (1) makna adalah hasil hubungan antara bahasa dengan dunia luar, (2) 

penentuan hubungan terjadi karena kesepakatan para pemakai, serta (3) perwujudan 
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makna itu dapat digunakan untuk menyampaikan informasi sehingga dapat saling 

dimengerti. 

 Menurut pendapat Fatimah (1993:5) makna adalah pertautan yang ada di 

antara unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama kata-kata). Menurut Palmer (dalam 

Fatimah, 1993:5) makna hanya menyangkut intrabahasa. Sejalan dengan pendapat 

tersebut, Lyons (dalam Fatimah, 1993:5) menyebutkan bahwa mengkaji makna atau 

memberikan makna suatu kata ialah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan 

dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari 

katakata lain. Harimurti (2008:148) berpendapat makna (meaning, linguistic meaning, 

sense) yaitu: (1) maksud pembicara, (2) pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman 

persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia, (3) hubungan, dalam arti 

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

antara ujaran dan semua hal yang ditunjuknya, (4) cara menggunakan 

lambanglambang bahasa. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

makna merupakan arti dari suatu kata atau maksud pembicara yang membuat kata 

tersebut berbeda dengan kata-kata lain. 

 

2.3.1 Interpretasi Makna 

Sebuah kata memiliki makna yang dapat diinterpretasikan berbeda-beda oleh 

setiap orang. Oleh karena itu, dalam menginterpretasikan makna ada hal yang harus 

diperhatikan seperti pemaknaan suatu kalimat ditentukan oleh makna unsur-unsur 

penyusunnya dan pemaknaan yang benar tergantung pada kemampuan dan motivasi 
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si penerimanya. Menurut Leech (1974: 35) Interpreted meaning is convey to the mind 

of listener when he receives the message. Interpretasi makna ialah penyampaian 

pesan kepada pikiran si pendengar ketika dia menerima pesan yang disampaikan oleh 

si penutur. Maka dapat diartikan bahwa interpretasi makna adalah cara si penutur 

menyampaikan pesan atau cara berkomunikasi si penutur tersebut agar si pendengar 

dapat memahami maksud dari si penutur dengan baik. 

Teori tersebut perkuat dengan pendapat lain dari Leech (1974: 11) The 

definition of the meaning that is about systematic thinking about the nature of 

meaning. With the definition of meaning before learning about the basic problem 

faced, is only going to bring in concepts from other disciplines, such as stimulus and 

response in a certain sense is a very fundamental and important. Definisi makna 

adalah pemikiran yang sistematis untuk memaknai sesuatu secara alami. Dengan 

definisi makna sebelum mempelajari tentang masalah mendasar yang dihadapi, hanya 

akan membawa konsep-konsep dari disiplin ilmu lain, seperti stimulus dan respon 

dalam arti tertentu adalah sangat mendasar dan penting. 

O„Graddy (1996:284) bahwa: The meaning of a sentence is determined by the 

meaning of its components part and the manner in which they are arranged in 

syntactic structure. Makna suatu kalimat ditentukan oleh makna unsur-unsur 

penyusunnya dan oleh cara pengaturan unsur-unsur tersebut. Rankema (1993:130) 

berpendapat bahwa: The level of elaboration is depend on the ‗ability„ and 

‗motivation„ of the receiver. If receivers do not understand the message or are not 

involved with the topic, the chance of elaboration taking place is quite small. 

Interpretasi makna yang benar dapat dilakukan bergantung pada „kemampuan„ dan 
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„motivasi„ dari penerimanya. Jika penerimanya tersebut tidak dapat menangkap topik 

yang sedang dibicarakan, maka interpretasi tersebut tidak akan benar. 

(Shipley, 1962:261) The definition of meaning is to interpret the meaning of a 

symbol. It means thinking about the symbol that is a desire to produce answers to 

certain conditions. Makna didefinisikan untuk menginterpretasikan makna dari sebuah 

symbol. Itu berarti cara berfikir tentang sebuah simbol hasrat untuk membuat jawaban 

dari kondisi tertentu. 

 

2.3.2 Jenis-Jenis Makna 

Penulis menganalisis data dengan menggunakan tujuh jenis makna yang 

diusulkan oleh Geoffrey Leech, yang dikenal sebagai Leech Types of Meaning. G. 

Leech. (Leech 1974: 22) Makna dapat didefinisikan dan diklasifikasikan menjadi: 

makna konseptual, makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna refleksi, 

makna kolokatif, dan makna tematik. 

 

2.3.2.1  Makna Konseptual 

Ini adalah bagian penting dan tak terpisahkan dari bahasa, dan secara luas 

dianggap sebagai faktor utama dalam komunikasi verbal. Hal ini juga disebut logis, 

kognitif, atau makna denotatif. Menurut Leech (1974: 22) Conceptual meaning 

(sometimes called „denotative‟ or „cognitive‟ meaning) is widely assumed to be the 

central factor in linguistic communication. Makna konseptual (biasa disebut juga 
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makna „denotatif‟ atau „kognitif‟ ) secara luas dapat diasumsikan sebagai factor yang 

penting dalam bahasa komunikasi. 

  Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Sarwiji (2008:73) juga 

menggambarkan bahwa makna konseptual bisa disebut makna denotatif, yaitu makna 

kata yang masih merujuk pada acuan dasarnya sesuai dengan konvensi bersama. 

Chaer (1994: 292) mengartikan makna denotatif adalah makna asli, makna asal, atau 

makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Makna denotatif mengacu 

makna asli atau makna sebenarnya dari sebuah kata atau leksem.  

 Jadi, makna konseptual atau denotatif adalah makna yang terkandung dalam 

sebuah kata atau leksem yang diartikan secara lugas, polos, asli, apa adanya, 

sebenarnya dan masih mengacu pada satu sumber atau konvensi bersama. Dengan 

begitu makna konseptual merupakan makna dasar. Makna konseptual secara juga 

dapat dijelaskan sebagai makna yang ada didalam kamus. contoh makna konseptual 

adalah „bunga‟ diartikan sebagai bagian tumbuhan yang digunakan sebagai alat 

reproduksi atau berkembang biak. 

Pengertian lain dari makna konseptual juga adalah tidak pernah dihubungkan 

dengan hal-hal lain secara asosiatif misalnya, chair bermakna konseptual yaitu sejenis 

perkakas yang terbuat dari kayu atau besi yang digunakan sebagai tempat duduk 

bentuk lain dalam bahasa Indonesia kata „perempuan„ atau kata „women„ dalam 

bahasa bahasa Inggris bermakna konseptual ialah „wanita dewasa„ bukan laki-laki. 

Leech (1974: 19-20) Contrastive feature underline the classification of sounds 

in phonology, for example, in that any label we apply to a sounds defines it positively, 
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by what feature it possess. Dapat didefinisikan bahwa fitur kontrastif 

menggarisbawahi klasifikasi suara dalam fonologi, misalnya, dalam setiap label kita 

berlaku untuk suara mendefinisikan secara positif, dengan apa yang dimiliki. 

Makna konseptual bahasa dapat dipelajari dalam hal fitur kontrastif, untuk 

contoh, makna dari kata-kata 'wanita', 'manusia', 'gadis', dan 'anak' bisa ditentukan 

seperti ini: 

 

„Human‟    (Tabel A 2.3.2.1) 

 Dimana jika kita lihat untuk table A kita bisa mengidentifikasi lalu 

mengklasifikasikan kategori mana yang bisa disebut atau diklasifikasikan sebagai 

man dan women dan sebagai boy dan girl, ditinjau dari rata-rata umur seorang laki-

laki atau wanita. Jika untuk laki-laki, bisa disebut man jika laki-laki tersebut masuk 

kategori dewasa menurut undang-undang di Indonesia adalah dimana rata-rata umur 

nya 19 tahun keatas. Sedangkan untuk perempuan dapat disebut dewasa jika berada di 

  

 

Male 

 

 

Female 

 

 

Adult 

 

 

Man 

 

 

Woman 

 

 

Young 

 

 

Boy 

 

 

Girl 
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atas umur 16 tahun. Untuk kategori boy dan girl dimana rata-rata umurnya adalah 

dibawah 19 tahun untuk laki-laki dan dibawah 16 tahun untuk perempuan. 

 

Woman 

 

+HUMAN 

 

-MALE 

 

+ADULT 

 

Man 

 

+HUMAN 

 

-MALE 

 

+ADULT 

 

Girl 

 

+HUMAN 

 

-MALE 

 

+ADULT 

 

Boy 

 

+HUMAN 

 

-MALE 

 

+ADULT 

(Tabel B. 2.3.2.1) 

Tabel B menunjukkan dua dimensi makna yaitu: 'seks' dan „masa dewasa‟; 

ketiga yang diandaikan oleh manusia. Dimana untuk bisa mengklasifikasikan makna 

seperti man dapat ditinjau dari 3 unsur yaitu manusia, laki-laki, dan dewasa, 

sedangkan untuk makna kata woman dapat ditinjau dari 3 unsur juga yatu manusia, 

peremuan, dan dewasa. Untuk meninjau makna kata boy juga ditinjau dari 3 unsur 

yaitu manusia, laki-laki, belum dewasa dan untuk meninjau makna kata women 

ditinjau dari 3 unsur juga yaitu manusia, perempuan, dan belum dewasa. 

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan semantik konseptual adalah untuk 

memberikan interpretasi yang diberikan pada kalimat, konfigurasi pada sebuah 

simbol abstrak yang adalah 'semantik representasi' dan menunjukkan apa yang kita 

harus ketahui jika kita membedakan bahwa makna dari semua makna lain dalam 
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bahasa dan pertandingan dapat dimaknai dengan ekspresi sintaksis dan fonologis 

yang tepat. 

 

2.3.2.2  Makna Konotatif 

Makna konotatif adalah makna yang tidak langsung menunjukkan maksud 

sebenarnya dari sebuah objek seperti benda yang diacunya. Menurut (Leech 

(1974:35) Connotative meanings usually contain feelings, memories, and to other 

objects. makna konotatif  biasanya mengandung perasaan, kenangan, dan benda-

benda lainnya.  

Makna konotatif juga merupakan makna yang muncul akibat asosiasi perasaan 

terhadap apa yang diucapkan atau yang didengar, kedalam makna kognitif tersebut 

ditambah makna komponen yang lain. Makna konotatif menurut Jackson (1988:88) 

merupakan association that a word has over and above its denotation yang berarti 

asosiasi yang dimiliki sebuah kata selain denotasinya, misalnya kata milk susu„ (dalam 

bahasa Inggris) memiliki konotasi kesehatan dan kekuatan„, kata candle lilin„ 

berkonotasi religious atau berkonotasi dengan situasi yang romantik. 

Makna diartikan berbeda-beda dari satu orang ke orang lain cenderung 

bervariasi dari zaman ke zaman, dari masyarakat ke masyarakat lainnya. makna 

konotatif lebih ditujukan pada pengalaman dunia nyata dalam satu kelompok 

masyarakat dengan ekspresi ketika seseorang menggunakan atau mendengar itu. Hal 

ini lebih mungkin karena makna konotatif relatif tidak kekal karena maknanya 
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tergantung pada waktu, budaya, pengalaman dan pengetahuan dari individu atau 

masyarakat tersebut. Oleh karena itu, batas antara konseptual dan makna konotatif 

bertepatan dengan perbedaan yang samar-samar tapi penting antara bahasa dan dunia 

nyata. 

contoh: 

10) Woman has connotation weak  

Berdasarkan contoh 10) dapat jelaskan bahwa woman memiliki konotasi 

lemah dilihat dari segi fisik dan segi sosial, dimana banyak masyarakat di dunia 

terutama di Indonesia mengidentikan wanita dengan lemah. 

11) Pig has connotation dirty  

 Berdasarkan contoh 11) dapar dijelaskan bahwa pig memiliki konotasi kotor 

atau dirty dilihat dari segi fisik dan juga segi sosial dimana dalam diri babi banyak 

mengandung cacing pita yan berbahaya bagi tubuh manusia dan kebiasaan babi yang 

bahkan memakan kotorannya sendiri dapat di konotasikan kotor. Lingkungan babi 

hidup biasanya dilumpur, yang mana lumpur sendiri kotor karena banyaknya kuman 

dalam lumpur. 

12) Donkey has connotation stupid 

 Berdasarkan contoh 12) dapat jelaskan bahwa donkey memiliki konotasi 

bodoh atau stupid dilihat dari segi fisik dan segi sosial, dimana banyak masyarakat di 

dunia terutama di Indonesia mengidentikan keledai dengan bodoh. 
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Walupun pada gagasan referensinya sendiri tumpang tindih dengan makna 

konseptualnya. Makna konotatif bukan hanya karakteristik fisik, psikologi dan ciri 

atau sifat sosial, tapi juga budaya, perjalanan sejarah, dan pengalaman dari individu 

itu sendiri. 

 Makna konseptual mengidentifikasi aspek penting dari makna kata, yang 

mana setiap orang umum nya setuju. Konotasi mengacu pada aspek personal dari 

sebuah makna. Makna konseptual relatif tidak stabil dan sering berubah-ubah dari 

waktu ke waktu tergantung pada budaya nya itu sendiri, perjalanan sejarah dan 

pengalaman individu. Makna konotatif juga tidak hanya tergantung kepada bahasa 

saja melainkan dari system komunikasi nya juga. Itu tidak bisa ditentukan dengan 

cara yang sama seperti makna konseptual. 

Menurut Keraf (1994:29) makna konotatif adalah suatu jenis makna dimana 

stimulus dan respons mengandung nilai-nilai emosional. Konotasi atau makna 

konotatif disebut juga makna konotasional, makna emotif, atau makna evaluatif. 

Makna konotatif sebagian terjadi karena pembicara ingin menimbulkan perasaan 

setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, dan sebagainya pada pihak 

pendengar, dipihak lain kata yang dipilih itu memperlihatkan bahwa 

pembicaranyajuga memendam perasaan yang sama. Makna konotatif sebenarnya 

adalah makna 

denotasi yang mengalami penambahan. Hal ini sependapat dengan pengertian 

konotasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:725) yakni konotasi adalah 
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tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan 

sebuah kata, makna yang ditambahkan pada makna denotasi.  

Aminuddin (2001:88) berpendapat makna konotatif adalah makna kata yang 

telah mengalami penambahan terhadap makna dasarnya. Makna konotatif disebut 

juga dengan makna tambahan. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi 

perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau dibaca. Zgusta (dalam 

Aminuddin, 2001:112) berpendapat makna konotatif adalah makna semua komponen 

pada kata ditambah beberapa nilai mendasar yang biasanya berfungsi menandai. 

Harimurti (dalam Aminuddin, 2001:112) berpendapat aspek makna sebuah 

atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau 

ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan pendengar (pembaca). Sebuah kata disebut 

mempunyai makna konotatif apabila kata itu mempunyai “nilai rasa”, baik positif 

maupun negatif. Jika tidak memiliki rasa maka dikatakan tidak memiliki konotasi. 

Tetapi dapat juga disebut berkonotasi netral (Chaer, 1995:65). Dua buah kata atau 

lebih yang mempunyai makna denotasi yang sama dapat menjadi berbeda makna 

keseluruhannya akibat pandangan masyarakat berdasarkan nilai-nilai atau 

normanorma budaya yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya dalam 

bahasa Jawa, kata abdinipun, pembantu, pekathik, dan batur mempunyai makna 

denotasi yang sama, tetapi kedua kata tersebut mempunyai nilai rasa yang berbeda. 

Kata abdinipun mempunyai nilai rasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kata 

pembantu, pekathik, dan batur. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi 

perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau kata yang dibaca 

(Pateda,2001:112). 



37 

 

Positif dan negatifnya nilai rasa sebuah kata seringkali juga terjadi sebagai 

akibat digunakannya referen kata itu sebagai sebuah perlambang. Jika digunakan 

sebagai lambang sesuatu yang positif maka akan bernilai rasa yang positif, dan jika 

digunakan sebagai lambang sesuatu yang negatif maka akan bernilai rasa negatif. 

Misalnya, burung garuda karena dijadikan lambang negara republik Indonesia maka 

menjadi bernilai rasa positif sedangkan makna konotasi yang bernilai rasa negative 

seperti buaya yang dijadikan lambang kejahatan. Padahal binatang buaya itu sendiri 

tidak tahu menahu kalau dunia manusia Indonesia menjadikan mereka lambang yang 

tidak baik. Makna konotatif adalah makna yang bukan sebenarnya.  

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan makna konotatif 

adalah makna yang tidak sebenarnya, makna yang telah mengalami penambahan pada 

makna dasarnya, yakni hanya tambahan yang sifatnya memberi nilai rasa, baik positif 

maupun negatif. Makna konotatif atau konotasi kata mengacu pada makna kias atau 

makna bukan sebenarnya. makna konotatif mengandung imajinasi, nilai rasa, dan 

dimaksudkan untuk menggugah rasa. 

 

2.3.2.3  Makna Stilistik 

Makna stilistik atau makna sosial erat kaitannya dengan tempat atau 

lingkungan sosial, karena akan sangat berpengaruh pada cara berkomunikasi dan cara 

menginterpretasikan makna yang terkandung dalam sebuah pembicaraan atau 

kalimat, dikarenakan jika lingkungan atau tempat kita berkomunikasi berbeda dengan 

lingkungan kita hidup maka akan timbul perberbedaan makna yang disampaikan 



38 

 

dengan makna yang di terjemahkan oleh si pendengar atau lawan bicara dikarenakan 

perbedaan gaya bahasa yang digunakan. Menurut Leech (1974: 27) social meaning is 

that which of piece of language conveys about social circumstance of its use. Makna 

sosial adalah bagian dari bahasa yang dipengaruhi oleh unsur sosial yang digunakan.  

Makna sosial atau makna stistik juga akan sangat berpengaruh dari 

lingkungan sosial dari pengguna bahasa. Hal tersebut disampaikan oleh Leech 

(1974:16) berpendapat bahwa: Stylistic meaning is that what a piece of language 

conveys about the social circumstances of its use. Yaitu bahwa makna stilistik 

merupakan suatu bahasa yang mencakup lingkungan sosial dari pengguna bahasanya.  

Kita „mengkode‟ makna stilistik dari suatu teks melalui pengenalan kita 

terhadap berbagai dimensi dan tingkat penggunaannya di dalam lingkup satu bahasa. 

Kita mengenali beberapa kata atau ucapan sebagai dialek, yaitu yang menunjukkan 

kepada kita tentang asal-usul penutur menurut lingkungan geografis atau lingkungan 

sosialnya; ciri lain dari bahasa menunjukkan kepada kita sesuatu tentang hubungan 

sosial antara penutur dan pendengarnya; kita mendapatkan skala „status‟ 

pemakaiannya. 

Variasi dari bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat atau pengguna 

bahasa dari luar daerah akan berpengaruh pada cara kita menginterpretasikan maksud 

dari sebuah kata yang diucapkan, seperti pernggunaan dialek jika disampaikan diluar 

daerah tempat dialek atau gaya bahsa tersebut berasal. Pengetahuan tentang variasi 
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bahasa dan dialek bahasa akan sangat berpengaruh pada cara memaknai kata atau 

kalimat yang digunakan oleh penutur dari luar daerah. 

Menurut Crystal dan Davy (Leech, 1997:18) dimensi utama variasi gaya atau 

stilistik adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk gaya yang relatif permanen 

Individualitas (bahasa Pak X, Bu Y, atau Nona Z, dan seterusnya), lalu dialek (bahasa 

wilayah geografis atau kelas sosial) dan unsur waktu (bahasa abad XVIII dan 

sebagainya) 

2. Penyampaian gagasan 

Sarana (pidato, tulisan, dan sebagainya), dan partisipasi (monolog, dialog, dan 

sebagainya) 

3. Bentuk gaya yang relatif temporer 

Wilayah kerja (bahasa hokum, ilmiah, iklan, dan sebagainya), lalu status (bahasa 

sopan, santai, slang, dan sebagainya), modalitas (bahasa catatan, kuliah, lelucon, dan 

sebagainya), dan kedirian (gaya Dickens, Hemingway, dan sebagainya) 

Meskipun tidak tuntas, daftar ini menunjukkan sesuatu dari deretan perbedaan 

gaya yang mungkin terdapat di dalam suatu bahasa. Barangkali tidak mengherankan 

bahwa kita jarang menemukan kata yang mempunyai makna konseptual yang 

sekaligus juga makna stilistik yang sama. Pengamatan ini seringkali menimbulkan 
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pendapat bahwa „sinonim yang betul-betul tidak ada‟. Jika kita memahami sinonimi 

sebagai persamaan yang lengkap dari efek komunikatif, maka sulit sekali untuk 

mendapatkan contoh yang bertentangan dengan pernyataan tersebut. Tetapi lebih baik 

jika kita membatasi istilah „sinonimi‟ itu sebagai persamaan makna konseptual, 

sehingga dengan demikian kita dapat membandingkan sinonim konseptual dalam 

kaitannya dengan warna-warna stilistik yang beragam. 

 

2.3.2.4  Makna Afektif 

Makna afektif adalah makna sebuah kata yang mencerminkan perasaan 

pribadi penutur, termasuk sikapnya terhadap pendengarnya, atau sikapnya mengenai 

sesuatu yang dikatakannya. menurut (Leech, 1997: 20). Affective meaning is the 

meaning that comes from the listener or reader reaction to the use of the word or 

phrase. Thus the meaning of affective reactions associated with the listener or reader 

in the dimension of flavor, then by itself affective meaning associated also with style. 

(Leech, 1997:20). Makna afektif merupakan makna yang muncul akibat reaksi 

pendengar atau pembaca terhadap penggunaan kata atau kalimat. Oleh karena makna 

afektif berhubungan dengan reaksi pendengar atau pembaca dalam dimensi rasa, 

maka dengan sendirinya makna afektif berhubungan pula dengan gaya bahasa. 

Teori lain dari Leech (1974: 29) affective meaning is largely a parasitic 

category in the sense that to express our emotion we rely upon the mediation of other 
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categories of meaning conceptual, connotative and stylistic. makna afektif sebagian 

besar mengekspresikan emosi kita mengandalkan mediasi kategori lain dari makna 

konseptual, konotatif dan stilistik.  

Dalam makna afektif terlihat adanya reaksi yang berhubungan dengan 

perasaan pendengar atau pembaca setelah mendengar atau membaca sesuatu. Makna 

afektif terkadang bisa menimbulkan suatu rasa dalam benak para pendengar atau 

pembaca. Seringkali secara eksplisit diwujudkan dengan kandungan konseptual atau 

konotatif dari kata-kata yang dipergunakan. Tetapi ada juga cara yang tidak begitu 

langsung untuk menunjukkan sikap kita, misalnya dengan memberikan skala 

peringatan sesuai dengan kesopanan. 

Makna afektif sebagaian besar termasuk kategori parasite dalam arti bahwa 

untuk mengungkapkan emosi, kita menggunakan perantara kategori makna yang lain, 

seperti konseptual, konotatif, atau stilistik. Ungkapan emosional melalui gaya 

misalnya saja terlontar jika kita menggunakan nada tidak sopan untuk 

mengungkapkan ketidaksenangan, atau jika kita menggunakan nada santai untuk 

mengungkapkan keramahan. Di samping itu ada unsur-unsur bahasa (terutama kata 

seru) yang fungsi pokoknya adalah untuk mengungkapkan emosi. Jika kita 

menggunakan ini, kita mengomunikasikan perasaan dan sikap tanpa perantaraan 

fungsi semantik yang lain. 

Faktor-faktor seperti intonasi dan gema suara yang sering diistilahkan dengan 

warna suara juga penting di sini. Kesan sopan dapat berbalik kalau dipakai nada 
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sarkasme yang tajam dan kesan kasar dapat diubah menjadi peringatan yang sifatnya 

santai di antara teman dekat, jika disampaikan dengan intonasi permintaan dengan 

nada lembut. 

 

2.3.2.5  Makna Refleksi 

` Makna refleksi menurut Leech (1974:19) Reflected meaning and collocative 

meaning involve interconnection. At the lexical level of language, Reflected meaning 

arises when a word has more than one conceptual meaning or multiple conceptual 

meaning. makna refleksi dan makna kolokatif memerlukan interkoneksi. Pada tingkat 

leksikal bahasa, makna refleksi muncul ketika sebuah kata memiliki lebih dari satu 

makna konseptual atau beberapa makna konseptual.  

Makna refleksi menurut Leech (1974:19) adalah: ...the meaning which arises 

in case of multiple conceptual meaning, when one sense of a word part of our 

response to another sense. Makna refleksi adalah makna yang muncul dalam hal 

makna konseptual ganda ketika pengertian suatu kata membentuk pengertian lain.  

Dalam puisi terlalu kita telah merefleksikan makna seperti dalam baris berikut dari 

'kesia-siaan' 

„Are limbs so dear achieved, are sides,  

Full nerved still warm-too hard to stir‟ 
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Owen di sini menggunakan 'sayang' dalam arti tingkat kemahalan. Tapi rasa 

dicintai juga menghindar, atau dapat diartikan sangat disayangkan. 

E.g. Daffodils 

“They could not but be gay In such jocund company” 

Kata 'gay' sering digunakan pada zaman William Wordsworth tapi kata 

sekarang digunakan untuk 'homoseksualitas'. 

Dalam kasus yang bermakna ganda seperti ini, satu arti kata mendorong 

makna lain untuk melatarbelakangi. Hal ini mungkin terjadi karena frekuensi 

kedekatan atau keakraban dari makna dominan. makna dominan yang mendorong 

makna lain yang dilatarbelakangi disebut makna refleksi. 

Dapat disimpulkan bahwa makna refleksi adalah makna yang sering 

diucapkan untuk mengeksprsikan sesuatu yang didengar dengan cara atau konsep 

sesuai dengan apa yang sering diucapkannya dan bermakna ganda. Kemunculan kata 

tersebut dipengaruhi oleh unsur keakraban atau kedekatan antara si penutur dan si 

pendengar. Makna refleksi juga dapat diartikan makna yang muncul oleh penutur 

pada saat merespon apa yang dia lihat. Seperti Contoh: kata aduh, oh, ah, wah, amboi, 

astaga. 

 

2.3.2.6   Makna Kolokatif 

  Makna kolokasi menurut Leech (1974:20) adalah: Collocative meaning 

consists of the associations a word acquires of the meanings of a word which tend to 

occur in its environment. Yaitu bahwa makna kolokasi adalah makna kata yang terdiri 

atas asosiasi-asosiasi kata yang muncul dalam lingkungannya. Maksudnya adalah 
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makna kolokasi adalah makna kata tertentu berkenaan dengan keterikatan kata 

tersebut dengan kata yang lain yang merupakan kolokasinya. Misalnya kata cantik, 

tampan, dan indah sama-sama bermakna denotatif „bagus‟. Tetapi kata tampan 

memiliki komponen atau ciri makna [+laki-laki] sedangkan kata cantik memiliki 

komponen atau ciri makna [-laki-laki]; dan kata indah memiliki komponen atau ciri 

makna [-manusia]. Oleh karena itulah, ada bentuk-bentuk pemuda tampan, gadis 

cantik, lukisan indah, sedangkan bentuk pemuda indah dan gadis tampan tidak dapat 

diterima. 

  Kalau kolokasi menunjuk pada hubungan sintagmatik karena sifatnya yang 

linear maka set menunjuk pada hubungan paradigmatik karena kata-kata atau unsur-

unsur yang berada dalam satu set dapat saling menggantikan. Kelompok set 

menunjuk pada hubungan paradigmatik, karena kata-kata yang berada dalam satu 

kelompok set itu saling bisa disubstitusikan. Sekelompok kata yang merupakan satu 

set biasanya mempunyai kelas yang sama, dan tampaknya juga merupakan satu 

kesatuan. Setiap unsur leksikal dalam satu set dibatasi oleh tempatnya dalam 

hubungan dengan anggota-anggota dalam set tersebut. Misalnya kata remaja 

merupakan tahap pertumbuhan antara kanak-kanan dengan dewasa; sejuk adalah suhu 

diantara dingin dengan hangat. 

 

2.3.2.7  Makna Tematik 

Makna tematik menurut Leech (1974:22) adalah: Communicated by the way in 

which speaker or writer organizes the message, in terms of ordering, focus, and 

emphasis. Yaitu bahwa makna tematik adalah makna yang dikomunikasikan oleh 
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penutur atau penulis dengan cara penutur atau penulis mengatur pesannya, dalam arti 

menurut pesanan, fokus, dan penekanan.    Sebagai contoh, sering kali kita rasakan 

bahwa sebuah kalimat aktif  seperti “budi menyumbangkan sembako“ memiliki 

makna yang berbeda dari kalimat pasif  yang setara “sembako disumbangkan oleh 

budi” Tentu saja kedua kalimat di atas memiliki nilai komunikatif  yang berbeda, 

dimana keduanya menyuguhkan konteks yang berlainan. Namun demikian, terdapat 

kondisi nyata yang sama-sama cocok dengan kedua kalimat di atas, yakni:  rasanya 

mustahil untuk menemukan situasi dimana kalimat pertama adalah laporan yang 

akurat, sementara kalimat kedua tidak akurat dan sebaliknya. 

Maka dapat disimpulkan bahwa makna tematik adalah makna yang disampaikan 

oleh penutur dengan cara memilih penekanan informasi yang akan disampaikannya, 

walaupun jika dilihat dari konteks makna nya sama tetapi dipilih kata yang akan 

ditekankan untuk menekankan informasi yang akan disampaikannya agar lebih dapat 

dipahami maksud dari penutur. 

 

2.4  Konteks 

Konteks adalah bagian yang penting dalam suatu percakapan. Konteks dapat 

diartikan sebagai suatu latar belakang pengetahuan yang dipahami oleh penutur dan 

mitra tuturnya (Member Resources, Fairclough 1989:11).  Mitra tutur dapat 

memahami maksud dari ujaran yang disampaikan oleh penutur melalui konteks 

sehingga pesan yang disampaikan penutur dapat  dimengerti oleh mitra tutur. Untuk 
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memahami makna dari suatu kalimat, kita juga haru mengerti konteks yang 

diucapkan oleh penutur. 

McManis (1988:7) membagi konteks menjadi empat subbagian, yaitu: 

1. Physical Context (konteks fisik) 

Konteks fisik adalah “where the conversation takes place, what object are 

present, and what action are taking place”. berdasarkan pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa konteks fisik meliputi tempat berlangsungnya percakapan, objek-

objek apa saja yang ada, dan tindakan-tindakan apa saja yang terjadi saat 

berlangsungnya percakapan 

2. Epistemik Context 

Konteks epistemik adalah “Background knowledge shared by the speakers 

and hearers.” Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa konteks 

episemik meliputi latar belakang pengetahuan yang dimiliki oleh penutur dan mitra 

tuturnya.  

3. Linguistic Context (konteks linguistik) 

Konteks linguistik adalah “utterrances previous to the utterance under 

consideration.”  Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa konteks 

linguistik adalah ujaran-ujaran yang muncul sebelum ujaran lain yang terdapat 

dalam suatu percakapan.  

4. Social Context (konteks sosial) 
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Konteks sosial adalah “The social relationship and setting of the speakers and 

hearers.” Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa konteks sosial 

adalah hubungan sosial dan latar dari penuturdan mitra tutur dalam suatu percakapan. 

 

 


