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TATARAN LINGUISTIK 4 : SEMANTIK

Tataran semantik dengan tataran fonologi, morfologi,  dan sintaksis adalah tidak
sama, sebab secara hiearkial satuan bahasa yang disebut wacana  dibangun oleh kalimat,
kalimat dibangun oleh klausa, klausa dibangun oleh frase, frase dibangun oleh kata, kata
dibangun oleh morfem, morfem dibangun oleh fonem dan fonem dibangun oleh fon /
bunyi.

Hockett (1954) menyatakan bahwa bahasa adalah suatu system yang kompleks
dari kebiasaan-kebiasaan, system bahasa ini tediri dari 5  subsistem yaitu gramatika,
fonologi, morfofonemik, semantic, dan fonetik.
Subsistem gramatika, fonologi, morfofonemik bersifat sental, sedangkan semantic dan
fonetik bersifat peripheral.

Chomsky (1965)semantic merupakan salah satu komponen dari tata bahasa .
Ferdinand de Saussure menyatakan bahwa tanda linguistik terdiri dari komponen
signifian dan signifie.

7.1. HAKIKAT MAKNA
Menurut de Sausses setiap tanda linguistik atau tanda bahasa terdiri dari 2

komponen yaitu signifian ( yang mengartikan )dan signifie (yang diartikan )
dengan demikian, menurut Ferdinand de Sausses bahwa makna adalah “pengertian” /
“konsep” yang dimiliki / terdapat pada sebuah tanda linguistik.

Jika tanda linguistik disamakan dengan kata / leksem berarti makna adalah
pengertian / konsep yang dimiliki oleh setiap kata / leksem. Kalau tanda linguistik
disamakan dengan morfem, berarti makna tersebut pengertian / konsep yang dimiliki oleh
setiap morfem, baik dasar maupum afiks.

Ada teori yang menyatakan bahwa makna itu tidak lain dari pada sesuatu / referen
yang diacu oleh kata / leksem itu. Misalnya leksem seperti agama, kebudayaan dan
keadilan tidak dapat ditampilkan referennya secara kongret

7.2. JENIS MAKNA
7.2.1 Makna Leksikal, Gramatikal, dan Kontekstual
Makna Leksikal adalah makna yang dimiliki / ada pada leksem meski tanpa konteks
apapun. misalnya, kuda, air
Makna gamatikal baru ada kalau terjadi proses gramatikal, seperti afiksasi, reduplikasi,
komposisi, kalimatisasi.
Makna Konstektual adalah makna sebuah leksem / kata yang berada di dalam satu
konteks.
7.2.2 Makna Referensial dan non-Referensial
Sebuah kata / leksem disebut bermakna referensial kalau ada referensnya atau
acuhannya.. Misal kuda, merah dan gambar
kata yang bermakna non-referensial karena kata itu tidak mempunyai referens. Misal,
dan, atau, karena



kata deiktik acuannya tidak menetap , dapat berpindah pindah dari maujud yang satu
kepada maujud yang lain. Misal dia, saya, kamu.
7.2.3 Makna Denotatif dan Konotatif
 Makna Denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang

dimiliki oleh leksem. Misal babi bermakna denotatif sejenis binatang yang bisa
diternakan.
 Makna Konotatif adalah makna yang lain yang “ditambahkan” yang berhubungan

dengan nilai rasa dari orang / kelompok  yang menggunakan. Misal kerempeng makna
konotasi  dari kurus.
7.2.4 Makna Konseptual dan Makna Asosiatif
Makna Konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem terlepas dari
konteks / asosiasi apapun. Misal, kuda memiliki makna konseptual “sejenis binatang
berkaki empat yang biasa dikendarai”.
Makna Asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah leksem / kata berkenaan dengan
adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Misal, merah
berasosiasi berani.
7.2.5 Makna Kata dan Makna Istilah
Makna yang dimiliki kata adalah makna leksikal, makna denotatif atau makna
konseptual. Misal tangan, lengan, kuping, telinga
Istilah mempunyai makna yang pasti, yang jelas, yang tidak meragukan, meskipun
tanpa konteks kalimat. Misal, debil, embisil,morfem, alofon.
7.2.6 Makna Idiom dan Peribahasa
Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat “diramalkan” dari makna
unsure-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal.
Idiom dibedakan menjadi dua yaitu idiom penuh dan idiom sebagian.
Idiom penuh adalah idiom yang semua unsur unsurnya sudah melebur menjadi satu
kesatuan, sehingga makna yang dimiliki berasal dari seluruh kesatuan itu. Misal,
membanting tulang, meja hijau.
Idiom sebagian adalah idiom yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikal
sendiri. Misal, daftar hitam, Koran kuning.
Peribahasa memiliki makna yang dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsure-
unsurnya. Misal, seperti anjing dengan kucing.

7..3 RELASI MAKNA
Relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu
dengan satuan bahasa yang lain. Relasi membicarakan masalah sininim, antonim,
polisemi, homonimi, hiponimi, ambiguiti, dan redundasi.

7.3.1 Sinonim
Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara
satu satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya. Misal kata betul dengan kata benar.
Relasi sinonim bersifat dua arah.
Dua buah ujaran yang bersinonim maknanya tidak akan persis karena berbagai faktor,
antara lain, faktor waktu, tempat atau wilayah, keformalan, sosial, bidang kerja, dan
nuansa makna.
Kesimpulannya bahwa dua buah kata yang bersinonim tidak akan selalu dapat
dipertukarkan atau disubsitusikan.



7.3.2 Antonim
Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya
menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontras antara yang satu dengan yang lain.
Misal buruk berantonim dengan baik.
Dilihat dari sifat hubungannya, antonim dapat dibedakan atas beberapa jenis, antara
lain :

Antonim yang bersifat mutlak.. Misal, hidup dan mati
Antonim yang bersifat relatif / bergradasi. Misal, besar dan kecil.
Antonim yang bersifat relasional. Misal membeli dan menjual
Antonim yang bersifat hierarkial. Misal, tamtama dan bintara
7.3.3 Polisemi
Sebuah kata disebut poplisemi kalau kata itu mempunyai makna lebih dari satu.
Misal, kepala mempunyai arti : 1. bagian tubuh manusia.

 2. ketua atau pimpinan
 3. sesuatu yang sangat penting

7.3.4 Homonimi
Homonimi adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya “kebetulan” sama,
maknanya tentu saja berbeda. Misal bisa yang berarti “racun ular” dan “sanggup”
Homofoni adalah adanya kesamaan bunyi antara dua satuan ujaran, tanpa
memperhatikan ujaran. Misal kata bang dan bank.
Homografi adalah adanya bentuk ujaran yang sama ortografinya atau ejaannya, tapi
maknanya tidak sama. Misal, teras yang bermakna “inti” dan “ bagian serambi rumah”.
7.3.5 Hiponimi
Hiponimi adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya
tercakup dalam makna bentuk ujaran yang lain. Misal kata burung dan merpati
Relasi hiponimi bersifat searah bukan dua arah.
7.3.6 Ambiguiti Atau Ketaksaan
Ambiguiti Atau Ketaksaan adalah gejala dapat tejadinya kegandaan makna akibat
tafsiran gramatikal yang berbeda. Misal, buku sejarah baru dapat ditafsirkan menjadi
1. buku sejarah itu baru tebit
2. Buku itu memuat sejarah baru.
7.3.7 Redundasi
Redundasi biasanya diartikan sebagai belebih-lebihannya penggunaan unsure segmental
dalam suatu bentuk ujaran. Misal, bola itu ditendang oleh Dika sama artinya dengan
bola itu ditendang Dika.

7.4 PERUBAHAN MAKNA
Faktor yang menyebabkan :

1 Perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi. Misal, sastra yang berarti
“bacaan” berubah menjadi “buku yang baik isinya dan baik pula bahasanya”.
2 Perkembangan sosial budaya. Misal, sarjana dulu bermakna “orang cerdik,
pandai” tapi kini bermakna “orang yang telah lulus dari perguruan tinggi”.
3 Perkembangan pemakaian kata. Misal, membajak berasal dari bidang
pertanian, sekarang mempunyai makna “mencari keuntungan yang besar secara
tidak benar”



4 Pertukaran tanggapan indra. Misal, rasa pedas seharusnya ditangkap oleh
indra perasa lidah menjadi ditangkap oeh alat pendengar telinga.
5 Asosiasi. Misal, Makna amplop sebenarnya adalah “sampul surat ” tapi
bermakna “uang sogok”.

Perubahan makna ada 2 macam yaitu :
1. Perubahan makna yang menyempit, artinya kalau tadinya sebuah kata atau satuan
ujaran itu memiliki makna yang sangat umum tetapi kini maknanya menjadi sangat
khusus. Misal, pendeta tadinya bermakna “orang yang berilmu” tapi sekarang bermakna
“guru agama Kristen”
2. Perubahan makna secara total artinya makna yang dimiliki sekarang sudah jauh
berbeda dengan makna aslinya. Misal, kata ceramah dulu bermakna “ cerewet, banyak
cakap” sekarang bemakna “uraian mengenai suatu hal di muka orang banyak”

7.5 MEDAN MAKNA DAN KOMPONEN MAKNA
7.5.1 Medan Makna
Medan Makna ( semantic domain, semantic field) adalah seperangkat unsur leksikal
yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang
kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tetentu.
Medan Makna dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Kolokasi menunjukkan pada hubungan sintagmantik yang terdapat antara
kata-kata atau unsur-unsur leksikal itu. Misal, Tiang layar perahu nelayan itu
patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta
segala isinya.
2. Makna kelompok set menunjuk pada hubungan paradigmatik

7.5.2 Komponen Makna
Makna yang dimiliki oleh setiap kata itu tediri dai sejumlah komponen (yang disebut
komponen makna) yang membentuk keseluruhan makna kata itu.
Komponen Makna itu dapat dianalisis, dibutiri atau disebutkan satu per satu,
berdasakan ‘pengertian-pengertian’ yang dimilikinya.
Misalnya kata ayah dan bapak
Ayah mempunyai komponen manusia, dewasa, sapaan kepada orang tua laki-laki
Sedangkan Bapak mempunyai komponen manusia, dewasa, sapaan kepada orang tua
laki-laki, sapaan kepada orang yang dihormati.
Dengan demikian, terdapat beda makna ayah dan bapak yang hakiki, yang
menyebabkan kata bapak dalam kalimat berikut tidak dapat ditukarkan dengan kata
ayah.
Kami menghadap bapak Gubenur Suryadi di kantornya.
7.5.3 Kesesuaian Semantik dan Sintaktik
contoh : Kambing itu membaca komik
ketidakberterimaan kalimat kaena tidak ada penyesuaian semantik antara kata kambing
sebagai pelaku dengan kata membaca sebagai perbuatan yang dilakukan kambing itu.


