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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1  Pengertian Relasi Makna 

Djajasudarma (1993: 5) berpendapat bahwa makna adalah pertautan yang ada di 

antara unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama kata-kata). Artinya. setiap pertau-tan 

unsur-unsur bahasa menimbulkan makna tertentu. Makna sebagai penghubung bahasa 

dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan pemakainya sehingga dapat saling 

mengerti. Sejalan dengan pendapat di atas, Soedjito (1990: 63) mengemu-kakan 

bahwa makna ialah hubungan antara bentuk bahasa dan barang (hal) yang diacunya. 

 

Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memusatkan pada pembaha-san 

sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal memperhatikan makna 

yang terdapat di dalam kata sebagai satuan mandiri (Pateda, 1996: 74). Sejalan 

dengan Pateda, Keraf (2002: 34) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan 

struktur leksikal adalah bermacam-macam relasi semantik yang terdapat pada kata. 

Hubungan antara kata itu dapat berwujud sinonim, polisemi, homonim, hiponim,dan 

antonim.  

 

Verhaar (1999: 388) berpendapat bahwa semantik leksikal menyangkut makna 

leksikal. Semantik leksikal secara leksikologis mencakup segi-segi sebagai berikut: 

(a) makna dan refren, (b) denotasi dan konotasi, (c) analisis ekstensional dan analisis 
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intensional, (d) analisis komponensial, (e) makna dan pemakaiannya, (f) 

kesinoniman, keantoniman, kehomoniman, dan kehiponiman. Secara umum 

hubungan antara satu makna dan makna yang lain secara leksikal dibedakan atas 

sinonim, antonim, penjamin makna, hipernim, dan hiponim (superordinal atau 

subordinal), homonim, dan polisemi (Parera, 2004: 60). 

 

Penjamin makna adalah sebuah pernyataan XI menjamin makna dari pernyataan Y 

jika kebenaran pernyataan Y merupakan akibat dari kebenaran pernyataan XI. 

Contohnya, jika mengatakan “mawar”, maka sudah ada jaminan bahwa ia sebuah 

bunga karena dalam makna “mawar” ada komponen “bunga”. Akan tetapi, jika 

seorang berujar “Adik memetik bunga”, sudah tentu ada jaminan bahwa “Adik 

memetik mawar”. Jika seorang berujar “Adik memetik mawar‟, maka sudah ada 

jaminan makna bahwa “Adik memetik bunga”.  

 

Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa relasi makna adalah hubungan 

atau pertalian antara bentuk bahasa dan barang (hal) yang telah disepakati bersa-ma 

oleh para pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti.  

 

2.2  Jenis-Jenis Relasi Makna 

Beberapa ahli bahasa mengemukakan tentang jenis-jenis relasi makna. Relasi makna 

terbagi atas tujuh jenis, yaitu (1) kesamaan makna (sinonim), kebalikan makna 

(antonim), (3) kegandaan makna dalam kata (polisemi), (4) ketercakupan makna 

(hiponim dan hipernim), (5) kelainan makna (homonim, homofon, dan ho-mograf), 

(6) kelebihan makna (redudansi), dan kegandaan makna dalam frase atau kalimat 
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(ambiguitas) (Chaer, 1994: 82). Pendapat lain menyebutkan bahwa relasi makna 

terbagi atas lima jenis, yaitu (1) sinonim, (2) antonim, (3) homonim, (4) polisemi, (5) 

hiponim (Soedjito, 1990: 76). 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dalam penelitian ini penulis mengacu pada pembe-daan 

jenis-jenis relasi makna menurut Soedjito. Pembagian jenis-jenis relasi mak-na yang 

diungkapkan Soedjito, sesuai dengan aspek relasi makna yang dipelajari di SMA. 

Aspek relasi makna yang dipelajari di SMA adalah sinonim, antonim, homonim, 

homofon, dan homograf, hiponimdan hipernim, serta polisemi.  

 

2.2.1  Sinonim 

Secara etimologi kata sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno,yaitu onama yang 

berarti „nama‟, dan syn yang berarti „dengan‟. Maka secara harfiah kata sino-nimi 

berarti „nama lain untuk benda atau hal yang sama‟. Secara semantik Verhaar dalam 

(Chaer, 2002: 82) mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan (bisa berupa kata, frase, 

atau kalimat) yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ung-0kapan lain. 

 

Sinonim 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 kata-kata saja (Kridalaksana, 2001: 198). Parera 

(2004: 61) menyatakan bahwa sinonim ialah dua ujaran, apakah ujaran dalam ben-tuk 

morfem terikat, kata, frase, atau kalimat yang menunjukan kesamaan makna.  

 

Sejalan dengan pendapat di atas, Chaer (1994: 249) mengemukakan bahwa sino-nim 

adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna santara satu 
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satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, 

penulis mengacu pada pendapat Verhaar yang mengungkapkan bahwa si-nonim 

adalah ungkapan (bisa berupa kata, frase, atau kalimat) yang maknanya kurang lebih 

sama dengan makna ungkapan lain. 

 

Hubungan makna antara dua buah kata yang bersinonim bersifat dua arah. Pada 

dasarnya, dua buah kata yang bersinonim itu kesamaannya tidak seratus persen, 

hanya kurang lebih saja, kesamaannya tidak bersifat mutlak. Kata-kata bersinonim 

maknanya tidak benar-benar sama. Meskipun kecil, tentu ada perbedaannya. Pen-

dapat Soedjito (1990: 77) mengenai perbedaan makna sinonim dapat dilihat de-ngan 

memperhatikan antara lain: (a) makna dasar dan makna tambahannya, (b) nilai 

rasanya (makna emotifnya), (c) kelaziman pemakaiannya (kolokasinya), dan (d) 

distribusinya. 

 

a. Makna Dasar dan Makna Tambahan 

Kata-kata yang bersinonim seperti kata menatap, mengintai, mengintip, dan kata 

menculik, menyerobot, merampas, serta kata menjinjing, membimbing,menuntun, dan 

sebagainya dapat dilihat bedanya berdasarkan makna dasar dan makna tamba-hannya. 

Makna dasar bersifat umum (lebih luas), sedangkan makna tambahan ber-sifat 

khusus. 

Contoh: 
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Tabel 2.1 Contoh Makna Dasar dan Makna Tambahan  

 

Jelas terlihat bahwa kata-kata bersinonim pada contoh 1, mengandung makna da-sar 

melihat. Makna dasar (umum) melihat ini terangkum dalam makna menatap, 

Sinonim 

 

 

Makna Dasar 
 

 

Makna Tambahan 

 

1. menatap 

            mengintai 

 

 

 

 

             mengintip 

 

Melihat 

melihat 

 

 

 

 

melihat 

 

dekat-dekat dengan 

teliti atau seksama 

dengan sembunyi-

sembunyi bermaksud 

hendak mengetahui 

gerak-gerik orang 

melalui lubang kecil, 

cela-cela, semak-

semak, dan 

sebagainya  

 

2. menculik 

 

 

        menyerobot 

 

 

 

        merampas 

 

Mengambil 

 

 

mengambil 

 

 

mengambil 

 

orang degan niat 

jahat (menculik 

tokoh/ pemimpin 

politik) dengan 

sewenang-wenang 

hak orang lain 

(sepedahnya 

diserobot orang di 

depan toko) 

dengan paksa 

(merampas barang 

dagangan, merampas 

hakorang lain) 

 

3. menjinjing 

 

       membimbing 

 

       menuntun 

 

Membawa 

 

membawa 

 

membawa 

 

dengan satu tangan 

terulur ke bawah 

dengan dipegang 

tangannya 

     dengan dituntun 



11 
 

mengintai, mengintip, dan sebagainya. Pada contoh 2, mengandung makna dasar 

mengambil. Makna dasar (umum) mengambil ini terangkum dalam makna menculik, 

menyerobot, merampas, dan sebagainya. Begitu pula dengan contoh 3, mengandung 

makna dasar membawa. Makna dasar (umum) membawa ini terang-kum dalam 

makna menjinjing, membimbing, menuntun, dan sebagainya. Perbeda-an kata-kata 

bersinonim seperti contoh di atas terletak pada cara melakukannya.  

 

b. Nilai Rasanya (Makna Emotifnya) 

Kata-kata bersinonim seperti mati, meningga, mangkat, tewas, gugur, dan mam-pus 

dapat dilihat bedanya berdasarkan nilai rasanya. Nilai rasa yang berbeda me-

nyebabkan perbedaan dalam kelaziman konteks wacana yang dimaksudkan.  

Contoh: 

   mati 

   XImeninggal 

   XImampus 

   XIgugur  

 

   meninggal 

   XImati 

   XImangkat 

   XItewas 

 

     mangkat 

XImati 

     XImeninggal 

     XIgugur  

     XItewas 

 

           tewas 

  XImati 

           XImeninggal 

           XImangkat 

           XIgugur  

1. Anjingnya tertabrak mobil. 

2. Ayahnya akibat serangan darah tinggi. 

3. Raja Hayam Wuruk pada tahun 1962 dalam 

pertempuran. 

4. Dalam tabrakan bus itu ada lima orang penumpang yang 
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Pada suatu tempat kita mungkin dapat menukar kata mati, meninggal, mangkat, 

tewas, gugur, dan mampus; tetapi di tempat lain tidak dapat. Hal ini sesuai dengan 

nuansa intensionalitas yang diberikan kata mati, meninggal, mangkat, tewas, gugur, 

dan mampus. Kalau Ali, kucing, dan pohon bisa mati; tetapi yang bisa meninggal 

hanya Ali, sedangkan kucing dan pohon tidak bisa. Gelandangan tak bernama. 

Misalnya, andai detak jantugnya berhenti selamanya, cukup disebut mati, sementara 

mereka yang memiliki kelas sosial menengah ke atas, dinyatakan meninggal atau 

wafat.  

 

c. Kelaziman Pemakaiannya 

Kata-kata bersinonim seperti besar, raya, agung, akbar, dan raksasa dapat dilihat 

bedanya berdasarkan kelaziman pemakaiannya. Maksudnya, untuk dapat menggu-

nakannya tidak ada jalan lain kecuali menghafalkannya.  

Contoh: 

Sinonim: besar, raya, agung, akbar, dan raksasa 

Kata besar, raya, agung, akbar, dan raksasa bisa digunakan untuk mengatakan: 

 jalan 

hari 

 rumah 

 kota  

 

jalan 

hari 

 kaya 

 tamu 

 

jaksa 

mahkamah 

 

1. besar 

2. raya 

3

. 

agung 
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akan tetapi, menurut kelazimannya kata besar, raya, agung, akbar, dan raksasa tidak 

dapat untuk mengatakan: 

*rumah 

*kota 

*jaksa 

 

*rumah 

*jalan 

*kaya 

*jaksa besar 

Sinonim: bagus, cantik, molek, dan indah. 

Kata cantik, bagus, indah, molek, dan elok sudah tentu kita bisa atau biasa 

menggunakan dan mengatakan: 

   bagus 

   indah 

   

cantik 

    molek 

    elok 

Akan tetapi, menurut kelazimannya (kebiasaan, yang sudah umum), kata bagus, 

indah, molek, dan elok tidak dapat menggunakan atau tidak bisa mengatakan: 

   cantik 

   molek 

   elok 

 

    bagus 

    indah 

 

Keterangan tanda 

* = tidak lazim 

 

d. Distribusinya 

raya 

agung 

1. tulisan 

2. gadis yang 

* tulisan 

* gadis yang 
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Kata-kata bersinonim dapat dilihat dari distribusinya, yaitu posisi yang mungkin 

diduduki oleh unsur bahasa.  

Contoh: 

Sinonim Distribusi Sama  Distribusi Tidak Sama 

  (dapat saling menggantikan) (tidak dapat saling menggantikan) 

 

1. Sinonim untuk, buat, bagi, dan guna 

bagi 

buat 

untuk 

guna 

Kata buat dan untuk dapat menggantikan kata bagi, sedangkan kata guna terasa 

ganjil. 

        untuk 

        buat  

        * bagi 

        * guna 

Kata buat dapat menggantikan kata untuk, sedangkan kata bagi dan guna tidak dapat. 

 

2. Sinonim sudah dan telah 

sudah      sudah 

telah     * telah 

 

kata sudah dan telah berdistribusi sama (dapat saling menggantikan) jika kedua-nya 

terletak di depan kata yang diterangkan. Kata sudah dapat teletak di belakang kata 

yang diterangkan, sedangkan kata telah tidak dapat. Jadi, kata sudah yang terletak di 

belakang kata yang diterangkan tidak lazim dapat digantikan dengan kata telah.  

Keterangan tanda 

* = tidak lazim 

... bermanfaat nelayan 

Ayah membeli pena Ani. 

makan makan minum belum 
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? = diragukan ketepatannya 

XI = tidak tepat atau salah 

 

2.2.2  Antonim 

Kata antonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti „nama‟, 

dan anti yang berarti „melawan‟. Maka secara harfiah kata antonimi berarti „nama 

lain untuk benda lain pula‟. Secara semantik menurut Verhaar dalam (Chaer, 2002: 

88) mendefinisikan antonimi sebagai ungkapan (biasanya berupa kata, tetapi dapat 

pula dalam bentuk frase atau kalimat) yang maknanya dianggap kebalikan dari makna 

ungkapan lain. Sementara itu, Kridalaksana (2001: 15) mengungkapkan bahwa 

antonimi adalah leksem yang berpasangan secara antonim. 

 

Seperti halnya sinonim, antonim pun tidak bersifat mutlak. Ungkapan (biasanya 

berupa kata, tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat) yang maknanya di-

anggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Jadi, hanya dianggap kebalikan bu-kan 

mutlak berlawanan (Chaer, 1994: 89). 

 

Berdasakan pendapat para ahli di atas, penulis mengacu pada pendapat Chaer yang 

mengungkapkan bahwa antonim adalah ungkapan (biasanya berupa kata, te-tapi dapat 

pula dalam bentuk frase atau kalimat) yang maknanya dianggap kebali-kan dari 

makna ungkapan lain. Jadi, hanya dianggap kebalikan bukan mutlak ber-lawanan. 

Kata-kata yang berlawanan dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: (a) berlawa-nan 

kembar, (b) berlawanan bertingkat, (c) berlawanan kebalikan (Soedjito, 1990: 83). 

 

a. Berlawanan Kembar 
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Antonim berlawanan kembar maksudnya terbatas pada dua unsur saja. Di sini ter-

dapat pertentangan makna secara mutlak. Pada umumnya yang tergolong kata-kata 

berlawanan kembar berupa kata benda. 

Contoh: 

laki-laki XI perempuan 

jantan XI betina 

hidup XI mati 

gerak XI diam 

 

Pada contoh kata laki-laki dan perempuan, hubungan komplementer ataupun dikotomi 

mutlak sepenuhnya dapat berlaku karena yang tidak memiliki ciri perem-puan adalah 

laki-laki. Jadi, proses berpikir dalam oposisi ini meliputi: (1) laki-laki adalah bukan 

perempuan, (2) bukan perempuan adalah laki-laki, (3) perempuan adalah bukan lai-

laki, serta (4) bukan laki-laki adalah perempuan, sedangkan un-tuk yang bukan laki-

laki dan bukan perempuan sulit untuk menemukan lawan da-lam oposisi, sehingga 

mereka tetap saja berkumpul dalam kelompoknya sendiri. Pada contoh kata jantan 

dan betina hubungan komplementer ataupun dikotomi mutlak dan proses berpikir 

yang sama dapat berlaku karena jantan berarti „bukan betina‟, betina berarti „bukan 

jantan‟, dan bukan jantan berarti „betina‟.  

 

Contoh lain oposisi mutlak ini adalah kata hidup dan mati. Antara hidup dan mati 

terdapat batas yang mutlak, sebab sesuatu yang hidup tentu tidak (belum) mati; 

sedangkan sesuatu yang mati tentu sudah tidak hidup lagi. Memang menuru ke-

dokteran ada keadaan yang disebut “koma”, yaitu keadaan seseorang yang hidup 

tidak, tetapi mati pun belum. Namun, orang yang berada dalam keadaan “koma” itu 
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sudah tidak dapat berbuat apa-apa seperti manusia hidup. Yang tersisa sebagai bukti 

hidup hanyalah detak jantungnya saja. Begitu juga dengan contoh kata gerak dan 

diam. Sesuatu yang (ber) gerak tentu tidak dalam keadaan diam; dan sesuatu yang 

diam tentu tidak dalam keadaan (ber) gerak. Kedua proses ini tidak dapat 

berlangsung bersamaan, tetapi secara bergantian. 

 

b. Berlawanan Bertingkat 

Antonim berlawanan bertingkat maksudnya antara dua kata yang berlawanan ma-sih 

terdapat tingkatan-tingkatan. Pertentangan makna tidak secara mutlak, tetapi bersifat 

garadasi (terdapat tingkatan-tingkatan makna pada kata tersebut). Pada u-mumnya 

yang tergolong kata-kata berlawanan bertingkat berupa kata sifat. 

Contoh: 

kaya XI miskin 

panas  XI dingin 

besar XI kecil 

tua XI muda 

 

Kata kaya dan miskin adalah dua buah kata yang berlawanan bertingkat. Perten-

tangan antara kaya dan miskin tidak mutlak. Ketidakmutlakan makna dalam opo-sisi 

ini tampak dari adanya gradasi seperti agak kaya, cukup kaya, kaya, dan sa-ngat 

kaya. Ataupun juga dari adanya tingkat perbandingan seperti kaya, lebih kaya, dan 

paling kaya. Pada contoh kata panas dan dingin, pertentangan antara panas dan 

dingin juga tidak mutlak, karena meskipun (1) panas adalah tidak di-ngin, (2) dingin 

adalah tidak panas, kedua pernyataan itu tidak dapat dikembang-kan, misalnya (1) 
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yang tidak panas itu berarti dingin, sebab yang tidak panas da-pat berarti agak 

dingin, cukup dingin, dingin, serta sangat dingin atau dingin seka-li, dan tidak 

dikembangkan (2) yang tidak dingin adalah panas, karena tidak di-ngin dapat berarti 

agak panas, cukup panas, panas, dan sangat panas atau panas sekali. Dengan kata 

lain, ketidakmutlakan makna dalam oposisi ini tampak dari adanya gradasi seperti 

agak dingin, cukup dingin, dingin, sangat dingin, atau di-ngin sekali. Serta agak 

panas, cukup panas, panas, dan sangat panas atau panas sekali. 

 

Contoh lain, yaitu kata besar dan kecil. Dalam deretan gajah, banteng, dan kele-dai, 

maka keledai menjadi yang paling kecil. Dalam deretan gajah, kambing, dan keledai, 

keledai bukan yang pling kecil, dan dalam deretan kucing, kambing, dan keledai, 

keledai menjadi yang paling besar. Sedangkan yang paling kecilnya ada-lah kucing. 

Begitu pula pada contoh kata tua dan muda. Dapat dikatakan bahwa tua artinya „tidak 

muda‟ dan muda artinya „tidak tua‟, tetapi tidak muda tidak se-lalu berarti „tua‟. Tua 

dan muda dapat berlaku bersamaan pada satu subjek, ber-gantung pada 

penerapannya. Ayah saya sudah tua bila dibandingkan dengan saya, anaknya, yang 

masih muda. Tetapi ayah saya masih muda bila dibandingkan de-ngan kakek yang 

sudah tua. Jadi, tua atau mudanya ayah dapat dibandingkan dari sudut saya, anaknya, 

atau dari kakek. Tua dan muda dapat dianggap ujung dan pangkal suatu jenjang yang 

bertaraf dapat diukur. Jadi, jelas batasan pada oposisi ini relatif sekali.  

 

c. Berlawanan Kebalikan 

Antonim berlawanan kebalikan maksudnya terdapat hubungan timbal-balik atau arah 

yang beralawanan. Makna kata bersifat saling melengkapi. Artinya, kehadi-ran kata 
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yang satu karena ada kata yang lain yang menjadi oposisinya. Pada u-mumnya yang 

tergolong kata-kata berlawanan kebalikan berupa kata benda atau kata kerja. 

Contoh: 

menjual  XI membeli 

memberi XI menerima 

suami XI istri 

buruh XI majikan 

 

Kata menjual beroposisi dengan kata membeli. Kata menjual dan membeli walau-pun 

maknanya berlawanan, tetapi proses kejadiannya berlaku serempak. Proses menjual 

dan proses membeli terjadi pada waktu yang bersamaan, bisa dikatakan tak akan ada 

proses menjual jika tak ada proses membeli. Begitu pula pada contoh kata memberi 

dan menerima. Kata memberi dan menerima walaupun maknanya berlawanan, tetapi 

proses kejadiannya berlaku serempak. Proses memberi dan pro-ses menerima terjadi 

pada waktu yang bersamaan, bisa dikatakan tak akan ada proses memberi  jika tak ada 

proses menerima. 

 

Contoh lain, kata suami beroposisi dengan kata istri. Kedua kata ini hadir serem-pak, 

tak akan ada seorang disebut sebagai suami jika dia tidak mempunyai istri. Begitu 

pula sebaliknya, tidak mungkin seorang wanita disebut seorang istri jika dia tidak 

mempunyai suami. Andai kata suaminya meninggal, maka status “keis-trian”nya 

sudah tidak ada lagi. Dia mungkin masih bisa disebut “bekas istri”; te-tapi yang tepat 

dia kini seorang janda, bukan istri lagi. Begitu pula pada contoh kata buruh dan 

majikan. Kata buruh beroposisi dengan kata majikan. Kedua kata ini hadir serempak, 
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tak akan ada seorang disebut sebagai buruh  jika dia tidak mempunyai majikan. 

Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin seorang disebut seba-gai majikan  jika dia 

tidak mempunyai seorang buruh. 

 

 

2.2.3 Homonim 

Istilah homonim (Inggris: homonymy)  berasal dari bahasa Yunani Kuno, onama  = 

nama dan homos = sama). Secara harafiah homonim adalah nama sama untuk benda 

yang berlainan (Pateda, 2001: 211). Homonim adalah kata-kata yang bentuk atau 

bunyinya sama atau mirip dengan benda lain tetapi maknanya berbeda (Sudaryat, 

2008: 42). Parera (2004: 81) mengemukakan bahwa homonim adalah dua ujaran 

dalam bentuk kata yang sama lafalnya dan atau sama jaannya/ tulisan-nya. 

Sedangkan, Putrayasa (2010: 118) mengemukakan bahwa homonim adalah dua buah 

kata atau lebih yang sama bentuknya, tetapi maknanya berlainan. De-ngan demikian, 

bentuk homonim dapat dibedakan berdasarkan lafalnya dan berda-sarkan tulisannya. 

 

Verhaar (dalam Pateda, 2001: 211) mengemukakan bahwa homonim adalah ung-

kapan (kata atau frasa atau kalimat) yang bentuknya sama dengan suatu ungkapan 

lain, tetapi dengan perbedaan makna di antara kedua ungkapan tersebut. Dengan kata 

lain, bentuknya sama (bahkan dalam BI tulisannya sama, lafalnya sama) teta-pi 

berbeda maknanya. Djajasudarma (1999:43) mengatakan bahwa homonim ada-lah 

hubungan makna dan bentuk bila dua buah makna atau lebih dinyatakan de-ngan 

sebuah bentuk yang sama.  Hal tersebut diungkapkan pula oleh Chaer (2007: 302) 

bahwa homonim adalah dua buah kata atau satuan ujaran yang bentuknya  
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“kebetulan” sama; maknanya tentu saja berbeda, karena masing-masing merupa-kan 

kata atau bentuk ujaran yang berlainan. Berdasarkan beberapa penda-pat di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa homonim adalah ungkapan (kata atau frasa) yang 

sama bentuk tetapi memiliki makna yang berbeda. 

Contoh kata homonim 

(1) Bisa I  : bisa menulis „dapat‟ 

Bisa II  : bisa ular „racun‟ 

 

(2) Buku I  : buku kaki/tangan „tulang sendi‟ 

Buku II : buku tulis „kitab‟ 

 (berasal dari bahasa Inggris: book) 

Pada contoh (1) antara kata bisa yang berarti „dapat‟ dengan bisa yang berarti „ra-

cun‟, contoh (2) antara buku yang berarti „tulang sendi‟ dengan buku yang berarti 

„kitab‟ disebut homonim. Jadi, kata bisa yang pertama berhomonim dengan kata bisa 

yang kedua, kata buku yang pertama berhomonim dengan kata buku yang kedua.  

 

Berkaitan dengan homonim, ada yang disebut homofon dan homograf. Homofon 

merupakan homonim yang sama bunyinya tetapi beda tulisannya dan maknanya, 

sedangkan homograf merupakan homofon yang sama tulisannya tetapi beda bunyi 

dan maknanya. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis homonim seperti homo-nim 

homograf, homonim yang homofon, dan homonim yang homograf dan homo-fon 

yang dipaparkan berikut ini.  

 

 

a. Homonim yang Homograf 

Homograf berasal dari istilah Inggris homograph. Secara harafiah homograf ada-lah 

kata yang ejaannya sama dengan kata yang lain, tetapi asal dan artinya ber-beda 
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(Ensiklopedi, 2007: 326). Sedangkan, Homonim homograf adalah homonim yang 

sama tulisannya tetapi berbeda ucapan dan maknanya (Sudaryat, 2008: 42).  

 

Homografi berasal dari kata homo yang berarti „sama‟ dan kata grafi yang berarti 

„tulisan‟. Maka, homograf dapat diartikan dua bentuk bahasa yang sama ejaannya, 

tetapi berbeda lafalnya (Parera, 2004: 81). Sementara itu, Chaer (2007: 303) 

mengungkapkan bahwa homograf adalah mengacu pada bentuk ujaran yang sama 

otografinya atau ejaannya, tetapi ucapan dan maknanya tidak sama. Berdasarkan 

beberapa pendapat di atas, maka dapat diisimpulkan bahwa homograf adalah kata-

kata yang dalam bentuk tulisannya sama tetapi beda dalam pelafalannya dan beda 

pula maknanya. 

Contoh: 

(3) teras  : „bagian kayu yang keras‟ „intisari‟ 

teras  : „lantai rumah di depannya‟ 

(4) mental : „terpelanting‟ 

mental : „batin, jiwa, pikiran‟ 

 

Contoh (3) disebut homograf karena pada contoh di atas memiliki tulisan yang sama 

tetapi lafal atau bunyinya tidak sama. Kata teras yang dilafalkan [təras] dan berarti 

„hati‟ „inti kayu‟ dengan kata teras yang dilafalkan [tϵ ras] dan berarti „lan-tai yang 

agak ketinggian di depan rumah‟. Contoh (4) kata mental yang dilafalkan [məntal] 

dan berarti „terpelanting‟ dengan kata mental yang dilafalkan [mϵ ntal] dan berarti 

„batin, jiwa‟. 

 

b. Homonim yang Homofon 
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Homofoni berasal dari kata homo yang berarti „sama‟ dan kata fon yang berarti 

„bunyi‟, maka homofon dapat diartikan homonim yang sama bunyinya, tetapi ber-

beda tulisan dan makna (Sudaryat, 2008: 42). Adapun yang berpendapat bahwa 

homofon berasal dari istilah Inggris homophone yang bermakna  kata yang lafal-nya 

sama dengan kata yang lain, tetapi ejaan dan artinya berbeda (Ensiklopedi, 2007: 

326). Sejalan dengan itu, Parera (2004: 81) mengemukakan homofon adalah dua 

ujaran dalam bentuk kata yang sama lafalnya, tetapi berlainan tulisannya. Se-mentara 

itu, Chaer (2007:303) menyatakan bahwa homofon merupakan adanya kesamaan 

bunyi antara dua buah ujaran, tanpa memperhatikan ejaannya, apakah ejaannya sama 

ataukah berbeda. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa homonim yang homofon adalah kata yang sama bunyi (pelafalan) tetapi 

berbeda tulisannya.  

Contoh: 

(5) bang I  : Bang Anton „kakak laki-laki‟ 

bank II  : Bank BNI „tempat simpan pinjam uang‟ 

(6) sanksi I : sanksi „akibat, konsekuensi‟ 

sangsi II : Saya sangsi „ragu‟ 

  

Contoh (5) adalah kata bang dan bank, bang adalah bentuk singkat dari kata a-bang 

yang berarti „kakak laki-laki‟, sedangkan bank adalah nama lembaga yang mengurus 

lalu lintas uang atau tempat simpan pinjam uang. Contoh (6) adalah kata sanksi yang 

berhomofon dengan kata sangsi. Sanksi berarti „akibat, konse-kuensi‟ seperti dalam 

kalimat Apa sanksinya kalau belum membayar SPP? Se-dangkan kata sangsi yang 

berarti „ragu‟ seperti dalam kalimat Saya sangsi apakah dia akan menyelesaikan 

pekerjaan itu. 
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c. Homonim yang Homograf dan Homofon 

Homonim yang homograf dan homofon yakni homonim murni yang sama bunyi dan 

tulisannya tetapi berbeda maknanya (Sudaryat, 2008: 42). Dapat disimpulkan bahwa 

homonim yang homograf dan homofon adalah homonim itu sendiri. 

Contoh: 

(7) beruang : „nama binatang‟ 

beruang : „memiliki uang‟ 

beruang : „memiliki ruang‟ 

 

Ketiga kata di atas akan tampak berbeda bila dimasukkan pada sebuah kalimat. 

Beruang kutub itu berwarna putih, kata beruang pada kalimat tersebut nampak 

bermakna nama binatang. Dan pada kalimat,  orang kaya itu adalah orang yang 

beruang banyak. Beruang pada kalimat tersebut bermakna orang yang mempunyai 

banyak uang. Sedangkan kata beruang berikutnya akan bermakna banyak ruang bila 

dibuat kalimat seperti berikut,  sekolah itu beruang sepuluh. 

 

 

2.2.3.1  Faktor Penyebab Terjadinya Homonim 

Menurut Chaer (2009: 95) ada dua kemungkinan sebab terjadinya homonim ini, yaitu 

sebagai berikut.  

1) Bentuk-bentuk yang berhomonim itu berasal dari bahasa atau dialek yang 

berlainan. Misalnya, kata bisa yang berarti „racun ular‟ berasal dari bahasa 

Melayu, sedangkan kata bisa yang berarti „sanggup‟ berasal dari bahasa Jawa. 

Contoh lain, kata bang yang berarti „azan‟ berasal dari bahasa Jawa, sedang-kan 

kata bang (kependekan dari abang) yang berarti „kakak laki-laki‟ berasal dari 
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bahasa Melayu/dialek Jakarta. Kata asal yang berarti „pangkal, permu-laan‟ 

berasal dari bahasa Melayu, sedangkan kata asal yang berarti „kalau‟ berasal dari 

dialek Jakarta.  

2) Bentuk-bentuk yang berhomonim ini terjadi sebagai hasil proses morfologi. 

Umpamanya, kata mengukur dalam kalimat Ibu sedang mengukur kelapa di 

dapur adalah berhomonim dengan kata mengukur dalam kalimat Petugas agraria 

itu mengukur luasnya kebun kami. Jelas, kata mengukur yang perta-ma terjadi 

sebagai hasil proses pengimbuhan awalan me- pada kata kukur (me + kukur = 

mengukur); sedangkan kata mengukur yang kedua terjadi sebagai hasil proses 

pengimbuhan awalan me- pada kata ukur (me + ukur = mengu-kur).  

 

 

 

 

2.2.4 Hiponim dan Hipernim 

Kata hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma berarti „nama‟ dan hypo 

berarti „di bawah‟. Maka secara harfiah kata hiponim berarti „nama yang termasuk di 

bawah nama lain‟. Secara semantik Verhaar dalam (Chaer, 2002: 98) menyatakan 

hiponim ialah ungkapan (biasanya berupa kata, tetapi kiranya dapat juga frase atau 

kalimat) yang maknanya dianggap merupakan bagian makna sesu-atu ungkapan lain.  

 

Djajasudarma (1993: 48) menyatakan bahwa hiponim adalah hubungan makna yang 

mengandung pengertian hierarki. Sejalan dengan pendapat di atas, Soedjito (1990: 

88) mengungkapkan bahwa hiponim adalah kata-kata yang tingkatnya ada di bawah 

kata yang menjadi superordinatnya atau hipernim (kelas atas). 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis mengacu pada pendapat Soedjito yang 

mengungkapakan bahwa hiponim adalah adalah kata-kata yang tingkatnya ada di 

bawah kata yang menjadi superordinatnya atau hipernim (kelas atas). Se-dangkan 

hipernim adalah kata-kata yang maknanya melingkupi makna kata-kata yang lain 

(Chaer, 1998: 387). 

Contoh: 

a. Kata warna merupakan superordinat/hipernim, sedangkan merah, jingga, hijau, 

biru, dan sebagainya merupakan hiponim. 

b. Kata buah-buahan merupakan superordinat/hipernim, sedangkan mangga, jeruk, 

apel, pisang, dan sebagainya merupakan hiponim. 

Konsep hiponim dan hipernim mengandaikan adanya kelas bawahan dan kelas a-

tasan, adanya makna sebuah kata yang berada di bawah kata lainnya. Oleh karena itu, 

ada kemungkinan sebuah kata yang merupakan hipernim terhadap sejumlah kata lain, 

akan menjadi hiponim terhadap kata lain yang hirarkial berada di atas-nya. Hal ini 

dapat dilihat pada skema di bawah ini. 

     Makhluk 

 

   Binatang   manusia 

 

 

Burung ikan  kambing gajah 
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Merpati gelatik  nuri pelet perkutut 

Pada skema di atas, kata burung yang merupakan hipernim terhadap merpati, ge-lati, 

nuri, pelet, perkutut, dan sebagainya akan menjadi hiponim terhadap kata binatang. 

Hal tersebut terjadi karena yang termasuk binatang bukan hanya bu-rung, tetapi juga 

ikan, kambing, gajah, dan sebagainya. Selanjutnya, binatang itu pun merupakan 

hiponim terhadap kata makhluk, sebab yang termasuk makhluk bukan hanya binatang 

tetapi juga manusia (Chaer, 1994: 100).  

 

 

2.2.5  Polisemi 

Istilah polisemi (Inggris:polysemy) berasal dari bahasa Yunani poly „banyak‟ dan 

sema „tanda/lambang‟. Tanda atau lambang bahasa yang bermakna banyak. Poli-semi 

adalah kata-kata yang mengandung makna lebih dari satu, tetapi makna itu masih 

berhubungan dengan makna dasarnya disebut juga kata beraneka (Sudaryat, 2009: 

43). Menurut pendapat Keraf (1980: 36) polisemi adalah satu bentuk mem-punyai 

beberapa makna. Sementara itu, Parera (2004: 81) mengungkapkan bahwa polisemi 

adalah satu ujaran dalam bentuk kata yang mempunyai makna berbeda-beda, tetapi 

masih ada hubungan dan kaitan antara makna-makna yang berlainan. Pendapat lain 

mengatakan bahwa polisemi menunjukan suatu kata memiliki lebih dari satu makna 

(Djajasudarma, 1999: 43). Ada juga yang berpendapat bahwa po-lisemi ialah satu 

kata yang memiliki makna banyak (ganda/lebih dari satu). Poli-semi lazim diartikan 

sebagai satuan bahasa (terutama kata, bisa juga frase) yang memiliki makna lebih dari 

satu (Chaer, 2009: 101).  
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa polisemi adalah 

satu kata  mempunyai makna lebih dari satu yang masih memiliki hubungan dan 

kaitan dengan makna dasarnya. Pada umumnya sebuah kata mengandung sebuah arti, 

tetapi pada polisemi kita berhadapan dengan sebuah kata yang mengandung arti lebih 

dari satu atau makna ganda walaupun masih memiliki hubungan dengan makna 

dasarnya. Misalnya, kata terang yang mengandung makna cerah, siang ha-ri, bersih, 

nyata, sah, bercahaya dsb, frase orang tua yang mengandung makna ayah-ibu, orang 

yang sudah tua, orang yang dihormati atau dituakan. 

Contoh: 

(8) Kepalanya luka kena pecahan kaca. 

(9) Kepala kantor itu bukan paman saya. 

(10) Kepala surat biasanya berisi nama dan alamat kantor.  

(11) Kepala jarum itu terbuat dari plastik. 

(12) Yang duduk di kepala meja itu tentu orang penting. 

 

Pada contoh di atas kata kepala yang setidaknya mempunyai makna (1) bagian tu-buh 

manusia, seperti pada contoh kalimat (8); (2) ketua atau pemimpin, seperti pada 

contoh kalimat (9); (3) sesuatu yang berada di sebelah atas, seperti pada con-toh 

kalimat (10); (4) sesuatu yang berbentuk bulat, seperti pada contoh kalimat (11); (5) 

sesuatu atau bagian yang sangat penting, seperti pada  kalimat (12). 

 

 

2.2.5.1  Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Polisemi 

Menurut Pateda (2001:214), polisemi terjadi karena: 

1) kecepatan melafalkan kata, misalnya kata ban tuan dan bantuan. Apakah ban 

kepunyaan tuan atau bantuan? 
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2) faktor gramatikal, misalnya kata pemukul dapat bermakna alat yang digu-

nakan untuk memukul atau orang yang memukul; 

3) faktor leksikal, misalnya kata makan yang biasanya dihubungkan dengan 

kegiatan manusia atau binatang memasukkan sesuatu ke dalam perut, teta-pi 

kini kata makan dapat digunakan pada benda tak bernyawa sehingga 

muncullah urutan kata makan sogok, makan angin, makan riba, dan seba-

gainya; 

4) faktor pengaruh bahasa asing, misalnya kata item, kini digunakan kata bu-tir 

atau unsur; 

5) faktor pemakaian bahasa yang ingin menghemat penggunaan kata. Mak-

sudnya, dengan satu kata, pemakai bahasa dapat mengungkapkan berbagai ide 

atau perasaan yang terkandung dalam hatinya. Misalnya, dalam bahasa 

Indonesia ada kata mesin yang biasa dihubungkan dengan mesin jahit. Ma-

nusia membutuhkan kata yang mengacu kepada  mesin yang menjalankan 

pesawat terbang, mobil, motor, maka muncullah urutan kata mesin pesa-wat 

terbang, mesin mobil, dan mesin motor. 

6) faktor pada bahasa itu sendiri yang terbuka untuk menerima perubahan, baik 

perubahan bentuk, maupun perubahan makna. Maksudnya, pada sua-tu ketika 

sesuatu kata tertentu hanya XI lalu pada perkembangan berikut-nya akan 

bertambah dengan makna Y, dan seterusnya. Makna dasar ber-kembang dan 

bertambah. Hal ini terjadi karena perkembangan pemikiran manusia sebagai 

pemakai bahasa. Misalnya, dahulu dikenal tudung saji „penutup makanan‟, 
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tetapi saji sekarang pemakaiannya lebih luas, misal-nya, saji balik ‟playback‟, 

saji ulang „replay‟, dengan makna saji „menghi-dangkan‟ atau „hidangan‟. 

 

 

2.3  Perbedaan Homonim dan Polisemi 

 

Satu persoalan lagi yang berkenaan dengan polisemi adalah bagaimana kita bisa 

membedakan dengan bentuk-bentuk yang disebut homonim, karena polisemi se-ring 

dikacaukan dengan hominim. Perbedaan homonim dan polisemi menurut Chaer 

(2009: 104) adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

          Tabel 2.2 Perbedaan Homonim dan Polisemi 

No 

(1) 

Homonim    

(2) 

Polisemi 

(3) 

1 Homonim bukanlah satu buah kata, 

melainkan dua buah kata atau lebih 

yang kebetulan bentuknya sama. 

Polisemi adalah satu buah kata. 
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2 Karena bukan satu buah kata, maka 

maknanya pun berbeda. Di dalam  

kamus bentuk-bentuk yang 

homonim didaftarkan sebagai entri-

entri yang berbeda. 

Di dalam kamus didaftarkan sebagai 

sebuah entri. 

3 Makna-makna pada bentuk 

homonim tidak ada kaitannya atau 

hubungannya sama sekali antara 

yang satu dengan yang lain.  

Contoh:  

buku I bermakna „tulang sendi‟ 

buku II bermakna „kitab‟ 

 

antara makna I dan II tidak ada 

hubungannya sama sekali.  

Makna-makna pada bentuk polisemi 

masih ada hubungan karena memang 

dikembangkan dari komponen-

komponen makna kata-kata tersebut. 

Namun, kadangkala, dalam beberapa 

kasus, kita sukar membedakan secara 

tegas antar polisemi dan homonim 

itu. 

Contoh: 

Kata kaki yang memiliki komponen 

makna, antara lain: 

1) anggota tubuh manusia (juga 

binatang); 

(1) (2) (3) 

  2) terletak di sebelah bawah; 

3) berfungsi sebagai penopang untuk 

berdiri.  
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Komponen makna (1) adalah makna 

asal, yang sesuai dengan referen atau 

juga makna leksikal dari kata itu. 

Dalam perkembangan selanjutnya, 

  komponen makna (2) berkembang 

menjadi makna tersendiri untuk 

menyatakan bagian dari segala 

sesuatu yang terletak di sebelah 

bawah seperti dalam frase kaki 

gunung dan kaki bukit. Komponen 

makna (3) juga berkembang menjadi 

makna sendiri untuk menyatakan 

segala sesuatu yang berfungsi sebagai 

penopang seperti dalam frase kaki 

meja dan kaki kamera. 

 

Selain perbedaan yang telah disebutkan di atas, terdapat perbedaan homonim dan 

polisemi menurut Sudaryat (2009:43) adalah sebagai berikut. 

 

 

No Homonim Polisemi 

1 Bersumber pada dua kata atau lebih Bersumber pada satu kata. 
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2 Maknanya tidak berkaitan dengan 

makna dasar. 

Maknanya masih berkaitan dengan 

makna dasar. 

 

Berdasarkan dua pendapat diatas dapat ditarik simpulan mengenai perbedaan 

homonim dan polisemi adalah sebagai berikut. 

No Homonim Polisemi 

1 Berasal dari dua kata atau lebih Berasal dari satu kata 

2 Maknanya tidak berkaitan 

dengan makna dasar 

Maknanya berkaitan dengan makna 

dasarnya 

3 Biasanya bermakna denotasi Biasanya bermakna konotasi 

4 Dalam kamus dijadikan dua entri Dalam kamus satu entri 

 

2.3.1  Cara untuk Membedakan Polisemi dari Homonim 

Palmer (dalam Parera, 2004:83) mengemukakan cara untuk membedakan polisemi 

dari homonim. Cara itu, adalah sebagai berikut. 

1) Penelusuran etimologis; jika ditemukan ujaran itu berasal dari dua sumber 

yang berbeda, maka ujaran itu dianggap sebagai homonim, dalam kamus 

ujaran itu diperlakukan sebagai dua entri; sedangkan jika tidak ditemukan 

sumber yang berbeda atau berasal dari satu sumber (walaupun maknanya 

berbeda), ujaran itu diperlakukan sebagai polisemi. 
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2) Kemungkinan kedua ialah penelitian apakah ujaran dan bentuk kata itu di-

pergunakan dalam makna harfiahnya dan dalam makna metaforis; dalam hal 

ini kita akan dapat meramalkan polisemi daripada homonim. 

3) Usaha ketiga untuk menentukan polisemi atau homonim ialah mencari se-

buah makna inti; misalnya kata cetak bahasa Indonesia dalam ujaran men-

cetak buku, mencetak batu bata, mencetak gol,mencetak sarjana. 

4) Usaha yang keempat ialah melakukan ujia ambiguitas/kedwimaknaan; mi-

salnya, dalam bahasa Inggris diberikan kalimat I went to the bank; bank 

bahasa Inggris dapat bermakna „tepi sungai‟ dan „tempat simpan pinjam 

uang‟. 

 

 

2.4 Kemampuan Menentukan Relasi Makna 

Relasi Makna 

 

 

 Sinonim        Antonim     Homonim      Hipernim       Polisemi 

 

 Homograf   Homofon       Hiponim 

Relasi makna adalah hubungan makna antar kata, frasa, klausa ataupun kalimat. 

Relasi makna dibagi menjadi lima yaitu,  

(1)sinonim adalah ungkapan (bisa berupa kata, frasa, atau kalimat) yang maknanya 

kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain.  

     Contoh : melihat, melirik, menatap, mengintip.  
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(2) antonim adalah ungkapan (biasanya berupa kata, tetapi dapat pula dalam ben-tuk 

frasa ataupun kalimat) yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan 

lain. 

      Contoh: laki-laki >< perempuan 

                     hidup >< mati 

(3) Hominim adalah dua buah kata atau lebih yang sama bentuknya, tetapi makna-nya 

berlainan. Contoh : bisa I, bisa II. Homonim mempunyai jenis lain yaitu, (a) 

homograf adalah kata-kata yang dalam bentuk tulisannya sama tetapi bbeda 

dalam pelafalannya dan beda pula maknanya, contoh : teras I, teras II. (b) 

Homofon ada-lah kata yang sama bunyi (pelafalannya) tetapi berbeda tulisannya 

dan beda pula maknanya, contoh : bang I, bank II. 

(4) Hiponim adalah kelas atasan sedang hipernim adalah kelas bawahan. 

       Contoh :                       warna (Hipernim) 

 

  Merah             Kuning    Hijau         Biru     (Hiponim) 

(5) Polisemi adalah kata-kata yang mengandung makna lebih dari satu, tetapi makna 

itu masih berhubungan dengan makna dasarnya (kata beraneka). 

     Contoh : kepala : bagian atas tubuh manusia, 

                   Kepala sekolah : pimpinan sekolah, 

                   Kepala polisi : pimpinan polisi. 

Instrumen yang digunakan adalah tes objektif  dengan rincian, 30 soal pilihan ganda 

dengan empat alternative jawaban (A, B, C, dan D), 10 soal isian singkat dan 10 soal 

menjodohkan dengan 15 alternatif jawaban. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menentukan re-lasi 

makna adalah kesanggupan, kecakapan dan ketepatan siswa dalam memahami kata, 

frasa ataupun klausa yang memiliki hubungan makna hingga tepat dalam menentukan 

kata tersebut termasuk pada sinonim, antonim, homonim(homograf, homofon), 

hiponim dan hipernim, dan polisemi. 

 

 

 

 


