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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Semantik 

 Bahasa timbul dari adanya gejala sosial pada lingkup kehidupan manusia 

sebagai sebuah sarana untuk berkomunikasi antarsesama manusia. Adanya gejala 

sosial tersebut, maka dalam penggunaan serta tujuan bahasa sebagai alat 

komunikasi perlu adanya perbedaan. Menurut Charles Morris (dalam, Parera. 

2004:11) penggunaan bahasa dibedakan menjadi empat macam, yakni informatif, 

valuatif, incitif, dan sistemik. Dalam berbagai macam penggunaan bahasa 

bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. 

 Penggunaan bahasa informatif bersifat rasional atau nyata adanya. Bahasa 

bersifat rasional akan menyampaikan informasi apa yang telah pernah terjadi, 

sedang terjadi, dan akan terjadi. Bahasa informatif mempergunakan tanda bahasa 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan interpretasi seperti apa adanya pada si 

pendengar atau pembaca. Pada bahasa valuatif yaitu bahasa yang mampu menim-

bulkan emosi dan perasaan tertentu kepada penerima informasi. Dampak ini 

memberikan informasi dalam bentuk yang menekankan perasaan. Penggunaan 

bahasa valuatif menimbulkan sikap tertentu dan pendirian yang lebih 

mengutamakan sesuatu seperti bahasa pada cerita fiktif, puisi, politik, dan retorika 

tertentu.  

Bahasa bersifat abstrak hal tersebut ada karena bahasa masih berada di 

dalam benak seorang penutur. Hal tersebut tidak dapat diapahami oleh pengamat 

apabila tidak diutarakan atau melalui sebuah media. Bahasa dapat dipahami oleh 
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informan apabila bahasa tersebut disampaikan dalam bentuk tindak atau tingkah 

seorang penutur. Pada proses telaah terhadap struktur bahasa dimulai dari proses 

pengkajian tindak tutur. Pemerolehan bahasa didasari sebuah alur teori 

behaviorisme, yaitu suatu rangkaian rangsangan (stimulus) dan mengahasilkan 

sebuah tanggapan (respons). Rangsangan dan tanggapan dapat berupa nonbahasa 

dan nonverbal. Contoh pada setiap pagi tidak jarang sesorang mendengar suara 

kukuruyuk hanya dengan sebuah rangsangan dari indera pendengaran. Maka 

tanggapan (respons) yang diperoleh adalah pemahaman bahwa sumber bunyi 

tersebut bermakna ayam jantan yang berkokok, serta sebagai tanda waktu sudah 

menjelang pagi. Tanggapan (respons) tersebut diperoleh dari sebuah proses 

pemahaman secara pengalaman berupa nonbahasa dan nonverbal.  

 Banyaknya kata yang digunakan bersifat konvensional (umum), berbentuk 

lambang dan mengandung onomatope yang termasuk ikonik. Tanda-tanda itu juga 

bisa dibedakan menjadi dua jenis, yang secara langsung mewakili benda atau hal 

yang bersangkutan dengan benda terseebut dan diturunkan dari tanda-tanda lain. 

Kata dalam wujudnya mempunyai wujud berupa sistem turunan, bahwa bunyi-

bunyi bahasa lisan ke dalam lambang yang dapat dilihat secara visual (Ullman, 

2007:20-22).  

 Menurut Sudaryanto (1989:113) bahasa berasal dari bentuk pencerminan 

sebuah aspek kenyataan. Dalam bahasa terdapat bagian terkecil sebuah bahasa 

yaitu berupa satuan kata, terdapat bentuk simbol bunyi dimanfaatkan secara khas 

oleh penutur untuk mengacu pada aspek kenyataan tertentu. Pemanfaatan bentuk 

fonik (bunyi) sebagai cerminan atau ikon dapat diterima apabila telah dikenal 

secara umum baik oleh pemakai. Bahasa tersebut berasal dari sebuah bunyi yang 
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ditangkap oleh panca indera dan disampaikan kembali dengan konteks yang 

sesuai dari sebuah bunyi dan pesan yang akan disampaikan oleh penutur. Dengan 

demikian, sebuah bahasa dapat digunakan apabila telah disepakati dengan baik 

oleh penutur maupun lawan tuturnya. 

 

2.2 Pengertian Onomatope 

 Asal-usul terbentuknya suatu bahasa sering menjadi bahan kajian pada 

bidang perkembangan bahasa cukup lama. Terdapat cukup banyak teori yang 

berkaitan dengan terbentuknya sebuah bahasa. Salah satu teori tersebut adalah 

teori pembentukan bahasa melalui bunyi ikonik. Sejauh diketahui dan diakui oleh 

para ahli bahasa, bahasa bersifat ikonik adalah pernyataan bahasa yang muncul 

karena adanya kesesuaian antara bunyi dengan kenyataan yang diacunya. Tanda 

bahasa tersebut dapat memberikan ingatan dan penamaan dari apa yang ditangkap 

oleh panca indera (Sudryanto, 1989:144). Bahasa berasal dari sumber bunyi 

maupun bentuk dan ditangkap oleh panca indra dengan keserasian antara bunyi 

dan bentuk maka bahasa yang timbul dari penangkapan panca indera memiliki 

kekhasan tersendiri dan menjadi bentuk bahasa yang bersifat ikonik. 

Karya sastra sebagi sasaran kajian onomatope antara lain terwujud sebagai 

karya tulis sastra. Karya tulis sastra yang berasal dari sebuah panca indera seorang 

pengarang dan dari sebuah suara yang dapat dianalogikan sebagai kata-kata. 

Secara potensial tulisan tersebut dapat membuahkan sebuah makna atau 

penggambaran suatu benda, tempat, serta suasana. Penulisan tersebut merupakan 

wujud pelam-bangan suatu objek yang ditangkap oleh panca indera seorang 

pengarang. Gaya bahasa penulisan digunakan sebagai cara menyusun dan 
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menggambarkan sesuatu secara nyata dan tepat sehingga dapat menampilkan nilai 

keindahan serta sesuai dengan tujuan pemaparnya.  

Menurut Ferdinand de Saussure (dalam Chaer, 2009:2) pada bidang 

semantik, arti setiap komponen pada bahasa yang berwujud bentuk-bentuk bunyi 

bahasa dan komponen yang diartikan atau makna dari suatu komponen bentuk dan 

bunyi bahasa. Dengan demikian, semantik merupakan ilmu linguistik yang 

berfokus pada aspek tanda dan lambang pada suatu bahasa. 

Pada hal ini, Chaer (2009:44) menyatakan bahwa onomatope merupakan 

bahasa yang muncul berdasarkan tiruan bunyi yang merujuk pada kesan atau 

bunyi dari suatu benda karena suatu keadaan atau tindakan. Dalam artian, 

pemberian nama pada benda atau objek tertentu berdasarkan kesan bunyi yang 

muncul dari benda tersebut atau kesan suara yang ditimbulkan oleh benda 

tersebut. Apabila benda yang dimaksud memiliki kesamaan dengan bunyi yang 

ditimbulkan, tetapi setiap daerah maupun wilayah tertentu memiliki perbedaan 

dalam penyebutannya.  

Menurut Ullman (2007:101-102) onomatope pada bidang semantik 

dibedakan menjadi  dua. Pertama adalah tiruan bunyi yang dapat mengacu ke 

suatu pengalaman akustik yang sedikit banyak mirip dengan struktur fonetik kata. 

Misalnya seperti kata dengung, ketik, desis, brak, tong, dan sebagainya. Kedua, 

tiruan bunyi yang tidak membangkitkan pengalaman akustik, tetapi memberikan 

suatu tindakan, seperti gemetar, geleduk, geletar, geretak.  Atau membangkitkan 

sebuah suasana atau moral, biasanya yang tak mengenakan, seperti suram, muak, 

becek. 
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Teori tersebut didukung oleh kajian yang dilakukan oleh Sudaryanto pada 

keikonikan dalam bahasa. Pada kajian tersebut, bahwa suatu keikonikan sebuah 

bahasa dapat dibagi menjadi beberapa sumber, anatara lain dari suara atau bunyi, rasa 

atau keadaan, dan bentuk objek (besar atau kebesaran, lebar atau kelebaran, dan 

panjang atau kepanjangan. Keikonikan bahasa tidak hanya dihasilkan melalui 

pendengaran, melainkan juga dapat diamati secara langsung melalui panca indera 

lain. 

 Efek onomatope juga akan bergantung pada sebuah situasi di saat kata atau 

kalimat diucapkan. Bunyi menjadi ekspresif jika secara kebetulan sesuai dengan 

dengan makna potensi bunyi tersebut berasal. Dari potensi tersebut, maka sifat 

onomatope akan muncul secara alami dan akan menambah daya ekspresi terhadap 

makna sejenis “efek resonansi”. Apabila tidak ada keselarasan secara instrinsik maka 

bunyi tersebut bersifat netral dan tidak ada efek resonansi yang ditimbulkan (Ullman, 

2009: 105-107).  Sebuah alur, isi, dan setting sebuah cerita yang relevan serta 

memiliki potensi untuk munculnya sebuah unsur bunyi akan memberikan kesan nyata 

dan gelombang emosi pada pembaca, sehingga dapat selaras dengan cerita. 

Penggunaan gaya penulisan dengan menggunakan efek resonansi tersebut mampu 

memberikan kesan emotif, dan nyata. Pengalaman serta ingatan pembaca dalam 

mengenal asal bunyi-bunyian dan benda yang relevan menimbulkan bunyi juga 

berpengaruh dalam pemahaman dan penghayatan isi cerita. 

 

2.3 Ciri-ciri Onomatope 

Onomatope merupakan istilah bahasa yang dapat didefinisikan sebagai 

kosakata yang dibentuk berdasarkan „bunyi‟ atau „suara‟ yang dikeluarkan oleh 
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benda atau objek dengan kata yang relevan. Penamaan yang muncul karena 

adanya nilai rasa atau keadaan objek acuannya membuat onomatope memiliki 

makna terhadap objek atau benda yang diacunya. Objek atau benda sebagai acuan 

ikonik bahasa adalah 1) berdasarkan sifat benda yang diacu terkesan berukuran 

kecil atau besar, bersifat menakutkan, berbentuk panjang, bulat, dan lain 

sebagainya, 2) bersifat kontras yaitu mempunyai sifat berlainan antara benda atau 

objek dengan bunyi yang ditimbulkan, dan 3) keteraturan sebuah benda atau 

tindakan, yaitu kesesuaian antara bunyi yang ditimbulkan dengan aktifitas yang 

sedang dilakukan. Bentuk ikonik pada bahasa muncul akibat adanya upaya 

penerimaan serta peng-hayatan terhadap indra penglihatan dan pendengaran dari 

penutur yang mengacu pada sifat relevan antara bunyi dengan objek yang 

disampaikan. 

 Menurut Kusno (2015) bahasa onomatope juga dikenal di berbagai 

negara, keunikan yang nampak pada keikonikan bahasa di setiap bangsa adalah 

setiap bangsa tidak memiliki kesamaan dalam menangkap bunyi atau suara 

tersebut. Dalam bahasa Inggris, misalnya ‟tokek‟ disebutnya dengan ‟gecko‟ 

(berarti mereka mendengarnya dengan ‟ge-ko..ge-ko...ge-ko....‟). Lalu burung 

kakatua dengan ‟cockatoo‟ (yang berarti kira-kira masuk di telinga mereka 

sebagai ‟koko-tu...koko-tu...koko-tu...‟). Ada juga nama burung yang endemis di 

negara barat yang diberi nama ‟cuckoo‟ (mengeluarkan suara ‟ku-ku...ku-ku...ku-

ku....‟). 

Dalam bahasa Indonesia mungkin onomatope ini lebih beragam diciptakan 

orang. Ada kata ‟telur ceplok‟ (dari bunyinya waktu dimasukkan ke dalam wajan), 

‟keripik‟ dan ‟kerupuk‟ (dari bunyinya waktu digigit), ‟rokok kretek‟ (dari 
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bunyinya waktu rokok ini diisap), ‟musik dangdut‟ (dari suara gendangnya), 

‟kantong kresek‟ (dari suara yang dikeluarkan waktu membuka kantong plastik 

tersebut), ‟kampung becek‟ (dari suara cek-cek-cek waktu melintasi tempat yang 

tergenang air itu) dan ‟kentut‟ (dari bunyi ‟tuut‟ baik yang pendek maupun yang 

panjang). Akan tetapi, dalam bahasa Inggris ‟kentut‟ ini mempunyai onomatope 

‟fart‟ (yang kira-kira terdengar seperti ‟brot‟). Onomatope memang sangat kreatif 

sesuai dengan imajinasi auditif dari masing-masing bahasa di dunia ini. Oleh 

karena itu, onomatope dapat disebut bahasa yang muncul dari telinga turun ke 

lidah. 

Pengikonikan bahasa dapat digunakan berdasarkan bagian benda yang 

diacu, yaitu hanya bagian tertentu dari objek tersebut untuk mewakili sebuah 

objek. Misalnya kata ekor dalam kalimat “Ibu membeli 5 ekor ayam”. Kata “ekor” 

dalam kaliamt tersebut bukanlah arti “ekor” itu saja, melainkan seluruh tubuh dari 

ayam tersebut. Umpamanya, orang yang sangat kikir lazim disebut si kikir atau si 

bakhil. Adapun penyebutan sifat khasnya, yaitu sifat yang khas pada benda acuan. 

Hal tersebut terjadi karena kata sifat lebih mendesak dan menonjol daripada kata 

benda.  Adapun pemberian nama terhadap benda atau objek yang diacu 

berdasarkan dari nama penemunya, hal tersebut digunakan dengan tujuan untuk 

memudahkan dalam mengingat dari hasil temuannya serta untuk memberi 

penghargaan terhadap penemu yang telah menciptakannya. Hal yang sama juga 

terjadi pada pemberian nama berdasarkan tempat ditemukannya, dan berdasarkan 

bahan pembuatnya. Maka hal tersebut sesuai dengan dalil arkhimides, hukum 

kepler, hukum van der tunk, dan lain sebagainya. 
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Penamaan pada suatu kata dalam bahasa yang baru diperoleh merupakan 

hasil dari beberapa gejala-gejala yang mendukung munculnya kata tersebut. Suara 

atau bunyi yang diterima oleh panca indera merupakan adanya penamaan pada 

sesuatu yang menimbulkan bunyi dan relevan apa yang dilihat oleh panca indera, 

maka sebuah kata baru akan muncul sesuai dengan bentuk dan bunyi yang 

ditimbulkan. Adanya penamaan suatu objek di pengaruhi oleh berbagai hal dan 

sebuah norma untuk memberikan kesan baik pada kata. Hal tersebut dapat 

memberikan kesan positif pada sebuah kata yang akan disampaikan maupun yang 

akan diterima oleh informan dan penerima informasi. Apabila sebuah kata itu baik 

dan disepakati oleh semua pihak, maka sebuah kata baru akan lahir dan 

memberikan makna baru pula. 

 

2.4 Onomatope Bahasa Indonesia 

 Menurut Chaer (2009:44) dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang 

terbentuk dari hasil peniruan bunyi objek yang diacu. Maksud hal tersebut adalah 

pemberian nama benda atau sesuatu hal terbentuk berdasarkan bunyi dari benda 

atau suara yang ditimbulkan atau dikeluarkan dari benda tersebut. Misal, serangga 

yang mampu mengeluarkan bunyi “krik, krik, krik” dengan bunyi yang 

ditimbulkan maka binatang tersebut diberi nama jangkrik. Ssebuah kata yang 

terbentuk berdasarkan tiruan bunyi ini disebut bahasa ikonik atau onomatope. 

Bahasa mengalami pembentukan kata dari simbol bunyi yang ada, hal tersebut 

mempengaruhi bentuk asli dari bentuk asli bahasa ikonik. Terdapat kata kerja atau 

nama perbuatan dari tiruan bunyi. Misalnya, anjing menggonggong, ayam 

berkokok, angin menderu, lonceng berdentang, anak itik menciap, dan lain-lain. 
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Adanya perubahan tersebut merupakan sebuah strategi pemakaian bahasa ikonik 

agar dapat menjadi sebuah kata dan dapat melengkapi sebuah kalimat. Dalam 

sebuah isi sebuah karya tulis maupun tuturan langsung oleh pencerita terkadang 

menyematkan kata-kata yang berasal dari suatu benda, bertujuan untuk 

memberikan gambaran nyata terhadap lawan tutur maupun pembaca karya tulis. 

Penyampaian bentuk bunyi-bunyian dalam sebuah bahasa harus memiliki 

kesesuaian antara bunyi dengan benda yang menimbulkan bunyi, hal tersebut 

dapat memberikan ingatan pada pembaca maupun lawan tutur. 

 Terbentuknya kata berdasarkan tiruan bunyi sebenarnya tidak memiliki 

kesamaan secara utuh, tetapi hanya memiliki kemiripan saja. Hal tersebut di-

pengaruhi karena suatu benda atau objek tertentu tidak memiliki alat fisiologis 

untuk berkomunikasi atau mengeluarkan bunyi seperti manusia. Serta adanya 

perbedaan sistem fonologi di setiap daerah yang berbeda-beda. Misal, orang 

Sunda menirukan kokok ayam jantan sebagai (kongkorongok), orang Melayu 

Jakarta sebagai (kukuruyuk), sedangkan (kukeleku) sebutan suara tiruan kokok 

ayam jantan bagi orang Belanda (Chaer, 2009:45). Perbedaan penyebutan yang 

berbeda-beda pada setiap manusia dipengaruhi oleh sifat budaya, lingkungan, 

serta kebahasaan yang telah disepakati bersama berbeda-beda pada setiap manusia 

di berbagai daerah.  

  Menurut Pope (dalam Ullman, 2007: 99) menjelaskan definisi prinsip 

motivasi lewat bunyi, dan menggambarkan lewat contoh-contoh yang pas. Lebih 

menarik lagi, efek yang timbul dari bunyi memberikan kesan artistik serta 

kemulusan yang dihasilkan dalam sebuah kalimat. Penggunaan onomatope 

sebagai perabot dalam isi sebuah karyta tulis dapat memberikan efek, tetapi efek 
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tersebut tidak banyak didasarkan pada kata demi kata seperti pada kombinasi dan 

modulasi nilai bunyi yang dapat diperkuat oleh faktor-faktor seperti ritme, 

resonansi, dan rima.  

Bunyi asli yang dikeluarkan oleh sebuah objek atau benda yang diacu, 

berupa bunyi asli tidak dapat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Maka 

perubahan bentuk perlu dilakukan. Bahwa terdapat imbuhan “ge”, “ke”, “de”, 

“le”, untuk memperjelas dan mengubah bentuk dari bunyi asli, serta sebagai acuan 

bunyi yang dikeluarkan dari objek tersebut. Adapun imbuhan “me”, “be”, “te”, “-

nya” yang berarti bunyi ikonik yang muncul karena adanya unsur perbuatan atau 

tindakan yang menimbulkan bunyi dan sebagai dasar bahwa benda atau objek 

tersebut sedang dalam keadaan menimbulkan bunyi  

 Pembendaharaan bahasa Indonesia terhadap simbol bunyi cukup banyak 

dan akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan zaman dan kecerdasan 

setiap penutur bahasa. Adanya perbedaan bahasa yang tidak bisa dilepaskan dari 

kehidupan masyarakat di setiap daerah. Hal tersebut sebagai bukti bahwa bahasa 

ikonik akan terus berkembang. Dalam perkembangannya akan memunculkan 

bahasa ikonik atau onomatope yang cenderung memiliki keunikan dan tujuan 

yang berbeda. 

  

2.5 Bentuk Onomatope 

Sudaryanto (1989:117-136) berpendapat bahwa onomatope berdasarkan 

bentuknya di bagi menjadi berbagai bentuk. Onomatope berbentuk kata 

merupakan jenis yang sering ditemukan dalam sebuah karya tulis berupa cerita 

maupun komik. Kata yang dimaksud adalah kata dasar, sebuah kata yang belum 
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mengalami perubahan baik berupa imbuhan, sisipan, maupun akhiran. Kata dasar 

merupakan kata yang murni tanpa ada perubahan sedikitpun. Penyampaian sebuah 

kata dapat memberikan kesan yang nyata dengan memberikan sebuah imbuhan 

pada kata dasar. Kata berimbuhan merupakan kata dasar yang mendapatkan 

sebuah awalan, sisipan, maupun akhiran. Di sisi lain, untuk menegaskan makna 

dan fungsi sebuah kata, kata mengalami proses pengulangan. Adanya kata ulang 

dapat memberikan penegasan pada sebuah kata maupun memberikan arti lain dari 

kata tersebut.  

Jenis keikonikan dapat dilihat dari adanya unsur fonik yang dominan. 

Sebuah kata-kata yang mengandung kadar ikonik haruslah diucapkan agar fungsi 

ikonik dapat terwujud. Dalam pengikonikan sebuah kata terkadang terdapat 

imbuhan, sisipan, dan akhiran. Paritkel-partikel dalam sebuah pengikonikan dapat 

memberikan dampak ekspresif pada kata. 

 

2.6 Makna Onomatope 

 Mengkaji tentang bahasa ikonik atau onomatope tidak lepas dari makna 

yang terkandung pada setiap kata. Makna dalam setiap satuan bahasa tidak lepas 

dari kajian semantik sebagai dasar sebuah teori tentang lambang atau makna yang 

menyatukan makna. Pope (dalam Ullmann, 2009: 99) mengungkapkan bahwa 

prinsip pada motivasi fonetik adalah dapat mendifinisikan sebuah bunyi dan dari 

bunyi tersebut mampu memberi-kan gambaran secara tepat. Adanya hubungan 

antara bunyi dan gambaran yang tepat dalam sebuah kata, dapat memberikan 

kesan yang pas dan ekspresif pada kata. 
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 Menurut Pierce (dalam Pateda, 2001: 45) pemberian nama pada suatu 

objek atau tanda dipengaruhi oleh sifat dan objek memiliki kemiripan, serta 

langsung mengacu pada kenyataan. Setiap pengungkapan suatu nama objek yang 

dimaksud harus mempunyai hubungan timbal balik dari keserasian sifat dan 

bentuk objek. Onomatope hanya akan menyala jika kemampuan ekspresifnya 

dalam suatu bunyi oleh kontaknya dengan suatu makna yang tepat. 

 Menurut Abdul Chaer (1990:61), makna yang terkandung dalam sebuah 

bahasa sangat penting karena makna memiliki peranan yang dominan dalam 

berbahasa. Oleh karena itu, dalam makna mulai berkembang menjadi beberapa 

jenis. Adapun beberapa jenis makna tersebut memiliki hubungan dengan makna 

pada onomatope adalah sebagai berikut.  

1) Makna Gramatikal  

Makna gramatikal adalah makna yang muncul diakibatkan karena fungsi kata 

dalam kalimat.  Adanya proses perubahan bentuk kata dalam kalimat berupa 

afiksasi, reduplikasi dan komposisi, maka dapat disebut sebagai makna gramatikal. 

2) Makna Referensial  

Makna referensial berhubungan dengan makna yang mengacu kepada 

sesuatu, berupa benda, gejala, peristiwa, proses, ciri, sifat, dan lain 

sebagainya (Pateda, 1990 : 67). Dengan demikian, saat mengatakan “keras” 

maka yang diacu adalah berupa benda, misalnya benda yang tidak rusak 

apabila dilempar maupun dibanting. 

3) Makna Leksikal  

Makna leksikal atau semantik leksikal adalah sebuah kajian makna yang berfokus 

pada makna pada tingkat kata maupun pada satuan terkecil pada kata.  
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4) Makna Kognitif  

Makna kognitif adalah makna yang langsung menunjuk pada sebuah acuan, 

makna kognitif sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, hal 

tersebut dikarenakan adanya analisis setiap komponen dalam bahasa. Maka 

makna sebuah kata dapat diketahui karekteristik serta komponen dari sesuatu 

yang diacu. 

5) Makna Emotif  

Makna emotif (emotif meaning) adalah makna dalam kata yang mampu 

membangkitkan emosi (Pateda 2001: 102). Maka sebuah kata memiliki 

pengaruh terhadap rasa dan dan menimbulkan efek emosi tertentu bagi 

informan yang mendapat perlakuan tersebut.  

Menurut Sudaryanto (1989:117-136) bahwa makna onomatope dapat 

dibagi sesuai dengan sesuatu yang diikonlingualkan dari apa yang didengar 

memiliki tingkat relevan melalui penglihatan. Beberapa bentuk pengikonikan 

yang telah diungkapkan, oleh peneliti disesuaikan dengan konsep onomatope 

bahasa Indonesia untuk memberikan kemudahan dalam memahami deskripsi 

penjabaran yang relevan dari data yang telah diperoleh dari sumber data yang 

digunakan sebagai objek penelitian.  

 

2.7 Fungsi Onomatope 

Kata yang berasal dari sumber bunyi-bunyian yang diterima oleh 

pendengaran manusia. Biasanya dengan adanya deretan fonem atau bunyi yang 

mampu membentuk sebuah kata yang diikonlingualkan. Penamaan dari sumber 

suara juga didasari dari objek pembentuk sumber bunyi tersebut. Kemiripan dan 



24 
 

 
 

relevan suatu benda dengan bunyi yang dihasilkan akan memberikan ciri khas 

atau penamaan tersendiri pada benda tersebut. Keikonikannya akan nampak dalam 

sebuah pemakaian yang konkret dalam pertuturan.  

Pengikonikan berdasarkan sumber bunyi yang diterima memiliki bunyi 

secara terus menerus atau berulang-ulang. Selain sebagai penegas sebuah kata 

yang dihasilkan, ikonik kata tersebut juga dapat mermberikan gambaran ciri khas 

suatu benda yang memiliki bunyi yang berulang.  

Berdasarkan teori ikonik yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan 

beberapa fungsi onomatope sebagai acuan mendeskripsikan data yang telah 

diperoleh. Lima fungsi onomatope tersebut antara lain. 

1) Onomatope sebagai pembentuk nama benda 

Bunyi ikonik atau onomatope yang muncul berdasarkan pada tiruan bunyi 

atau suara benda sebagai acuannya. Pemberian nama pada benda 

berdasarkan suara khas benda secara langsung atau tidak langsung 

memberi kesan sebuah bunyi pada benda atau objek tertentu.  

2) Onomatope sebagai pembentuk nama perbuatan  

Bunyi ikonik dapat muncul akibat dari sebuah tindakan atau perbuatan 

yang menimbulkan bunyi. Maka untuk memperjelas dan memudahkan 

penggambaran tindakan tersebut, yaitu dengan menggunakan bunyi ikonik 

yang muncul akibat sebuah tindakan. 

3) Onomatope sebagai penunjuk keadaan  

Sebagai cara untuk memberikan gambaran secara langsung terhadap benda 

atau objek yang diacu, maka fungsi onomatope digunakan sebagai 

penunjuk keadaan. Penggambaran keadaan tersebut seperti halnya sifat 
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benda berdasarkan ukuran dan bentuknya, kesesuaian bunyi dengan benda 

atau tindakan, serta ketidaksesuaian antara bunyi dengan benda atau 

tindakan.  

4) Onomatope sebagai pembentuk emosi tokoh  

Bunyi ikonik atau onomatope mampu membangkitkan emosi tokoh dengan 

penggunaan bunyi sebagai pembangkit pengalaman akustik pembaca. 

Bunyi ikonik tersebut dapat ditemukan dalam karya sastra seperti komik, 

novel atau cerita, sebagai penguat nuansa tokoh pada isi cerita. 

5) Onomatope sebagai pemberi efek bagi pembaca  

Onomatope digunakan dalam sebuah karya tulis bertujuan agar pembaca 

mampu ikut merasakan keadaan atau situasi yang sedang terjadi pada alur 

cerita. Maka pembaca akan merasa menikmati alur cerita tersebut dengan 

pengalaman akustik yang pernah diperolehnya. 


