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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Bahasa dalam Olahraga 

Sebagaimana fungsinya, bahasa berfungsi sebagai alat ekspresi diri untuk 

menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi atau tekanan-tekanan perasaan 

pembaca (Santoso, dkk, 2008: 13). Bahasa merupakan alat atau sarana untuk 

menyampaikan informasi kepada orang lain. Namun dalam penyampaian 

informasi tersebut setiap orang tentu memiliki ciri khas tersendiri. Termasuk juga 

dalam bidang olahraga, bahasa juga sangat diperlukan. Seiring dengan berjalannya 

waktu, penggunaan bahasa pada olahraga mengalami perkembangan. Oleh sebab 

itu, adanya variasi-variasi dalam berbahasa. Salah satu dalam variasi berbahasa 

ialah register.  

Register merupakan salah satu jenis dari beberapa macam jenis variasi-

variasi bahasa yang dapat dilihat berdasarkan kebutuhan pemakaian bahasa atau 

berdasarkan fungsi penggunaan bahasa itu sendiri. Register ialah variasi bahasa 

menurut pemakaiannya yang digunakan oleh sekelompok orang atau masyarakat 

tertentu sesuai dengan profesi dan perhatian yang sama. Register juga merupakan 

variasi bahasa yang berbeda satu sama lainnya karena kekhasan penggunaannya. 

Variasi bahasa dari segi pemakaian ini yang paling tampak cirinya adalah dalam 

hal kosa kata (Chaer, 2010: 68). Penyataan ini diperkuat oleh Nababan (dalam 

Chaer, 2010: 68) bahwa variasi bahasa dengan penggunaannya, pemakaiannya, 

atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau register. 
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Pemakaian bahasa dalam ranah olahraga mencakup bermacam-macam 

cabang seperti sepak bola, bulutangkis, basket, dan lain sebagainya. Namun, bahasa 

dalam olahraga salah satunya yang menarik adalah sepak bola, karena memiliki 

karakteristik tersendiri yang disampaikan oleh komentator sepak bola. 

Pertandingan sepak bola tidak hanya berupa seni berolahraga, melainkan terdapat 

informasi-informasi di dalamnya yang perlu disampaikan melalui bahasa. Dalam 

hal ini, pertandingan sepak bola berfungsi untuk menyampaikan informasi-

informasi yang disampaikan oleh komentator kepada penonton atau khalayak ramai 

yang menyaksikan pertandingan tersebut. 

 

2.2 Bahasa Komentator Sepak Bola 

Bahasa komentator ialah bahasa yang berupa tanggapan terhadap suatu 

pertandingan untuk menyampaikan komentarnya dalam bentuk kritikan atau pujian 

dan menyampaikan informasi-informasi mengenai jalannya pertandingan. 

Komentator sepak bola sering kali dilupakan perannya oleh penonton, karena 

mereka sudah terlena dalam permainan sepak bola. Peran komentator selama 

jalannya pertandingan dalam sebuah tayangan sepak bola merupakan salah satu 

unsur pendukung yang signifikan. Dengan adanya suara dari komentator yang 

memberikan komentar, akan mampu membangkitkan adrenalin pemirsa dalam 

mengikuti jalannya pertandingan dari layar kaca. Komentator Indonesia memang 

lihai dalam memainkan kata di setiap pertandingan sepak bola. Terkadang penonton 

merasa geli ketika mendengar komentar yang dilontarkan oleh komentator. 

Ungkapan-ungkapan yang menggelitik ini menjadi bumbu penyedap rasa saat 

menonton sepak bola melalui layar kaca. 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1994: 515) komentator 

merupakan orang yang pekerjaannya mengomentari atau mengulas suatu berita. 

Sama halnya dengan komentator sepak bola yaitu seorang yang bertugas 

mengomentari jalannya pertandingan. Seorang komentator sepak bola harus 

berbicara sepanjang pertandingan, mengingat-ingat nama pemain, peristiwa yang 

sedang terjadi selama pertandingan, bahkan harus mengomentari strategi yang 

digunakan oleh pelatih. Pada saat mengomentari jalannya pertandingan sepak bola, 

komentator biasanya menciptakan istilah-istilah baru yang terlontar dari lisannya. 

Istilah-istilah tersebut tidak akan terlupakan untuk sementara waktu. Bahkan tak 

jarang istilah tersebut menjadi ciri khas sang komentator. Membutuhkan 

kemampuan khusus untuk menjadi seorang komentator sepak bola. Menjadi 

komentator memang tidak mudah, mereka tidak cukup hanya dengan berbekalkan 

suara yang bagus, wajah yang tampan, dan pribadi yang menarik, tetapi juga harus 

cukup cakap membawakan tugasnya (Hardjoprawiro, 2005: 43). Pendengar atau 

penonton kadang dihadapkan pada komentator yang membaca saja tidak lancar, 

terlebih lagi salah mengucapkan kata-katanya. Hal ini tentunya akan 

mengakibatkan kurangnya simpati pemirsa.  

Kemampuan berbahasa seseorang dapat dilihat dari kemampuan 

berbicaranya, seperti yang dilakukan oleh komentator dalam acara Piala Presiden 

2018. Acara ini dipandu oleh pembawa acara dan dikomentari oleh komentator 

yang memiliki kekhasan dan keunikan bahasa dalam memberikan komentar 

terhadap pertandingan yang dipandunya. Komentator yang baik harus bisa 

memberikan kesan bahwa mereka menguasai materi acara yang akan disampaikan. 

Penggunaan kata yang tepat merupakan salah satu syarat bagi komentator agar bisa 
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tampil memikat dan menarik sehingga acara yang dikomentarinya berjalan dengan 

lancar. 

Menjadi seorang komentator sepak bola harus memiliki standar tertentu. 

Oleh sebab itu, ada beberapa syarat yang harus dimiliki seorang komentator sepak 

bola. Tentunya yang harus dimiliki oleh seorang komentator sepak bola ialah 

berwawasan luas.  Seorang komentator juga harus memiliki kemampuan verbal 

yang mencakup kosa kata, intonasi suara, dan dramatisasi kejadian, karena 

kemampuan tersebut akan ikut terbawa oleh penonton yang mendengarnya. 

Kemampuan berbicara merupakan kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang 

komentator. Syarat lainnya yang harus dimiliki oleh seorang komentator ialah tidak 

melakukan kesalahan ketika menyebutkan nama pemain. Memang biasanya 

seorang komentator melakukan kesalahan dalam penyebutan pemain, tetapi ketika 

kesalahan tersebut dilakukan berulang kali maka hal itu merupakan kesalahan yang 

fatal. Bersikap netral dan tidak berat sebelah juga dilakukan ketika berkomentar 

saat pertandingan berlangsung, karena sebagai seorang komentator sepak bola 

wajib untuk memiliki sikap profesionalisme untuk tetap tidak berat sebelah 

terhadap regu yang bertanding. 

Bahasa yang terdapat dalam komentator sangatlah menarik untuk dibahas, 

karena banyak memunculkan istilah-istilah baru yang penonton tidak tahu. Bahasa 

komentator memiliki kekhasan dan keunikan. Dapat dikatakan demikian karena 

bahasa komentar sepak bola kadang menggunakan bentuk bahasa yang sama, 

sehingga memunculkan diksi yang bersinonim. Oleh sebab itu, sinonim yang 

terdapat dalam komentator sepak bola sangatlah menarik untuk dibahas.  
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2.3 Hakikat Sinonim 

Sinonim berasal dari kata Yunani Kuno yaitu onoma yang berarti ‘nama’ 

dan syn yang berarti ‘dengan’, jadi secara harfiah memiliki arti ‘nama lain untuk 

benda yang sama’ (Verhaar, 1987: 132). Bentuk kebahasaan yang satu memiliki 

kesamaan makna dengan bentuk kebahasaan yang lain. Bentuk-bentuk kebahasaan 

yang memiliki kesamaan makna disebut bersinonim. Sinonim menurut Soedjito 

(1989: 1) merupakan dua kata atau lebih yang maknanya sama atau hampir sama 

(mirip), sedangkan Kridalaksana (1984: 179) menjelaskan bahwa sinonim ialah 

bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk yang lain. 

Persamaan makna tersebut berlaku bagi kata, kelompok kata, ataupun kalimat 

meskipun diakuinya bahwa sinonim umumnya terjadi pada kata. Jika suatu kata 

dapat disubstitusi (diganti) dengan kata lain dalam konteks yang sama dan makna 

konteks tidak berubah, maka kedua kata tersebut dikatakan bersinonim 

(Kridalaksana, 1984: 204). Sejalan dengan pernyataan itu, Verhaar (1987: 132) 

menyatakan bahwa sinonim merupakan ungkapan (kata, frasa, atau kalimat) yang 

kurang lebih memiliki makna yang sama dengan ungkapan lain, misalnya bunga, 

kembang, dan puspa; mati, wafat, meninggal, dan tewas; jelek dan buruk.  

Djajasudarma (2009: 55-56) mengatakan bahwa sinonim merupakan dua 

kata atau lebih yang memiliki makna yang sama. Kesamaan makna tersebut dapat 

ditentukan dengan tiga cara, yaitu (1) substitusi (penyulihan), (2) pertentangan, dan 

(3) penentuan konotasi. Palmer (1981: 88) mengatakan hal yang berbeda mengenai 

sinonim, yaitu kesinoniman digunakan untuk menunjukkan kesamaan. Hal ini 

berarti bahwa dalam sebuah bahasa terdapat perangkat kata yang mempunyai arti 

yang berkesamaan atau berkesesuaian. 
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Dalam mendefinisikan sinonim ada tiga batasan yang dapat dikemukakan, 

batasan atau definisi tersebut ialah (1) kata-kata dengan acuan ekstralinguistik yang 

sama, misalnya kata mati dan mampus, (2) kata-kata yang mengandung makna yang 

sama, misalnya kata memberitahu dan kata menyampaikan, dan (3) kata-kata yang 

dapat disubstitusikan dalam konteks yang sama, misalnya “kami berusaha agar 

pembangunan berjalan terus.”, “kami berupaya agar pembangunan berjalan terus.” 

Kata berupaya bersinonim dengan kata berusaha (Pateda, 2001: 222). 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa sinonim merupakan bentuk 

kebahasaan yang terdiri dari dua kata atau lebih, yang menunjukkan makna mirip 

atau hampir sama dengan bentuk lain yang berupa kata, frasa, atau kalimat. Dalam 

menyatakan kesamaan makna sinonim dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu 

substitusi (penyulihan), pertentangan, dan juga melalui penentuan konotasi. 

 

2.4 Ciri-ciri Sinonim 

Pada dasarnya, dua buah kata yang bersinonim itu kesamaannya tidak 

seratus persen, hanya kurang lebih saja, dan kesamaannya tidak bersifat mutlak. 

(Pateda, 2001: 223) juga mengatakan bahwa kesamaan makna dalam sinonim tidak 

berlaku secara sempurna. Artinya, meskipun maknanya sama, tetapi tetap 

memperlihatkan perbedaan. Contoh kata hamil dan kata bunting, kedua kata 

tersebut mengandung makna yang sama, tetapi dalam pemakaiannya berbeda. Kata 

hamil lebih halus pemakaiannya dibandingkan dengan kata bunting. Pada kata 

bunting tidak mungkin dipakai dalam konteks “Istri bupati telah bunting”, karena 

sangat janggal atau tidak lazim dipakai meskipun memiliki kesamaan makna. 
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Kata-kata sinonim memiliki denotasi yang sama tetapi berbeda dalam 

konotasi. Sinonim tidak hanya menyampaikan gagasan-gagasan umum, tetapi juga 

membantu untuk membuat perbedaan yang tajam dan tepat antara makna kata-kata 

itu (Tarigan, 2009: 14). Sinonim yang benar-benar sinonim dapat berupa kata yang 

memiliki makna yang sama. Kedua kata tersebut dapat saling ditukarkan atau 

disubstitusikan dalam satu kalimat yang sama dan memiliki arti yang sama. 

Misalnya “kami berusaha agar pembangunan berjalan terus.”, “kami berupaya agar 

pembangunan berjalan terus.” Kata berupaya bersinonim dengan kata berusaha. 

Kedua kata tersebut dapat disubstitusikan karena memiliki makna yang sama yaitu 

melakukan suatu usaha untuk mencapai sesuatu. Selain itu, ada batasan untuk 

mendefinisikan sinonim, salah satunya ialah kata-kata dengan acuan 

ekstralinguistik yang sama, misalnya kata mati dan mampus. 

Dengan demikian dapat disimpulkan ciri-ciri dari sinonim yaitu kedua kata 

memiliki makna yang sama, kedua kata tersebut dapat saling ditukarkan dalam 

konteks yang sama, dan kata-kata yang bersinonim memiliki acuan ekstralinguistik 

yang sama. Kata-kata dalam sinonim bentuknya berbeda, namun memiliki 

persamaan makna.  

 

2.5 Bentuk-bentuk Sinonim 

Bentuk sinonim merupakan wujud yang memiliki ciri khas untuk 

membedakan ungkapan yang satu dengan yang lainnya. Bentuk sinonim tidak 

hanya digunakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan umum, tetapi juga 

membantu untuk membuat perbedaan yang tajam dan tepat antara makna kata-kata 

itu sendiri. Sekalipun makna kata wafat, mati, meninggal, binasa, gugur itu sama 
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atau semua kata bersinonim, tetapi tidak wajar jika mengatakan kucing itu gugur, 

yang benar ialah kucing itu mati. 

Adanya sinonim ini mempengaruhi pula kebahasaan yang digunakan 

seseorang, yang memunculkan adanya diksi yang variatif. Munculnya sinonim ini 

merupakan akibat ketumpangtindihan makna antara kata yang satu dengan kata 

yang lain. Dalam hal ini, sinonim diterima pemakai bahasa untuk tujuan praktis 

dalam mempercepat pemahaman makna sebuah kata baru dengan mengaitkan kata 

lama yang sudah dikenal. Dengan demikian, maka semakin luas kosa kata 

seseorang. 

 

2.5.1 Sinonim berupa Kelas Kata 

Bentuk sinonim berdasarkan kelas kata menurut Kridalaksana (1986: 49) 

terdiri atas sinonim verba atau kata kerja, sinonim adjektiva atau kata sifat, dan 

sinonim nomina (kata benda). Sejalan dengan pendapat Kridalaksana, Soedjito 

(1986: 5) membagi bentuk sinonim berdasarkan kelas kata berupa kata benda, 

sinonim berupa kata kerja, sinonim berupa kata sifat, sinonim berupa kata 

keterangan, dan sinonim berupa kata tugas. 

Sinonim berdasarkan jenis kelas kata menurut Kridalaksana (1986: 49) 

dibagi menjadi tiga, yang pertama ada sinonim verba,  yaitu dikatakan berkategori 

verba jika dalam frasa dapat didampingi partikel tidak dalam konstruksi dan tidak 

dapat didampingi partikel di, ke, dari, atau dengan partikel seperti sangat, lebih, 

atau agak. Berdasarkan bentuknya verba dapat dibedakan menjadi verba dasar 

bebas dan verba turunan. Verba dasar bebas ialah verba yang berupa morfem bebas, 

contohnya lari-pergi, tidur-bobok, pulang-balik, sedangkan verba turunan ialah 
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verba yang telah mengalami afiksasi, reduplikasi, gabungan proses atau berupa 

paduan leksem, contohnya membawa-menjinjing, bertemu-berjumpa, dan tidur-

tiduran-berbaring-baring. Selanjutnya, sinonim adjektiva ialah kategori yang 

ditandai oleh kemungkinannya untuk (1) bergabung dengan partikel tidak, (2) 

mendampingi nomina, atau (3) didampingi partikel seperti lebih, sangat, agak, (4) 

mempunyai ciri-ciri morfologis seperti –er, if, atau (5) dapat dibentuk menjadi 

nomina dengan konfiks ke-an, seperti gagal-kegagalan.  

Adapun bentuk sinonim berdasarkan kelas kata yang ketiga berupa sinonim 

nomina yaitu kategori yang secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk 

bergabung dengan partikel tidak dan mempunyai potensi untuk didahului oleh 

partikel dari. Berdasarkan sinonim bentuk nomina dibagi lagi menjadi sinonim 

nomina dasar, contohnya takdir-nasib, sinonim nomina paduan leksem gabungan, 

contohnya pendayagunaan-pemanfaatan, dan sinonim turunan dibagi lagi menjadi 

sinonim nomina berafiks, contohnya perbuatan-kelakuan, sinonim nomina 

reduplikasi, contohnya rumah-rumah – gedung-gedung, sinonim nomina hasil 

gabungan proses, contohnya kesinambungan-kelangsungan, dan sinonim nomina 

yang berasal dari berbagai kelas karena proses deverbalisasi, contohnya 

pengetahuan-pelajaran, ketertarikan-keterikatan. 

Sinonim berupa jenis kelas kata menurut Soedjito (1989: 2) terbagi menjadi 

lima bagian yakni sinonim berupa kata benda, sinonim berupa kata kerja, sinonim 

berupa kata sifat, sinonim berupa kata keterangan, dan sinonim berupa kata tugas. 

Sinonim berupa kata benda, ialah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, 

tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan, contohnya buruh-pegawai-

karyawan, takdir-nasib.  
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Di samping  sinonim yang berupa kata benda, juga terdapat sinonim yang 

berupa kata kerja. Sinonim berupa kata kerja ialah kata yang menggambarkan 

proses, perbuatan, atau keadaan, contohnya menjelang-menyambut-menjemput, 

memelihara-merawat-membina-mengasuh. Selanjutnya, sinonim berupa kata sifat, 

ialah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan 

menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat 

menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata, 

contohnya susah-sedih-duka-gundah, pandai-cerdik-cakap-mahir. Sinonim berupa 

kata keterangan, ialah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain 

yang bukan nomina, misalnya untuk verba dan adjektiva, contonya sangat-amat-

sekali, mungkin-barangkali-boleh jadi. Sinonim berupa kata tugas, ialah kata atau 

ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, kata dengan 

kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat, 

contohnya dengan-serta-secara, bagi-buat-untuk-guna. 

Dengan demikian, kategori sinonim berdasarkan jenis kelas katanya yaitu 

dapat dilihat melalui sinonim berupa kata benda, sinonim berupa kata kerja, 

sinonim berupa kata sifat, sinonim berupa kata keterangan, dan sinonim berupa kata 

tugas. 

 

2.5.2 Sinonim berupa Frasa 

Bentuk sinonim berdasarkan frasa menurut Ramlan (2005: 144) terdiri atas 

sinonim berupa frasa nominal (benda), sinonim berupa frasa verbal (kerja), dan 

sinonim berupa frasa keterangan. Sejalan dengan Ramlan, Awalludin (2017: 55) 
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membagi bentuk sinonim berdasarkan frasa berupa frasa benda, sinonim berupa 

frasa kerja, dan sinonim berupa frasa sifat. 

Sinonim berdasarkan frasa menurut Ramlan (2005: 144) dibagi menjadi 

tiga, yang pertama ada sinonim frasa nominal merupakan frasa yang memiliki 

distribusi yang sama dengan nomina atau kata benda, contohnya dia membeli baju 

baru – dia membeli baju. Frasa baju baru dalam klausa tersebut mempunyai 

distribusi yang sama dengan kata baju. Kata baju termasuk golongan nomina, oleh 

karena itu, frasa baju baru termasuk frasa nominal. Selanjutnya, sinonim berupa 

verbal merupakan frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan kata verbal. 

Misalnya pada persamaan, dua orang mahasiswa sedang membaca buku baru di 

perpustakaan – dua orang mahasiswa membaca buku baru di perpustakaan. Frasa 

sedang membaca dalam klausa di atas mempunyai inti verba, yaitu membaca. Frasa 

membaca tergolong verba, oleh karena itu, sedang membaca juga termasuk frasa 

verba. Adapun bentuk sinonim yang ketiga berupa frasa adverbia, yakni frasa yang 

mempunyai distribusi yang sama dengan kata adverbia keterangan, dan kata yang 

mempunyai kecenderungan menduduki fungsi K dalam klausa. Jumlah frasa 

keterangan tidak banyak karena terbatas. Namun, dari pengamatan terhadap bahasa 

Indonesia diperoleh sejumlah keterangan, yakni kemarin, tadi, nanti, besok, lusa, 

dan sekarang.  

Sinonim berdasarkan frasa menurut Awalludin (2017: 55) terbagi menjadi 

tiga bagian yakni sinonim berupa frasa benda, sinonim berupa frasa kerja, dan 

sinonim berupa frasa sifat. Sinonim berupa frasa benda ialah frasa yang memiliki 

distribusi sama dengan kata benda atau nomina. Contohnya gadis cantik – gadis 

molek, frasa gadis cantik dan gadis molek merupakan frasa benda, karena frasa 
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tersebut mempunyai distribusi yang sama dengan kata benda. Selanjutnya ada 

sinonim berupa frasa kerja, yaitu satuan bahasa yang terbentuk dari dua kata atau 

lebih dengan verba atau kata kerja sebagai intinya. Misalnya pada frasa akan pergi. 

Pada kata akan hanya sebagai unsur T atau tambahan, sedangkan kata pergi 

termasuk verba atau kata kerja, maka frasa tersebut terdiri dari unsur T sebagai 

atribut, kemudian diikuti verba atau kata kerja sebagai unsur pusat. 

Bentuk sinonim yang ketiga yakni sinonim berupa frasa sifat, yang 

merupakan frasa yang terdiri atas gabungan beberapa kata atau terdiri atas induk 

berkategori kata sifat atau adjektival. Dengan kata lain, frasa sifat dapat juga 

dikatakan sebagai frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata sifat. 

Misalnya pada frasa sakit gigi, pada kata sakit sebagai unsur pusat yaitu kata sifat 

atau adjektiva, sedangkan kata gigi termasuk unsur T (tambah) atau atribut. Dengan 

demikian, kategori sinonim berdasarkan frasa yaitu dapat dilihat melalui sinonim 

berupa frasa benda, sinonim berupa frasa kerja, sinonim berupa frasa sifat, dan 

sinonim berupa frasa keterangan. 

 

2.6 Asal Kata Pasangan Sinonim 

Perkembangan bahasa Indonesia erat sekali kaitannya dengan sejarah 

pekembangan bangsa ini, dari masuknya para pedagang dan penjajah hingga 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran bangsa asing ke 

Nusantara, apapun misinya, dapat berdampak terhadap kehidupan politik, ekonomi, 

agama, dan yang tak kalah penting budaya. Dalam budaya sendiri hadir bahasa. Hal 

itu juga berdampak pada semakin kaya kosakata yang digunakan pada masyarakat 

Nusantara saat dulu dan Indonesia saat ini. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia 
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terbentuk dari beraneka ragam bahasa asing. Berdasarkan asal kata, dalam bahasa 

Indonesia kata terbagi menjadi dua, yaitu kata asli dan kata serapan. Kata-kata 

bersinonim dapat berupa (1) kata asli dan kata asli, (2) kata asli dan kata serapan, 

atau (3) kata serapan dan kata serapan.  

Kata asli merupakan kata yang berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan 

kata serapan ialah kata yang berasal dari bahasa lain (bahasa daerah ataupun bahasa 

asing) dan diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia (Soedjito, 1989: 2). Adapun 

contoh dari (1) sinonim kata asli dan kata asli, yaitu baik-bagus-indah, bertemu-

berjumpa, (2) sinonim kata asli dan kata serapan, yaitu datang-hadir (Jawa), 

meninggal-wafat (Arab), dan (3) sinonim kata serapan dan kata serapan, yaitu sebab 

(Arab)-karena (Sanskerta), waktu (Arab)-ketika (Sanskerta). 

 

2.7 Nilai Rasa (Makna Emotif) Pasangan Sinonim 

Kata-kata yang bersinonim dapat dilihat bedanya berdasarkan nilai rasa 

seperti, mati, meninggal, mangkat, tewas, gugur, dan mampus. Nilai rasa terhadap 

suatu kata sangat berkaitan dengan masyarakat pemakai bahasa yang bersangkutan. 

Oleh sebab itu, nilai rasa yang berbeda akan menimbulkan perbedaan dalam 

kelaziman konteks pemakaiannya (Soedjito, 1989: 10). Adapun contohnya yaitu (a) 

kelincinya mati – *meninggal – *gugur tertabrak mobil, (b) Ibunya meninggal – 

*mati – *gugur akibat serangan darah tinggi, (c)  Raja Hayam Wuruk mangkat – 

*mati – *meninggal pada tahun 1389.  

Pada kata mati, meninggal, gugur, dan mangkat memang saling bersinonim, 

tapi bukan berarti kata tersebut bisa saling ditukar, karena penggunaan kata harus 

sesuai dengan kalimat atau konteks yang digunakan. Jika Ibu, kelinci, dan pohon 
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bisa mati, tetapi yang bisa meninggal hanya Ibu, sedangkan kelinci dan pohon tidak 

bisa. Nilai rasa (makna emotif) berhubungan dengan emosi atau perasaan. Perasaan 

haru, kagum, senang, atau benci menyertai saat kata tersebut digunakan. Salah satu 

contohnya kata mati. Dalam kamus, arti kata mati adalah sudah hilang nyawanya. 

Kata mati memiliki beberapa sinonim, seperti gugur, mangkat, tewas, dan 

meninggal. Pada contoh (a) kelincinya mati tertabrak mobil, kata mati yang 

digunakan pada binatang lebih memiliki nilai rasa yang halus untuk menyatakan 

hilangnya nyawa pada binatang, kata mati terlalu kasar jika diperuntukkan kepada 

manusia, biasanya mati lebih layak untuk flora dan fauna. 

Dari paparan di atas telah dikemukakan mengenai sinonim menurut 

beberapa pendapat. Namun dalam penelitian ini, bentuk sinonim dalam bahasa 

komentator, asal kata pasangan sinonim, dan nilai rasa pasangan sinonim. Bentuk 

sinonim dilihat dari jenis kelas kata bisa dilihat dari kata benda, kata kerja, kata 

sifat, kata keterangan, dan kata tugas, sedangkan bentuk sinonim dilihat dari frasa 

dapat berupa frasa benda, frasa kerja, frasa sifat, dan frasa keterangan. Asal kata 

pasangan sinonim berupa kata asli dan kata asli, kata asli dan kata serapan, dan 

berupa kata serapan dan kata serapan. Di samping itu juga, dapat berupa nilai rasa 

pasangan sinonim yang berupa nilai rasa halus dan kasar, nilai rasa halus dan halus, 

dan juga nilai rasa kasar dan kasar. 




