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MOTTO 

 

1. Imposible is Nothing 

2.  

 

 

 

“Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu 

yang kamu benci. Boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik 

bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk 

bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”  (QS. Al-Baqarah : 

216) 
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ABSTRAK 

 

Muhamad Abdul Wakhit. 2014. Pemaknaan metafora dalam headline majalah 
iklan motorfan Jepang edisi bersama volume 56. Program Studi Sastra Jepang, 
Universitas Dian Nuswantoro. Semarang. Pembimbing: Akhmad Saifudin. 

 

Kata kunci : headline, makna, metafora, motorfan, personifikasi.  
 

Skripsi ini membahas makna dan jenis metafora yang terdapat dalam 
headline iklan majalah Jepang Motorfan edisi bersama volume 56. Dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori “Knowles and 
Moon” dalam bukunya Introducing Methaphor tahun 2006, penelitian ini 
menganalisis 11 data dari sumber data yang berjudul Motorfan terbitan 29 
desember 2013. Skripsi ini mendeskripsikan hubungan antara makna harfiah dan 
makna metafora serta jenis metafora apa saja yang terdapat dalam data-data 
tersebut. Dari hasil identifikasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat 
keterkaitan hubungan antara makna harfiah dan makna metaforanya serta 
ditemukan 10 data merupakan jenis metafora konvensional dan 1 data 
merupakan jenis metafora kreatif. Selain itu, juga ditemukan bahwa sebagian 
besar data adalah personifikasi yang menunjukkan bahwa pengiklan bermaksud 
memberikan pemahaman kepada pembaca dengan cara memberikan citra atau 
gambaran mengenai produk melalui hal-hal atau sesuatu yang jelas, dekat, dan 
kongkret sehingga mudah dipahami.  
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Abstract 

 

Muhamad Abdul Wakhit. 2014. The meanings of metaphors in the 
advertisement headlines of Japanese magazine “Motorfan”, collective edition, 
volume 56. Japanese Study Program, Dian Nuswantoro University. Adviser: 
Akhmad Saifudin. 

 

Keyword: headline, meaning, metaphor, motorfan, personification. 

 

This study discusses the meaning and types of metaphor found in 
advertisement headlines of a japanese magazine “Motorfan”, collective edition, 
volume 56. By implementing qualitative research paradigm and by using 
Knowles's and Moon's (2006) approach of metaphor analysis as the main 
framework, this study analyzes 11 metaphors found in Motorfan magazine, 29 
December 2013 edition. The analyzes describe the connection between literal 
and metaphorical meaning as well as the types of metaphor found in the data. 
The results show that there are some connections between literal and 
metaphorical meaning. In addition, the results also suggest that there are 10 
conventional metaphors and 1 creative metaphor. Most of the metaphors are 
categorized as personifications which show that the advertisers aim to introduce 
their products to the reader trough some clear, close, and concrete things easy 
that are understandable. 
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要旨 

 

雑誌『モーターファン』の標題にある比喩の意味 

 

氏名 ：ムハマド・アブドウル・ワヒト 
学生番号：

C12.2010.00310 

 

卒業論文データ 

本文  ：50 ページ 

参考文献 ：12 ぺージ 

研究資料 ：雑誌『モーターファン』 

 

スマラン、ディアン・ヌスワントロ大学、日本語・日本文学科 

 

キーワード：標題、意味、比喩、モーターファン、擬人化。 

 

本論文は『モーターファン』と言う日本語の雑誌の標題にある比喩の意

味と種類を 説明 してい る。 質的分析法 と“ Knowles and Moon ” 理論

『introducing metaphor』(2006)で比喩の意味と種類を分析した。2013 年 12 月

29 日出版の 『モーターファン』と言う雑誌に含まれる１１の比喩をデータとし

て分析した。本研究の目的は本来の意味と比喩の意味の関係を記述し、またどん

な比喩の種類があるのか、分析することだ。同定と分析によると結論として、本

来の意味と比喩の意味には関係がある事がわかった。また１０のデータは在来の

比喩で１のデータは創造の比喩であった。その他、ほとんどのデータは擬人化で

あったのがわかった。それによって読者に商品について想像しやすくするために

広告者が現実的で明確で読者から近い事などを比喩表現として使用したことがわ

かった。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seperti yang kita ketahui bersama bahasa secara umum dibagi menjadi 

dua berdasarkan media yang digunakan yaitu ragam bahasa lisan dan ragam 

bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dinyatakan dengan suara 

seperti yang terlihat dalam ceramah, rapat, percakapan, dan sebagainya. (Dahidi 

& Sudjianto, 2004: 211). Sedangkan ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang 

tertulis seperti yang sering terlihat di dalam surat kabar, majalah, karya ilmiah, 

novel; kadang-kadang tercampuri kata-kata klasik, kata-kata yang bernada 

terjemahan, kalimat relatif panjang, frekuensi pengulangan kata/kalimat yang 

sama sedikit. Pelepasan unsur kalimat relatif sedikit. (Dahidi & Sudjianto, 2004: 

211-212). Dalam Bahasa Jepang ragam bahasa lisan disebut hanashikotoba, 

sedangkan ragam bahasa tulisan disebut dengan kakikotoba. 

Pada waktu berkomunikasi manusia tidak hanya melakukan dengan satu 

kelompok penutur saja, melainkan dilakukan dengan berbagai kelompok penutur 

yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang di antaranya faktor usia, faktor 

kedudukan sosial, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, latar belakang 

keagamaan ataupun latar belakang geografis dan  lainnya. (Wijana & Rohmadi 

2006: 45-46). Oleh karena itu muncul berbagai macam variasi bahasa. Variasi 

bahasa muncul berdasarkan situasi tertentu yang di antaranya karena 

pertimbangan situasi, sopan santun, ataupun kebutuhan tertentu lainnya. 

Melalui interpretasi, imajinasi dan pengalaman manusia menciptakan makna 

baru ataupun makna lain dari istilah tertentu meskipun istilah tersebut telah 

memiliki makna sendiri. 

Adanya variasi bentuk, pemakaian serta makna yang digunakan seringkali 

menimbulkan masalah dalam memahami maksud dan makna dari sebuah 

tuturan. Akan tetapi, pemakaian variasi bahasa dianggap akan lebih efektif dan 
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efisien dalam menyampaikan maksud dan tujuan dari penutur agar mudah 

dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas terutama dalam bahasa    

pengiklanan. banyaknya variasi-variasi bahasa yang muncul dalam tuturan inilah 

yang menarik untuk dikaji. Salah satunya adalah pemakaian metafora dalam   

bahasa. Metafora merupakan bentuk pengungkapan bahasa yang telah dikenal 

sejak zaman Yunani Kuno. Knowless dan Moon (2006) menjelaskan bahwa 

metafora menurut terminologi bahasa Yunani terdiri dari prefiks meta- dan 

pherein. Prefiks meta- biasanya untuk menyampaikan suatu ide akan perubahan, 

lalu kata pherein berarti ‘membawa’, sedangkan secara harfiah kata metafora 

mempunyai arti ‘memindahkan’. 

Aristoteles (384-322 SM) dalam karyanya poetics berpendapat bahwa 

metafora adalah “The application of strange term either transferred from the 

genus and applied to the species or from the species and applied to the genus, or 

from one species to another or else by analogy” (Levin, 1979: 79). Levin 

berpendapat tentang definisi yang diberikan oleh Aristoteles, genus yang 

dimaksud oleh Aristoteles dapat ditafsirkan sebagai spesific (1979: 85). Secara 

berurutan kata-kata itu dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah umum 

dan khusus. Dahidi berpendapat bahwa terdapat tiga ciri yang ada pada 

metafora yang diungkapkan Aristoteles yakni pertama, metafora berada 

ditataran perkataaan; kedua, metafora adalah bentuk penyimpangan atau 

deviant dari bahasa harfiah; ketiga, metafora adalah proses penyamaan dari dua 

benda (Dahidi, 2003: 2). Knowles and Moon juga berpendapat bahwa inti dari 

metafora adalah, “ …the use of language to refer to something other than what is 

originally applied to, or what it ‘literally’ means, in order to suggest some 

resemblance or make a connection between the two thing” (2006: 3). Dapat kita 

definisikan bahwa metafora adalah penggunaan bahasa untuk 

merepresentasikan sesuatu yang selain apa yang seharusnya diterapkan atau 

secara harfiahnya adalah untuk menunjukkan beberapa kemiripan dan 

keterkaitan antara keduanya. Metafora adalah pemakaian bahasa perlambang 

atau menurut Classe adalah pengalihan citra,makna atau kualitas sebuah 
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ungkapan kepada ungkapan yang lain (Classe, 2000: 94). Pengalihan tersebut 

dilakukan dengan cara merujuk suatu konsep kepada suatu konsep yang lain 

untuk mengisyaratkan kesamaan, analogi, atau hubungan kedua konsep tersebut. 

Sebagai contohnya adalah “Time is money” dalam ungkapan ini berbagai citra 

yang terdapat dalam kata money (uang) seperti sesuatu yang berharga, sesuatu 

yang bermanfaat, sesuatu yang banyak diharapkan dan dicari, dipindahkan 

kepada citra time (waktu). 

Penggunaan metafora akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. 

Seperti halnya bahasa, metafora juga menjadi alat komunikasi yang 

pemakaiannya tidak hanya dalam sebuah karya sastra melainkan juga terdapat 

dalam surat kabar, iklan, televisi dan sebagainya. “Metaphors are persuasive in 

our ordinary everyday way of thingking, speaking, and acting” (Lakoff & Johnson, 

1980). Penggunaan metafora tidak hanya memperindah bahasa melainkan juga 

dapat digunakan untuk tujuan tertentu yang tergantung pada situasi. Menurut 

Aristoteles, metafora merupakan sarana berfikir yang sangat efektif untuk 

memahami konsep abstrak (ml.scribd.com/doc/132846767). 

Penelitian ini membahas metafora yang terdapat dalam majalah iklan 

Motorfan Jepang edisi bersama volume 56. Seperti halnya yang telah 

disampaikan sebelumya, majalah adalah merupakan salah satu media yang 

dipakai untuk memunculkan variasi bahasa terutama metafora. Selain itu 

ketercukupan dan keberagaman metafora yang terdapat dalam majalah lebih 

bervariatif dan pada umumnya banyak memunculkan variasi-variasi metafora 

baru yang tentunya sangat menarik untuk diteliti. Adapun alasan mengapa 

penulis memilih untuk meneliti majalah iklan mobil Motorfan adalah karena 

cepatnya inovasi dan munculnya produk baru di dalam dunia permobilan 

menjadikan pengiklan harus lebih kreatif dan inovatif dalam membuat iklan 

supaya tidak monoton dan menarik. Tentunya hal ini berpengaruh pada besarnya 

potensi penggunaan istilah-istilah atau kata-kata baru terutama metafora. Oleh 

karena itu, berdasarkan alasan yang diungkapkan di atas, penulis tertarik untuk 

meneliti lebih dalam mengenai metafora yang terdapat dalam majalah iklan 
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Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 dan sebagai topik penelitian penulis 

mengambil judul Pemaknaan Metafora dalam Headline Majalah Iklan Motorfan 

Jepang Edisi Bersama Volume 56. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan data dan alasan di atas penulis mengemukakan 

permasalahan yang terdapat dalam majalah iklan Motorfan Jepang edisi bersama 

volume 56 yaitu makna dan jenis metafora apa saja yang terdapat dalam 

headline majalah iklan Motorfan berdasarkan teori Knowles and Moon. 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui makna metafora apa saja yang  muncul dalam majalah iklan 

Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 berdasarkan teori Knowles 

and Moon. 

2. Mengetahui jenis metafora apa saja yang  muncul dalam majalah iklan 

Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 berdasarkan teori Knowles 

and Moon. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun beberapa pembatasan dalam penelitian ini yaitu di antaranya:  

1. Penelitian ini hanya meneliti makna metafora apa saja yang terdapat 

dalam majalah iklan Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 

berdasarkan Knowles and Moon. 

2. Penelitian ini  hanya meneliti jenis metafora yang terdapat dalam drama 

majalah iklan Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 berdasarkan 

teori Knowles and Moon. 

3. Penelitian ini hanya meneliti metafora yang terdapat dalam headline iklan 

pada produk SUV buatan Jepang. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi 

untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang 

berhubungan dengan penggunaan metafora berbahasa Jepang 

khususnya yang terdapat dalam majalah iklan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

bahasa Jepang khususnya tentang penggunaan metafora yang 

ditinjau berdasarkan sudut pandang semantik. 

1.6 Definisi Operasional 

- Analisis : Penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya 

untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, dan 

sebagainya. (Kamus Umum B.Indonesia 1976. Balai Pustaka) 

- Metafora adalah bahasa non-literal atau figuratif yang mengungkapkan 

perbandingan antara dua hal secara implisit. (Knowles dan Moon 2006: 5) 

- Majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, 

pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca, dan menurut 

waktu penerbitannya dibedakan atas majalah bulanan, tengah bulanan, 

mingguan, dan sebagainya dan menurut pengkhususan isinya dibedakan atas 

majalah berita, wanita, remaja, olahraga, sastra, ilmu pengetahuan tertentu, dan 

sebagainya. (http://kbbi.web.id/majalah, 2/3/2014, 16:43) 

- Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang 

dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di 

tempat umum. (http://kbbi.web.id/iklan, 2/3/2014, 16:48) 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Bab I berisi pendahuluan yang menerangkan latar belakang, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoretis dan 

praktis, definisi operasional, dan sistematika pembahasan yang digunakan. Bab II 

berisi tinjauan pustaka yang di dalamnya terdiri dari penelitian sebelumnya dan 

kajian teori yang berkaitan dan digunakan dalam penelitian yang diantaranya 

iklan, gaya bahasa, semantik meliputi definisinya, dan metafora yang meliputi 

definisi, teori secara umum, MIP, metafora Knowles and Moon dan Metafora 

dalam kajian semantik. Bab III berisi metode penelitian yang di dalamnya 

meliputi jenis penelitan,satuan analisis, sumber data, teknik pengumpulan data 

dan teknik analisis data. Bab IV berisi tentang pembahasan yang meliputi analisis 

makna dan jenis metafora, dan untuk bab V membahas simpulan yang didapat 

dari hasil analisis data, dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

 Swasono & Saifudin dalam Prosiding tahun 2013 halaman 1-15 yang 

berjudul “Makna Idiom Hana dalam Perspekktif Budaya Orang Jepang”, 

menyimpulkan bahwa untuk melihat hubungan keterkaitan antara makna literal 

dan makna figuratif diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang tidak 

hanya bahasa, namun justru lebih kepada pemahaman budaya Jepang. Budaya di 

sini termasuk di dalamnya adalah pandangan orang Jepang terhadap sesuatu, 

kebiasaan hidup mereka, adab, nilai-nilai moral, dan juga sejarah. 

 Adapun perspektif budaya orang Jepang terhadap hana ‘bunga’ adalah 

sebagai berikut. 

1) Bunga dipandang sebagai lambang kebahagiaan; 

2) Bunga dipandang sebagai standard ideal tentang keindahan; 

3) Bunga dipandang sebagai standard norma kebaikan; 

4) Bunga dipandang sebagai standard kesuksesan; 

5) Bunga dipandang sebagai standard kesempurnaan yang ideal. 

Dari kelima hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hana ‘bunga’ bagi 

orang Jepang mempunyai arti yang positif. Bunga selalu merepresentasikan 

segala sesuatu yang dicita-citakan orang Jepang tentang segala yang baik, indah, 

dan sempurna.  

 Abu Umar dalam skripsinya tahun 2013 yang berjudul “Analisis Gaya 

Bahasa dalam Iklan Koran Peduli”, dengan menggunakan metode penelitian 

kualitatif, menyimpulkan bahwa pemakaian gaya bahasa sangatlah penting untuk 

memikat para pembaca atau konsumen agar mengikuti arahan pengiklan dan 

juga ditemukan keragaman penggunaan gaya bahasa yaitu Hiperbola, Simile, 
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Retoris dan Eufimisme. Berdasarkan pada kesimpulan di atas penulis 

menganggap bahwa penelitian tersebut masih sangat luas interpretasinya bagi 

pembelajar bahasa Jepang, hal ini terlihat bahwa penelitian tersebut hanya 

menjelaskan macam-macam ragam bahasa. Oleh karena itu, dalam penelitian 

kali ini penulis mencoba untuk memfokuskan pada satu ragam bahasa saja yaitu 

metafora yang tujuannya adalah untuk mempermudah pembelajar bahasa 

Jepang dalam mempelajarinya. 

2.2 Iklan 

Iklan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pengusaha atau 

perusahaan untuk mempromosikan produk yang mereka ciptakan untuk menarik 

para calon pembeli agar membeli produk yang dipromosikan. Sudiana (1986) 

berpendapat bahwa  iklan adalah suatu bentuk komunikasi yang terdiri dari atas 

informasi dan gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada khalayak 

secara serempak agar memperoleh sambutan yang baik. Iklan merupakan suatu 

komunikasi antara produsen dan konsumen dengan menggunakan media massa 

tertentu seperti majalah atau media massa yang memiliki kemampuan untuk 

menjangkau pemakai atau pembeli potensial dari suatu produk dalam jumlah 

besar dengan suatu pesan yang bersifat persuasif. 

Banyak orang / masyarakat yang terpengaruh oleh iklan sebelum pada 

akhirnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan sebuah produk. Pada 

umumnya masyarakat mengakui bahwa iklan menyampaikan pesan-pesan 

produk dengan cara yang menarik. Tujuan para pengusaha membuat iklan 

adalah untuk meningkatkan penjualan dalam arti meningkatnya keuntungan 

perusahaan. 

Apa saja yang dilakukan oleh perusahaan melalui pemasaran merupakan 

komunikasi atau mengirim pesan tertentu pada para calon konsumennya. 

Menurut Winardi (1992), proses komunikasi hanya memerlukan empat elemen, 

yaitu: (1) sebuah berita, (2) sebuah sumber, (3) sebuah saluran komunikasi, dan 



9 
 

(4) seorang penerima. Skema hubungan keempat elemen tersebut sebagai 

berikut. 

Pengirim --- Pesan --- Saluran komunikasi --- Pesan --- Penerima 

Elemen-elemen komunikasi seperti yang tampak pada skema di atas  

merupakan syarat terjadinya komunikasi. Adapun penjelasan yang mengacu 

pada pengertian keempat elemen tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Pengirim adalah pihak yang mengirim pesan. Di dalam suatu iklan, 

komponen tersebut dapat dapat berupa perusahaan, pabrik atau 

pemilik barang. Misalnya dalam iklan di atas perusahaan air minum 

Evian sebagai pengirim pesan. 

b. Penerima adalah pihak yang menerima pesan yang dapat berupa 

perorangan atau sekelompok orang, misalnya ibu rumah tangga yang 

membaca iklan Evian di majalah tersebut. 

c. Pesan adalah objek komunikasi tersebut dari informasi-informasi yang 

disampaikan, untuk menjelaskan keunikan dari produk tersebut, 

misalnya orang tua akan bahagia karena sekarang ada Evian yang dapat 

diminum langsung oleh bayi, yaitu dengan kemasan barunya (dengan 

dot). Dalam iklan tersebut tersirat pesan bahwa Evian memberi fasilitas 

baru khusus bayi dengan kemasan baru. 

d. Saluran komunkasi adalah sarana yang dipergunakan untuk 

menyampaikan pesan. Pengirim pesan dapat menyampaikan pesannya 

melalui sarana komunikasi antara guru dan murid di dalam kelas. Dalam 

iklan ini sarana yang digunakan adalah majalah. 

2.3  Gaya Bahasa 

Gaya bahasa menurut Badudu (1984), yang menjadikan suatu lukisan itu 

hidup dan indah daya melukis yang tersembunyi pada kesanggupan pengarang 

memadu kata, memilih kata-kata dan perbandingan yang tepat untuk  memberi 

bentuk pada lukisan itu. Daya pelukisan itu dinamakan plastik bahasa. Bahasa 
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yang dipakai untuk mencapai plastik bahasa itu adalah penggunaan kata-kata 

serta hiasan, sindiran, perbandingan dan sebagainya yang disebut gaya bahasa. 

Gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah style, kata style 

diturunkan dari kata latin stillus, yaitu semacam alat pada lempengan lilin. 

Keahlian menggunakan alat ini akan mempengaruhi jelas tidaknya tulisan pada 

lepengan tersebut. 

Pada waktu penekanan dititikberatkan pada keahlian untuk menulis 

indah, maka style berubah menjadi kemampuan dan keahlian untuk menulis atau 

mempergunakan kata-kata secara indah. Bila dilihat gaya secara umum dapat 

dikatakan bahwa gaya adalah cara mengungkapkan diri sendiri, melalui bahasa, 

tingkah laku, cara berpakaian dan sebagainya.  

Menurut Gorys Keraf (1983) gaya bahasa dapat dibatasi sebagai cara 

untuk mengungkapkan pikiran melalui bahasa. Secara khas yang memperlihatkan 

jiwa dan kepribadian penulis (pemakai bahasa). Metafora termasuk dalam gaya 

bahasa perbandingan. Metafora adalah gaya bahasa yang memperbandingkan 

suatu benda dengan benda lain yang keduanya mempunyai sifat yang sama. 

2.4 Personifikasi 

Personifikasi adalah majas yang mengungkapkan benda mati atau 

sesuatu yang bukan manusia menjadi dapat berperilaku seperti manusia atau 

dengan kata lain, segala sesuatu yang biasanya dilakukan manusia, diungkapkan 

dapat dilakukan juga oleh benda atau sesuatu tersebut 

(http://www.scribd.com/mobile/doc/199132497). Majas personifikasi adalah  

merupakan kebalikan dari depersonifikasi yaitu manusia digambarkan memiliki 

sifat seperti hewan, tumbuhan atau benda-benda mati. Sebagai contohnya 

adalah sebagai berikut. 

- Daun kelapa melambai-lambai. 

- Burung bernyanyi di pagi hari dsb. 
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Sedangkan dalam dictionary.goo.ne.jp personifikasi atau dalam bahasa Jepangnya 

Gijinka mempunyai makna sebagai berikut. 

擬人化：人間でないものを人間に見立てて表現すること。

(http://dictionary.goo.ne.jp/smp/leaf/jn2/52044/m0u/%E6%93%AC%E4%BA%BA

%E5%8C%96/) 

Gijinka : ningen de nai mono wo ningen ni mitatete hyougen suru koto. 

Personifikasi adalah penggambaran sesuatu yang bukan manusia seolah olah 

seperti manusia. 

2.5 Semantik  

2.5.1 Defiisi Semantik  

Semantik yang dalam bahasa Jepang disebut dengan imiron（意味論
い み ろ ん

）. 

Izuru menjelaskan pengertian semantik / imiron (意味論) adalah sebagai berikut. 

単語や形態素の意味の変化を歴史的心理学的に研究する語学の部門。 

Tango ya keitaiso no imi no henka o rekishiteki shinrigakuteki ni kenkyuu 
suru gogaku no bumon (Izuru, 1973: 166). 

“Bagian dari ilmu bahasa yang secara historis dan psikologis meneliti 
makna kata, makna morfem, dan perubahan makna” (Izuru, 1973: 166).  
  

Menurut Himejima dalam bukunya mengemukakan bahwa semantik atau 

imiron adalah sebagai berikut. 

意味論は語句や文の意味の研究と定義される。意味の問題は、確かに 
物理主義的方法あるいは客観的方法で取り扱うには余りにも困難な面 
が多すぎたことは否定できない事実である。意味の問題は、間違いな 
く本来客観的であるというよりは、むしろ主観的であるといえよう。 
なぜなら、語や文は人間が日常使用するものであり、個人によってそ 
れらの意味には差異が生ずるものだからである。 

Terjemahan : 
Semantik adalah ilmu yang mempelajari makna dari kata, frase dan 
kalimat. Menurutnya, apabila melihat sebuah makna dengan sudut  
pandang secara objektif maupun secara fisik, banyak hal yang berbeda 
dan tidak sesuai. Dalam melihat sebuah makna dalam kondisi seperti  itu,  
lebih  baik  menggunakan sudut pandang secara subjektif. Hal ini   
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dikarenakan kata dan kalimat merupakan sesuatu yang digunakan oleh 
manusia dalam kehidupan sehari-hari dan dari setiap individu akan 
muncul makna-makna yang berbeda antara yang satu dengan yang 
lainnya (Himejima, 1991: 3). 
 
Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris semantics 

yang dalam bahasa Yunani sema ( nomina ) ‘tanda’ atau dari verba samaino 

‘menandai’, ‘berarti’.  Istilah tersebut digunakan para pakar bahasa untuk 

menyebut bagian ilmu bahasa yang mempelajari makna. Semantik merupakan 

bagian dari tiga tataran bahasa yang meliputi fonologi, tata bahasa (morfologi-

sintaksis) dan semantik (Djajasudarma, 1993:1). 

Dalam ruang lingkup semantik yang mengkaji tentang makna 

mencakup bidang yang lebih luas, baik dari segi struktur dan fungsi bahasa 

maupun dari segi interdisiplin bidang ilmu. Tetapi dalam hal ini ruang lingkup 

semantik berkisar pada hubungan ilmu makna itu sendiri di dalam linguistik, 

meskipun faktor nonlinguistik ikut mempengaruhi sebagai fungsi bahasa yang 

nonsimbolik (emotif dan afektif) (Djajasudarma, 1993:4). 

Linguistik membatasi diri pada bidang bentuk dan makna, sedangkan 

acuan bergantung pada pengalaman penutur bahasa itu sendiri. Semantik lebih 

menitikberatkan pada bidang makna dengan berpangkal dari acuan dan bentuk 

(simbol). Acuan tersebut dapat berupa kongkret dan abstrak (Djajasudarma, 

1993:4). Maka dalam mempelajari semantik yang berupa memahami makna 

pada hakikatnya mempelajari bagaimana setiap pemakai bahasa dalam suatu 

masyarakat bahasa saling mengerti. 

2.6 Metafora 

2.6.1 Definisi Metafora 

 Metafora berasal dari bahasa Yunani yaitu “meta” yang berarti di atas 

dan “pherein” yang berarti mengalihkan atau memindahkan. Menurut Classe 

dalam bukunya menjelaskan bahwa metafora adalah pengalihan citra, makna, 

atau kualitas sebuah ungkapan kepada suatu ungkapan lain (Classe, 2000: 941), 

sedangkan Larson dalam bukunya menyatakan bahwa tidak semua metafora 

dapat diartikan dengan mudah. Menerjemahkan metafora secara harfiah sering 
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mengakibatkan makna yang salah, nihil, atau taksa. Ada sejumlah alasan 

mengapa metafora sulit diartikan dan tidak dapat diterjemahkan secara harfiah 

yaitu, citra yang digunakan dalam metafora mungkin tidak dikenal dalam bahasa 

sasaran, topik metafora tidak diungkapkan dengan jelas, adanya kenyataan 

bahwa titik kemiripan dapat ditafsirkan secara berbeda-beda dalam kebudayaan 

yang berbeda, tiap bahasa berbeda dalam frekuensi pemakaian metafora dan 

cara menciptakannya (Larson, 1988: 263-264). 

2.6.2 Teori Metafora 

 Menurut Picken metafora merupakan sebuah topik kajian utama 

berbagai disiplin ilmu, terutama linguistik, teori kesusastraan, filsafat, dan 

psikologi, konsep-konsep tentang metafora, termasuk definisinya sangat 

beragam (Picken, 1988: 108). Hingga saat ini, terdapat empat teori metafora 

yang mengungkapkan metafora dengan berbagai sudut pandang ditinjau dari 

perspektif penerjemahan. 

a. Teori Perbandingan (Comparison Theory) 

 Teori perbandingan digagas oleh Aristoteles pada abad keempat masehi. 

Menurut Aristoteles, metafora merupakan sarana berpikir yang sangat efektif 

untuk memahami suatu konsep abstrak, yang dilakukan dengan cara 

memperluas makna konsep tersebut dengan cara membandingkannya dengan 

suatu konsep lain yang sudah dipahami. Melalui perbandingan itu terjadi 

pemindahan makna dari konsep yang sudah dipahami kepada konsep abstrak. 

Batasan ini biasanya diungkapkan dengan rumus “A adalah B dalam konteks X, Y, 

Z …” Sebagai contoh, dalam metafora “Guru adalah matahari bangsa”, fungsi 

“matahari‘ sebagai pemberi “terang‘ dan “kehangatan‘ dipindahkan kepada 

‘guru‘. Pemindahan ini membuat “guru” menjadi “pemberi terang dan 

kehangatan” kepada bangsa. Oleh Aristoteles, ungkapan-ungkapan linguistik 

yang dihasilkan dari metafora sebagai sarana berpikir itu disebut sebagai stilistika.  

Ortony menyatakan bahwa bagi Aristoteles, fungsi utama metafora 

adalah sebagai stilistika atau ornamen retoris, khususnya majas (Ortony, 1993: 3). 
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Danesi dalam hal ini menambahkan bahwa majas tersebut digunakan untuk 

memperindah ungkapan-ungkapan dalam puisi (Danesi, 2004: 118). Dengan kata 

lain, Aristoteles lebih mementingkan metafora sebagai ekspresi linguistik, bukan 

sebagai konsep berpikir yang menghasilkan ekspresi tersebut. Namun Punther 

tidak sependapat dengan Aristoteles.  Punther menyatakan bahwa penekanan 

pada fungsi metafora sebagai ornamen retoris mengakibatkan kajian-kajian itu 

hanya terfokus pada upaya upaya untuk membedakan bahasa harfiah dan 

bahasa figuratif (Punther, 2007: 10-12).  

Teori perbandingan ini didukung oleh Larson yang menekankan bahwa 

seperti halnya simile, metafora merupakan ungkapan figuratif yang didasarkan 

pada perbandingan (Larson, 1998: 271). Dalam bukunya Larson menegaskan 

bahwa metafora dan simile merupakan bentuk-bentuk gramatikal yang mewakili 

dua proposisi dalam struktur semantik. Sebuah proposisi terdiri sebuah topik dan 

penjelasan mengenai topik itu. Dalam ungkapan “Guru adalah matahari bangsa”, 

“guru” merupakan topik dan “adalah matahari bangsa” merupakan penjelasan. 

Hubungan antara kedua proposisi tersebut merupakan sebuah perbandingan 

yang terdapat dalam bagian penjelasan. Penjelasan tersebut mengungkapkan 

kemiripan atau menunjukkan titik kesamaan tertentu. Dalam contoh di atas, 

bagian penjelasan mengungkapkan kemiripan antara “guru” dan “matahari” 

sebagai pemberi “terang” dan “kehangatan”.  

a. Teori Interaksi 

Richard menolak pandangan bahwa metafora digunakan secara khusus 

hanya dalam karya sastra. Richards menyatakan bahwa metafora sesuatu yang 

istimewa dan hanya digunakan oleh orang-orang berbakat sebagai ornamen 

retoris (Richards, 1936: 90). Richards menekankan juga bahwa metafora 

merupakan proses kognitif yang dilakukan untuk memahami suatu gagasan yang 

asing (metaphor/vehicle) melalui interaksi gagasan tersebut dengan gagasan lain 

yang maknanya secara harfiah sudah lebih dikenal (tenor), bukan melalui 

pemindahan makna. Gagasan baru yang dihasilkan melalui interaksi 

metaphor/vehicle dan tenor disebut connection/ground (Richards, 1936: 93-96).  
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Black kemudian mengembangkan teori interaksi Richards dengan 

menekankan bahwa metafora pada hakikatnya merupakan instrumen kognitif 

yang tidak dapat berlangsung tanpa adanya interaksi antar elemen-elemen 

pembentuknya, yang terdiri dari aspek konteks, situasi, pembicara/pendengar, 

penulis/pembaca, dan tema pertuturan.  

b. Teori Pragmatik 

Teori pragmatik merupakan penolakan terhadap konsep adanya 

perubahan makna pada topik karena adanya pemindahan makna dari citra, atau 

karena adanya interaksi metaphor/vehicle dengan tenor. Davidson dalam hal ini 

mempertanyakan asumsi standar tentang keberadaan makna metaforis yang 

berbeda dengan makna harfiah (Davidson, 1978: 32). Menurut Davidson, 

metafora pada hakikatnya tidak berbeda dengan ungkapan linguistik lainnya. 

Metafora mengungkapkan makna kata-kata sesuai dengan makna harfiahnya, 

tidak lebih dari itu. Bagi Davidson, persoalan metafora merupakan ranah 

pragmatik, bukan semantik. makna sebuah metafora ditentukan oleh makna 

harfiah kata-kata maupun kalimat yang membentuknya, dan bagaimana makna 

tersebut digunakan. Jadi, metafora tidak memiliki makna khusus. 

Searle dalam bukunya juga menolak konsep perubahan makna pada topik 

karena adanya pemindahan makna dari citra, atau karena adanya interaksi 

metaphor/vehicle dengan tenor (Searle, 1981: 76-103). Menurut Searle, di dalam 

metafora sama sekali tidak ada perubahan makna. Searle mengakui bahwa 

makna ungkapan metaforis berbeda dengan makna harfiah kata-kata atau 

kalimat penyusunnya. Namun hal itu tidak disebabkan oleh perubahan makna 

elemen-elemen leksikal, melainkan karena penutur bermaksud mengungkapkan 

makna yang lain melalui kata-kata atau kalimat tersebut.  

c. Teori Kognitif 

Wilayah kajian metafora yang dulu cenderung mengacu pada ungkapan 

figuratif mulai berubah sejak Lakoff dan Johnson menerbitkan Metaphors We 

Live By pada tahun 1980. Dalam buku ini mereka menegaskan bahwa metafora 

tidak hanya digunakan dalam karya sastra tetapi dalam kehidupan sehari-hari. 
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Menurut mereka, “metaphors are pervasive in our ordinary everyday way of 

thinking, speaking, and acting”. Pendapat ini merupakan penolakan mereka 

terhadap pendapat umum dalam linguistik konvensional bahwa ungkapan 

metaforis merupakan alternatif bagi pertuturan harfiah. Mereka menentang 

asumsi Grace bahwa seseorang akan mencoba mendahulukan interpretasi 

harfiah jika dia mendengar sebuah kalimat. Menurut Lakoff dan Johnson, asumsi 

ini terkesan benar hanya karena pengguna bahasa tidak menyadari bahwa 

banyak ungkapan-ungkapan yang biasa mereka gunakan sebenarnya didasarkan 

pada struktur metaforis.  

Menurut Ortony prinsip utama dalam teori kongnitif Lakoff dan Johnson 

adalah bahwa metafora berlangsung dalam tataran proses berpikir (Ortony, 

1993: 208-209). Metafora menghubungkan dua ranah konseptual, yang disebut 

ranah sumber (source domain) dan ranah sasaran (target domain). Ranah 

sumber terdiri dari sekumpulan entitas, atribut atau proses yang terhubung 

secara harfiah, dan secara semantis terhubung dan tersimpan dalam pikiran. 

Ranah sasaran cenderung bersifat lebih abstrak dan mengikuti struktur yang 

dimiliki ranah sumber melalui pemetaan ontologis. Pemetaan inilah yang disebut 

metafora konseptual. Pada tataran bahasa, seluruh, entitas, atribut, dan proses 

dalam ranah sasaran dileksikalkan melalui kata-kata dan ungkapan dari ranah 

sumber. Kata-kata atau ungkapan inilah yang disebut dengan metafora linguistik.  

2.6.3 Methaphor Identification Procedure (MIP) 

Pemahaman atas definisi, komponen, dan tipe metafora belum menjamin 

kemampuan mengidentifikasi keberadaan majas ini dalam wacana, apalagi bila 

wacana yang dianalisis merupakan korpus yang besar. Krennmayr dalam 

bukunya menegaskan bahwa pendekatan “I-know-it-when-I-see-it” atau intuitif 

tidak bisa diharapkan untuk menghasilkan  identifikasi metafora yang akurat 

(Krennmayr, 2011: 15-16). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu prosedur yang 

terukur. Untuk menjawab kebuutuhan ini, kelompok Pragglejaz menyusun 

Metaphor Identification Procedure (MIP), yang dirancang secara khusus bagi para 

peneliti untuk mengenali metafora dalam bahasa lisan dan tulisan. Prosedur ini 
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bertujuan untuk menentukan apakah unit leksikal tertentu dalam wacana 

berperan sebagai metafora dengan melihat hubungan unit leksikal tersebut 

dalam wacana. Karena banyak kata yang berfungsi sebagai metafora dalam 

konteks yang berbeda, untuk menerapkan MIP diperlukan kemampuan untuk 

membedakan kata-kata yang menyampaikan makna metaforis dan yang tidak. 

Secara terperinci, kelompok Pragglejaz (2007) merumuskan MIP sebagai berikut. 

1. Baca wacana secara menyeluruh untuk membangun pemahaman umum 

tentang maknanya,   

2. Tentukan unit leksikal dalam wacana, 

3. (a) Untuk setiap unit leksikal dalam teks, lihat maknanya dalam konteks yaitu 

bagaimana makna itu berlaku sebagai suatu entitas, relasi, atau atribut 

dalam situasi yang ditimbulkan oleh teks (makna kontekstual). Perhitungkan 

apa yang datang sebelum dan setelah unit leksikal. 

   (b) Untuk setiap unit leksikal, tentukan apakah unit itu memiliki makna 

kontemporer yang lebih mendasar dalam konteks lain daripada dalam 

konteks tersebut. Dalam identifikasi metafora ini, makna dasar cenderung: 

(i) lebih nyata (apa yang diungkapkan lebih mudah dibayangkan, dilihat, 

didengar, diraba, dicium, dan dirasakan); (ii) terkait dengan tindakan fisik; 

(iii) Lebih tepat (tidak samar-samar); dan (iv) secara historis lebih tua. Makna 

dasar harus merupakan makna yang paling sering muncul dari unit leksikal 

tersebut. 

   (c) Jika unit leksikal memiliki makna kontemporer yang lebih mendasar dalam 

konteks lain dibandingkan dengan konteks yang ada, periksa apakah makna 

kontekstual berbeda dengan makna dasar tetapi dapat dimengerti melalui 

perbandingan dengan makna dasar tersebut. 

4. Jika ya, tandai unit leksikal tersebut sebagai metafora. 

2.6.4  Metafora Knowles and Moon 

Menurut Knowles dan Moon dalam bukunya Introducing Metaphor 

menyatakan bahwa metafora adalah “ …the use of language to refer to 

something other than what is originally applied to, or what it ‘literally’ means, in 
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order to suggest some resemblance or make a connection between the two 

thing”. Dapat kita definisikan bahwa metafora adalah penggunaan bahasa untuk 

merepresentasikan sesuatu yang selain apa yang seharusnya diterapkan atau 

secara harfiahnya adalah untuk menunjukan beberapa kemiripan dan 

keterkaitan antara keduanya (Knowles and Moon, 2006: 3). Metafora juga 

merupakan non-literal atau figuratif yang mengungkapkan perbandingan antara 

dua hal secara implisit (Knowles and Moon, 2006: 6).   Knowles dan Moon juga 

menyatakan bahwa terdapat dua jenis metafora, yaitu metafora kreatif dan 

metafora konvensional 

1. Metafora kreatif adalah metafora yang digunakan penulis atau petutur 

untuk mengekspresikan ide dan perasaannya ke dalam sebuah tulisan 

sehingga tulisan tersebut menjadi mudah dipahami oleh pembaca. Metafora 

ini menampilkan suatu ungkapan yang baru berdasarkan realitas yang ada 

dan biasanya terdapat di dalam karya sastra.  

2. Metafora Konvensional adalah metafora yang sudah tidak lagi bersifat baru 

dan jenis metafora ini telah kehilangan cirinya sebagai sebuah metafora, 

karena metafora ini sering digunakan dan kemudian dimasukkan ke dalam 

kosakata sehari-hari. Metafora konvensional juga sering disebut dengan 

metafora mati atau dead metaphor (Knowles dan Moon, 2006 : 6). 

Berdasarkan teori Knowles dan Moon terdapat tiga hal yang harus 

diperhatikan untuk menganalisis metafora, yaitu: 

a. kata atau frase metaforis 

b. makna metaforisnya 

c. kaitan atau hubungan antara dua hal yang dibandingkan 

Dalam menganalisis metafora dibutuhkan tiga komponen, yaitu 

metaphor/vehicle, meaning/topic, dan connection/grounds.  

Metaphor/vehicle  adalah kata atau frase yang memiliki makna metaforis. 

Meaning/topic adalah makna metaforis yang dimaksudkan penulis, bukan makna 
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harfiah. Connection/grounds adalah hubungan antara makna harfiah dengan 

makna metaforis. Melalui connection/grounds dapat diketahui makna apa yang 

ingin disampaikan dan prototipe seperti apa yang ingin dialihkan ke 

meaning/topic¸ terkait dengan makna harfiah dari metaphor/vehicle atau 

metaforanya. Misalnya, 

Context   :be prepared for a mountain of paperwork  

Metaphor/vehicle  :mountain 

Meaning/topic  :a large amount 

Connection/grounds :ideas of size, being immovable and difficult to deal  

with  

Berdasarkan contoh di atas, penggunaan metafora mountain (gunung) 

dikarenakan prototipe dari gunung yang berukuran tinggi dan besar sehingga 

tidak dapat bergerak dan sulit untuk ditaklukan.  

2.6.5 Metafora dalam Kajian Semantik 

Makna merupakan kesatuan mental pengetahuan dan pengalaman yang 

terkait dengan lambang bahasa yang mewakilinya (Darmojuwono, 2005: 121). 

Sebuah kata atau leksem dapat ditentukan maknanya jika kata tersebut berada 

di dalam konteks kalimatnya. Metafora berkaitan erat dengan pembahasan 

makna. Inti dari metafora terletak pada hubungan antara kata, dan makna kata. 

Di dalam metafora terdapat dua makna, yakni makna harfiah atau kalimat dan 

makna yang dimaksudkan disebut dengan makna metaforis (Searle, 1979: 520). 

Makna metaforis adalah makna yang dialihkan dari makna kata yang sebenarnya 

menjadi makna kata yang lain. Hal ini diperkenalkan juga oleh C/ K Ogden dan I. 

A Richards pada tahun 1923 (Leech, 1974: 1) yang kemudian dijadikan acuan 

dalam kajian semantik. Menurut Ogden dan Richards dalam bukunya 

berpendapat bahwa  makna suatu kata diperoleh dari hubungan antara lambang 

bahasa/simbol, citra mental dan referen/acuan (Ogden dan Richards, 1989). 
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Makna ini merupakan citra mental yang timbul dalam pikiran seseorang jika 

mendengar atau membaca tanda bahasa. Sebagai contoh, makna kata bunga 

adalah citra mental/konsep tentang bunga yang tersimpan di dalam otak kita dan 

dilambangkan dengan kata bunga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

semantik mengkaji makna tanda bahasa, yaitu kaitan antara citra mental/konsep 

dan tanda bahasa yang melambangkannya.    

citra mental atau konsep buku 

 

 

                     Lambang {b-u-k-u} Referen atau objek  

                                                                   (semua objek disebut buku)  

                                    Gambar 1. Segitiga makna 

  Gambar segitiga Ogden dan Richards menunjukkan bahwa di antara 

lambang bahasa dan citra mental terdapat hubungan langsung, karena lambang 

dan konsep/citra mental berada di dalam bahasa, sedangkan lambang/simbol 

dan referen tidak berhubungan langsung (digambarkan dengan garis putus-

putus) karena harus melalui konsep/citra mental (Ogden dan Richards, 1989). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif untuk melihat makna 

dan jenis metafora apa saja yang terdapat dalam majalah Motorfan Jepang edisi 

bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013. Ancangan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah semantik dengan menggunakan teori 

metafora menurut Knowles and Moon. 

3.2  Satuan Analisis 

 Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kata atau frase yang 

mengandung metafora bahasa Jepang yang terdapat pada headline iklan dari 

sumber data yakni majalah Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 

29 Desember 2013. Data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah sebanyak 

11 data. 

3.3  Sumber Data 

Data dikumpulkan dari headline iklan majalah Jepang yakni majalah 

Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013. Isi data 

berupa kata dan frase yang mengandung metafora bahasa Jepang. Alasan 

pemilihan sumber data ini karena di dalam sumber data terdapat banyak kata 

dan frase yang mengandung metafora bahasa Jepang selain itu pertimbangan 

lainnya adalah majalah Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 29 

Desember 2013 ini diperkirakan cukup untuk mewakili adanya metafora secara 

keseluruhan.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan pada Metaphor Identification Procedure  ( MIP ) dengan mengutip 
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kalimat headline iklan mobil yang bergaya sporty pada majalah Motorfan edisi 

bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013. Data yang dikumpulkan berupa 

kata atau frase headline yang diambil dari teks iklan mobil yang bergaya sporty 

majalah “Motorfan” edisi bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013.  

Proses dan langkah-langkah penulis dalam menyiapkan data yang akan 

dianalisis adalah sebagai berikut. 

1. Pengumpulan data dari sumber data yang mengandung metafora. 

2. Mencatat semua data dan mengklasifikasikan metafora pada 50 data 

yang diperoleh dari pengumpulan data. 

3. Melakukan proses reduksi dengan mengategorikan 50 data yang 

mengandung metafora dengan yang tidak mengandung metafora. 

4. Melakukan proses reduksi dengan mengkategorikan berdasarkan negara 

produsen pembuat produk dari 32 data yang mengandung metafora  

5. Melakukan proses reduksi dengan mengkategorikan berdasarkan jumlah 

maksimal setiap merek produk dari 14 data yang mengandung metafora  

6. Meneliti 11 data yang mengandung metafora dan mengkategorikan 

setiap data sesuai jenis metafora yang ditemukan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menganalisis data berarti mengamati, membedah atau mengurai, dan 

memburaikan atau memorakkan masalah yang terkandung dalam data itu 

( Subroto, 1992:55). Berikut langkah-langkah teknik analisis datanya. 

1. Data yang sudah terkumpul diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 

2.  Mencari makna harfiah headline iklan tersebut perkata, frase, atau 

kalimat.  

3. Menjelaskan konteks yang terdapat dalam data. 

4. Menganalisis perkata, frase atau kalimat di dalam headline iklan tersebut 

yang mengandung metafora. 
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5. Mencari makna sebenarnya dari kata , frase atau kalimat yang ditemukan  

sebagai metafora  

6. Setelah menemukan metafora, menentukan metaphor/vehicle, 

meaning/topic, dan connection/ground. 

7. Menentukan makna metafora dari data yang telah ditemukan dalam 

kokugo jiten di http://dictionary.goo.ne.jp. 

8. Mengidentifikasi hubungan makna antara makna harfiah dengan makna 

metaforanya. 

9. Mengelompokkan jenis metafora menurut teori Knowles and Moon. 
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BAB IV 

PEMAKNAAN METAFORA DALAM HEADLINE MAJALAH IKLAN MOTORFAN 

JEPANG EDISI BERSAMA VOLUME 56 

Dalam penelitian ini data yang diambil adalah data yang mengandung 

metafora yang terdapat dalam headline iklan pada setiap iklan yang ada pada 

majalah Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013. 

Sesuai dengan prosedur MIP, maka proses pertama untuk mengidentifikasi 

metafora yang ada dalam majalah iklan tersebut adalah dengan membaca 

keseluruhan isi majalah guna memperoleh gambaran umum tentang isi majalah 

iklan ini. Dari proses ini diperoleh informasi bahwa majalah ini bertemakan 

tentang iklan mobil sporty dari beberapa produsen pembuat mobil ternama asal 

negara Jepang, negara-negara Eropa dan Amerika yang dirilis tahun 2014 dengan 

sistem suv bermutu tinggi. Langkah berikutnya adalah menentukan unit leksikal 

yang terdapat dalam headline iklan. 

Data 1  

トヨタハリアー  Toyota Harrier 
高級 SUVのパイオニアが世代交代 

Koukyuu SUV no PAIONIA ga sedai koutai 
 

Konteks  

Iklan tersebut terdiri dari satu frase yang di dalamnya berupa iklan mobil 

bergaya sporty buatan Toyota dengan nama Harrier yang terdapat pada majalah 

Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013 halaman 

22 sampai 25 yang diperkenalkan secara umum sebagai produk yang menjadi 

pelopor pergantian era suv bermutu tinggi.  

Identifikasi metafora 

高級 SUVのパイオニアが世代交代 

/Koukyou/     /suv/ /no/   /paionia/ /ga/ /sedai/      /koutai/ 
/Mutu tinggi/ /suv/ /gen/ /pelopor/ /N/  /era/ /ganti/  
/Pelopor pergantian era suv bermutu tinggi/ 
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Dalam tuturan di atas, maka tampak bahwa pemakaian  istilah “paionia” 

digunakan untuk menekankan bahwa produk tersebut merupakan pelopor 

perubahan dari suatu keadaan. Secara leksikal, data tersebut hanya terdiri dari 

satu kata, yakni /paionia/ yang berarti pelopor. Pada dasarnya kata paionia 

“pelopor” adalah istilah yang digunakan untuk manusia, tetapi kemudian 

digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu produk. Dengan demikian 

dapat dipastikan bahwa paionia dalam konteks tersebut merupakan metafora 

karena merepresentasikan makna yang lain. 

パイオニア：他に先駆けて物事を始める人。先駆者。開拓者  

/paionia/: /hoka/ /ni/ /sakigakete/ /monogoto/ /wo/ /hajimeru/ /hito/. 
/senkusha/. /kaitakusha/. 
/pelopor/: /lain/ /dat/ /yang pertama/ /sesuatu/ /acc/ /mengawali/ /orang/. 
/pelopor/. /pelopor/. 
Pelopor adalah orang yang menjadi yang pertama mengawali sesuatu dari pada 
orang lain.  
(http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/173471/m0u/%E3%83%91%E3%82%A4%E3
%82%AA%E3%83%8B%E3%82%A2/). 
 
Context  : Koukyuu SUV no PAIONIA ga sedai koutai 
Metaphor /vehicle : Paionia 
Meaning /topic      : Pertama 
Connection /ground  : Sesuatu yang menjadi awal dari sesuatu yang lain.  

Hubungan ketekaitan makna antara pelopor dan pertama adalah secara 

literal paionia  mempunyai makna pelopor, yakni yang berjalan terdahulu; yang 

berjalan di depan tentang perarakan dan sebagainya (http://kbbi.web.id/ 

pelopor). Pertama adalah sesuatu yang terdahulu, paling awal, mula-

mula,terutama, terpenting, dan kesatu (http://kbbi.web.id/pertama). 

Berdasarkan kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kata pelopor dan 

pertama memiliki keterkaitan di mana keduanya merupakan sesuatu yang 

mengawali sesuatu yang lain. 

Jenis metafora yang terdapat dalam teks di atas adalah metafora 

konvensional di mana kata yang digunakan sudah tidak lagi bersifat baru dan 

jenis metafora ini telah kehilangan cirinya sebagai sebuah metafora, karena 
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metafora ini sering digunakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kosakata 

sehari-hari. 

Simpulan data (1) 

 Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam data (1) terdapat metafora yakni kata paionia yang secara leksikal 

memiliki makna pelopor , akan tetapi digunakan untuk menyatakan bahwa 

Toyota Harrier adalah produk yang menjadi awal dari produk produk lain yang 

menggunakan sistem SUV mutu tinggi. Makna metafora yang terdapat dalam 

data di atas adalah pertama, sedangkan mengenai hubungan keterkaitan makna 

antara pelopor dan pertama adalah sama-sama mengawali sesuatu yang lain. 

Tujuan dari penggunaan kata paionia dalam headline iklan di atas adalah 

memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa Toyota Harrier merupakan 

produk terobosan terbaru yang menggunakan sistem suv bermutu tinggi, selain 

itu juga memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa sesuatu yang pertama 

diyakini sebagai sesuatu yang diiunggulkan, diutamakan, dipentingkan dari pada 

yang lain (http://kbbi.web.id/pertama). Hal ini juga berbanding lurus dengan 

ideologi manusia di seluruh dunia pada umumnya yang memahami bahwa 

pertama adalah sesuatu yang diunggulkan, diutamakan, diharapkan setiap 

individu dan sebagainya, begitu pula pada orang Jepang. Jenis metafora yang 

terdapat dalam data (1) adalah metafora konvensional. Selain itu juga ditemukan 

bahwa dalam data (1) mengandung personifikasi yaitu penggunaan kata pelopor 

yang seharusnya digunakan untuk manusia akan tetapi kemudian digunakan 

untuk menunjukan suatu keadaan benda. 

Data 2 

トヨタランドクルーザープラド Toyota Land Cruiser Prado 
過酷な環境で磨かれた信頼のブランド 
Kakoku na kankyou de MIGAKARETA shinrai no burando 
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Konteks  

Iklan tersebut terdiri dari satu frase yang di dalamnya berupa iklan mobil 

sporty buatan Toyota dengan nama Land Cruiser Prado yang terdapat pada 

majalah Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013 

halaman 26 sampai 29 yang diperkenalkan secara umum sebagai produk 

terobosan terbaru dari merek yang dipercaya di lingkungan yang terburuk 

sekalipun. 

Identifikasi metafora  

過酷な環境で磨かれた信頼のブランド 

/Kakoku/ /na/ /kankyou/     /de/        /migakareta/ /shinrai/   /no/  /burando/ 
/Buruk/           /lingkungan/ /dalam / /digosok/      /percaya/ /gen/ /merek/  
/merek yang dipercaya dilingkungan yang buruk/  

 Dalam tuturan di atas, maka tampak bahwa pemakaian istilah “migaku” 

digunakan untuk menyatakan bahwa Toyota merupakan merek yang sudah 

terpercaya. Secara leksikal, data tersebut hanya terdiri dari satu kata, yakni 

/migaku/ yang berarti menggosok. Migaku “menggosok” adalah melicinkan 

(membersihkan, mengilapkan,dan sebagainya) dengan tangan atau barang yang 

digeser-geserkan (http://kbbi.web.id/gosok). Dari definisi di atas dapat 

dipastikan bahwa migaku “menggosok” adalah merupakan kegiatan 

membersihkan, melicinkan, menghaluskan dengan tangan atau barang yang 

digeser-geserkan akan tetapi dalam konteks ini migaku “menggosok” digunakan 

untuk menekankan bahwa Toyota adalah merek yang sudah terpercaya. Dengan 

demikian dapat dipastikan bahwa migaku dalam konteks tersebut merupakan 

metafora karena merepresentasikan makna lain.  

磨かれた 磨く 

Migakareta yang mempunyai makna digosok merupakan bentuk pasif 

dari migaku yang bermakna menggosok, karena merupakan bentuk pasif kata 

migakareta tidak muncul dalam kamus, sehingga dalam konteks ini yang 

didefinisikan adalah migaku. 
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磨く：物の表面を研いでなめらかにする。 
/Migaku/          :  /mono/   /no/   /hyoumen/   /wo/  /toide/   /nameraka/ /ni/  
/suru/ 
/menggosok/ :  /barang/ /gen/ /permukaan/ /acc/ /gosok/ /halus/        /dat/ 
/melakukan/ 
Menggosok adalah menghaluskan permukaan barang.  
(http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/210968/m0u/%E7%A3%A8%E3%81%8F/) 
 
 
Context   : Kakoku na kankyou de MIGAKARETA shinrai no burando. 
Metaphor/vehicle   : Migaku 
Meaning/topic      : Terpercaya 
Connection/ground   : Sesuatu yang sudah terbukti   

Hubungan makna antara menggosok dan terpercaya adalah secara literal 

migaku mempunyai makna menggosok, yakni melicinkan (membersihkan, 

mengilapkan,dan sebagainya) dengan tangan atau barang yang digeser-geserkan 

(http://kbbi.web.id/gosok). Sedangkan terpercaya adalah (paling) dipercaya, 

dapat dipercaya. Berdasarkan definisi dan pemahaman penulis  keduanya 

memiliki hubungan yaitu keduanya sama-sama melalui sebuah proses yang 

panjang hingga menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati dan dapat dibuktikan 

hasilnya.  

Jenis metafora yang digunakan dalam teks di atas adalah metafora kreatif 

yaitu metafora yang digunakan penulis atau penutur untuk mengekspresikan ide 

dan perasaannya ke dalam sebuah tulisan sehingga tulisan tersebut menjadi 

mudah dipahami oleh pembaca. Metafora ini Metafora dalam  menampilkan 

suatu ungkapan yang baru berdasarkan realitas yang ada dan biasanya terdapat 

di dalam karya sastra.  

Simpulan data (2) 

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam data (2) terdapat metafora yakni kata migaku yang secara leksikal 

memiliki makna menggosok, tetapi digunakan untuk menyatakan bahwa Toyota 

adalah merek yang dipercaya. Makna metafora yang terdapat dalam data di atas 

adalah terpercaya, sedangkan mengenai hubungan keterkaitan makna antara 
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menggosok dan terpercaya adalah sama-sama melalui proses yang panjang 

hingga menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati dan dapat dibuktikan hasilnya. 

Tujuan dari penggunaan kata migaku dalam headline iklan di atas adalah 

memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa Toyota Land Cruiser Prado 

merupakan produk yang diproduksi oleh perusahaan Toyota yang sudah 

dipercaya kualitas dan kuantitas hasil produksinya, selain itu juga memberikan 

pemahaman kepada pembaca bahwa produk ini dapat dibuktikan kualitas dan 

kuantitasnya seperti halnya pembuktian Toyota melalui produk-produk 

sebelumnya. Jenis metafora yang terdapat dalam data (2) adalah metafora 

kreatif. 

Data 3 

トヨタランドクルーザー Toyota Land Cruiser 
真のオフローダーの姿を追求し続ける 
Shin no ofuroodaa no SUGATA wo tsuikyuushi tsudukeru 

Konteks 

Iklan tersebut terdiri dari satu frase yang di dalamnya berupa iklan mobil 

bergaya sporty buatan Toyota dengan nama Land Cruiser yang terdapat pada 

majalah Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013 

halaman 30 sampai 31 yang diperkenalkan secara umum sebagai produk yang 

mempunyai bentuk layaknya mobil off-road yang sebenar-benarnya.  

 Identifikasi metafora 

真のオフローダーの姿を追求し続ける。 
/shin/   /no/   /ofuroodaa/  /no/  /sugata/ /wo/  /tsuikyuushi/ /tsudukeru/ 
/benar/ /gen/ /mobil off-road/ /gen/ /wujud/ /acc/ /pencarian/    /berlanjut/ 
/Pencarian desain mobil off-road yang sebenarnya berlanjut/  

Dalam tuturan di atas, maka tampak bahwa pemakaian istilah “sugata” 

digunakan untuk menekankan bentuk suatu produk. Secara leksikal, data 

tersebut terdiri atas satu kata, yakni /sugata/ yang berarti wujud. Pada dasarnya 

kata sugata ‘wujud’ adalah istilah yang digunakan untuk manusia, tetapi 

kemudian digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan suatu produk. 
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Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sugata dalam konteks tersebut 

merupakan metafora karena merepresentasikan makna lain.  

姿：からだの形やようす。 
/sugata/: /karada/ /no/ /katachi/ /ya/   /yousu/ 
/wujud/: /badan/ /gen/ /bentuk/ /dan/ /keadaan/ 
Wujud adalah bentuk dan keadaan badan. 
(http://dictionary.goo.ne.jp/smp/leaf/jn2/92472/m0u/%E5%A7%BF/). 
 
Context   : shin no ofuroodaa no SUGATA wo tsuikyuushi tsudukeru 
Metaphor/vehicle   : sugata 
Meaning/topic      : desain 
Connection/ground   : sesuatu yang memiliki bentuk  

Hubungan makna antara wujud dan desain adalah secara literal sugata 

mempunyai makna wujud, yakni rupa dan bentuk yang dapat diraba; adanya 

sesuatu; benda yang nyata [bukan roh dan sebagainya] 

(http://kbbi.web.id/wujud); wujud adalah bentuk dan keadaan badan 

(http://dictionary.goo.ne.jp/smp/leaf/jn2/92472/m0u/%E5%A7%BF/). Desain 

adalah kerangka bentuk; rancangan; motif; pola; corak. 

(http://kbbi.web.id/desain). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa keduanya 

masih mempunyai keterkaitan yaitu sama-sama merujuk pada suatu bentuk atau 

memiliki bentuk. 

Jenis metafora yang terdapat dalam teks di atas adalah metafora 

konvensional di mana kata yang digunakan sudah tidak lagi bersifat baru dan 

jenis metafora ini telah kehilangan cirinya sebagai sebuah metafora, karena 

metafora ini sering digunakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kosakata 

sehari-hari. 

Simpulan data (3) 

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam data (3) terdapat metafora yakni kata sugata yang secara leksikal 

memiliki makna wujud yang merupakan istilah untuk manusia, akan tetapi 

digunakan untuk menekankan bentuk suatu produk. Makna metafora yang 
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terdapat dalam data di atas adalah desain, sedangkan mengenai hubungan 

keterkaitan makna antara wujud dan desain adalah sama-sama merujuk pada 

suatu bentuk. Tujuan dari penggunaan kata sugata dalam headline iklan di atas 

adalah memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa Toyota Land Cruiser 

merupakan produk yang mempunyai desain mobil off-road yang sebenarnya, 

selain itu juga memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa produk ini 

tangguh di segala medan layaknya mobil off-road. Pemahaman terhadap mobil 

off-road inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa pengiklan 

menggunakan istilah tersebut. Mobil off-road seperti yang kita ketahui pada 

umumnya adalah mobil yang digunakan dalam arena olahraga ekstrim yang 

benar-benar menguji nyali dan mental pengendaranya dalam melalui segala 

rintangan  baik jalan basah, kering, terjal bahkan jalan bebatuan yang tentunya 

tidak mudah untuk dilalui. Kemampuan dalam melewati segala rintangan 

tersebut tentunya tidak hanya bergantung pada kemampuan pengendara saja 

melainkan juga kemampuan dari mobil yang dikendarai. Kemampuan dari mobil 

inilah yang kemudian digunakan untuk memberikan citra pada Toyota Land 

Cruiser. Jenis metafora yang terdapat dalam data (3) adalah metafora 

konvensional. Selain itu juga ditemukan bahwa dalam data (3) mengandung 

personifikasi yaitu penggunaan kata wujud yang seharusnya digunakan untuk 

manusia akan tetapi kemudian digunakan untuk menunjukan suatu keadaan 

benda. 

Data 4  

マツダ CX-5 Mazda CX-5 
マツダ大躍進の立役者 
Matsuda daiyakushin no TATEYAKUSHA  

Konteks  

Iklan tersebut terdiri dari satu frase yang di dalamnya berupa iklan mobil 

bergaya sporty buatan Mazda dengan nama CX-5 yang terdapat pada majalah 

Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013 halaman 
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34 sampai 37 yang diperkenalkan secara umum sebagai produk utama yang 

menjadikan Mazda berkembang.  

Identifikasi metafora 

マツダ大躍進の立役者 
/Matsuda/ /daiyakushin//no//tateyakusha/ 
/Mazda/    /berkembang/ /gen/ /aktor utama/ 
/Produk utama berkembangnya Mazda/  

Dalam tuturan di atas, maka tampak bahwa pemakaian  istilah 

“tateyakusha” digunakan untuk menyatakan bahwa Mazda CX-5 adalah pemeran 

utama dari berkembangnya Mazda. Secara leksikal, data tersebut hanya terdiri 

dari satu kata, yakni /tateyakusha/ yang berarti aktor utama. Tateyakusha “aktor 

utama” adalah orang yang berperan di suatu kejadian penting; orang yang 

berperan sebagai pelaku di pementasan cerita, drama, dan sebagainya di 

panggung, radio, televisi, atau film. Dari definisi di atas dapat dipastikan bahwa 

aktor utama adalah sebutan yang digunakan untuk manusia atau orang tetapi 

dalam konteks ini aktor utama digunakan untuk menyebutkan peran dari sebuah 

produk yaitu Mazda CX-5. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa tateyakusha 

dalam konteks tersebut merupakan metafora karena merepresentasikan makna 

lain. 

立役者：芝居の一座で中心になる役者。立者(たてもの)。立役。 

/Tateyakusha/: /shibai/          /no/   /ichiza/  /de/       /chuushin/ /ni/   /naru/     
/yakusha/.  /tatemono/. /tateyaku/. 
/Aktor utama/: /pertunjukan/ /gen/ /bagian/ /dalam/ /pusat/       /dat/ 
/menjadi/ /pemeran/. /aktor/.        /pemeran/. 
Aktor utama adalah pemeran utama yang menjadi bagian dalam pertunjukan.   
(http://dictionary.goo.ne.jp/smp/leaf/jn2/137732/m0u/%E7%AB%8B%E5%BD%B
9%E8%80%85/). 
 
 
Context  : Matsuda daiyakushin no TATEYAKUSHA 
Metaphor/vehicle  : Tateyakusha. 
Meaning/topic     : Pemeran utama 
Connection/ground  : Sesuatu yang diutamakan 



33 
 

 

Hubungan makna antara aktor utama dan produk utama adalah secara 

literal tateyakusha  mempunyai makna aktor utama, yakni orang yang berperan 

di suatu kejadian penting; orang yang berperan sebagai pelaku di pementasan 

cerita, drama, dan sebagainya di panggung, radio, televisi, atau film, sedangkan 

produk utama adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara 

bersama, namun mempunyai nilai dan kuantitas terbaik. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa keduanya masih ada keterkaitan yaitu di mana keduanya 

merupakan hal yang utama.  

Jenis metafora yang terdapat dalam teks di atas adalah metafora 

konvensional di mana kata yang digunakan sudah tidak lagi bersifat baru dan 

jenis metafora ini telah kehilangan cirinya sebagai sebuah metafora, karena 

metafora ini sering digunakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kosakata 

sehari-hari. 

Simpulan data (4) 

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam data (4) terdapat metafora yakni kata tateyakusha yang secara 

leksikal memiliki makna aktor utama yang merupakan istilah untuk manusia, 

akan tetapi dalam konteks ini digunakan untuk menekankan bahwa Mazda CX-5 

merupakan produk utama berkembangnya Mazda. Makna metafora yang 

terdapat dalam data di atas adalah produk utama, sedangkan mengenai 

hubungan keterkaitan makna antara aktor utama dan produk utama adalah 

dimana keduanya sama-sama berarti sesuatu yang diutamakan. Tujuan dari 

penggunaan kata tateyakusha dalam headline iklan di atas adalah memberikan 

pemahaman kepada pembaca bahwa Mazda CX-5 merupakan produk utama 

yang menjadi faktor berkembangnya Mazda atau secara tidak langsung memiliki 

makna bahwa Mazda CX-5 memiliki kualitas dan kuantitas yang terbaik. Jenis 

metafora yang terdapat dalam data (4) adalah metafora konvensional. Selain itu 

juga ditemukan bahwa dalam data (4) mengandung personifikasi yaitu 
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penggunaan kata aktor utama yang seharusnya digunakan untuk manusia akan 

tetapi kemudian digunakan untuk menunjukan suatu keadaan benda. 

Data 5 

スバルフォレスター Subaru Forester 
SUV らしさを増したフォルムに変身。 
SUV rashisa wo mashita forumu ni HENSHIN. 
 
Konteks  

Iklan tersebut terdiri dari satu frase yang di dalamnya berupa iklan mobil 

bergaya sporty buatan Subaru dengan nama Forester yang terdapat pada 

majalah Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013 

halaman 38 sampai 41 yang diperkenalkan secara umum sebagai produk yang 

mengalami perubahan bentuk pada beberapa bagian dari produk sebelumnya. 

Identifikasi metafora 

SUV らしさを増したフォルムに変身 
/suv/ /rashisa/   /wo/  /mashita/       /forumu/ /ni/  /henshin/ 
/suv/ /nampak/ /acc/ /berkembang/ /bentuk/ /dat/ /berubah total/ 
/Perubahan bentuknya berkembang hingga nampak seperti suv/ 

Dalam tuturan di atas, maka tampak bahwa pemakaian istilah “henshin” 

digunakan untuk menekankan bahwa Subaru Forester merupakan produk yang 

mengalami perubahan bentuk yang signifikan hingga seperti SUV. Secara leksikal, 

data tersebut hanya terdiri dari satu kata, yakni /henshin/ yang berarti berubah 

total. Pada dasarnya kata henshin “berubah total” adalah sesuatu atau hal yang 

berkaitan dengan perubahan bentuk menjadi bentuk yang lain. 

(http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/200402/m0u/%E5%A4%89%E8%BA%AB/). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa kata henshin 

“berubah total” memiliki makna bergantinya bentuk secara keseluruhan ke 

bentuk yang lain hingga tidak dapat diketahui bentuk aslinya, sedangkan yang 

dimaksudkan dalam konteks tuturan di atas adalah perubahan beberapa bagian 

mobil sehingga terlihat lebih sporty dan menarik. Dengan demikian dapat 
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dipastikan bahwa henshin dalam konteks tersebut merupakan metafora karena 

merepresentasikan makna yang lain. 

変身：他のものに姿を変えること。別の姿・ようすになること。 
/Henshin/        : /hoka/ /no/ /mono/   /ni/   /sugata/  /wo/  /kaeru/ /koto/. 
/betsu/ /no/ /sugata/. /yousu/      /ni/  /naru/ /koto/. 
/berubah total /: /lain/ /gen/ /barang/ /dat/ /bentuk/ /acc/ /ubah/   /hal/.   /lain/  
/gen/ /bentuk/. /keadaan/ /dat/ /jadi/  /hal/. 
Berubah total adalah sesuatu atau hal yang berkaitan dengan perubahan bentuk 
menjadi bentuk yang lain. bentuk lain. menjadi sesuatu yang lain. 
(http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/200402/m0u/%E5%A4%89%E8%BA%AB/) 
 
Context   : suv rashisa wo mashita forumu ni HENSHIN 
Metaphor/vehicle   : Henshin 
Meaning/topic      : Perubahan 
Connection/ground   : Sesuatu yang menjadi bentuk lain.  

Hubungan makna antara berubah total dan berubah adalah secara literal  

henshin mempunyai makna berubah total, yakni sesuatu atau hal yang berkaitan 

dengan perubahan bentuk menjadi bentuk yang lain. bentuk lain. 

(http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/200402/m0u/%E5%A4%89%E8%BA%AB/), 

sedangkan berubah adalah menjadi (yang lain) berbeda dari semula 

(http://kbbi.web.id/ubah). Berdasarkan definisi di atas dapat dipastikan bahwa 

keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama berubah.  

Jenis metafora yang terdapat dalam teks di atas adalah metafora 

konvensional di mana kata yang digunakan sudah tidak lagi bersifat baru dan 

jenis metafora ini telah kehilangan cirinya sebagai sebuah metafora, karena 

metafora ini sering digunakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kosakata 

sehari-hari. 

Simpulan data (5) 

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam data (5) terdapat metafora yakni kata henshin yang secara leksikal 

memiliki makna berubah total, tetapi dalam konteks ini digunakan untuk 

menekankan bahwa Subaru Forester merupakan produk yang mengalami 
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perubahan yang signifikan hingga seperti suv. Makna metafora yang terdapat 

dalam data di atas adalah berubah, sedangkan mengenai hubungan keterkaitan 

makna berubah total dan berubah adalah di mana keduanya sama-sama berubah. 

Tujuan dari penggunaan kata henshin dalam headline iklan di atas adalah 

memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa Subaru Forester merupakan 

produk yang telah berkembang baik sistem maupun desainnya seperti SUV. Jenis 

metafora yang terdapat dalam data (5) adalah metafora konvensional. 

Data 6 

スバル XV ハイブリッド / XV    Subaru XV Hybrid / XV 
都市型 SUVのニューカマー 

Toshigata SUV no NYUUKAMAA 
 
Konteks  

Iklan tersebut terdiri dari satu frase yang di dalamnya berupa iklan mobil 

bergaya sporty buatan Subaru dengan nama XV Hybrid / XV yang terdapat pada 

majalah Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013 

halaman 42 sampai 45 yang diperkenalkan secara umum sebagai produk 

keluaran terbaru dari Subaru yang menggunakan sistem SUV dengan didukung 

dengan desain model perkotaan. Model perkotaan yang dimaksud adalah mobil 

yang gambaran bentuknya tidak meruncing dan besar serta kotak seperti mobil 

Jeep. 

Identifikasi metafora  

都市型 SUVのニューカマー 

/toshi/ /gata/    /suv/  /no/  /nyuukamaa/ 
/kota/  /model/ /suv/ /gen/ /pendatang baru/ 
/Keluaran terbaru suv model perkotaan/  

Dalam tuturan di atas, maka tampak bahwa pemakaian istilah 

“nyuukamaa” digunakan untuk menekankan bahwa produk tersebut merupakan 

produk keluaran terbaru dari Subaru. Secara leksikal, data tersebut terdiri atas 

satu kata, yakni /nyuukamaa/ yang berarti pendatang baru. Pada dasarnya kata 

nyuukamaa “pendatang baru” adalah istilah yang digunakan untuk manusia, 
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akan tetapi digunakan untuk menyatakan suatu keadaan pada produk. Dengan 

demikian dapat dipastikan bahwa nyuukamaa dalam konteks tersebut 

merupakan metafora karena merepresentasikan makna lain.  

ニューカマー：新しく来た人。新参者。 
/nyuukamaa/:       /atarashiku/ /kita/     /hito/.    /shinzanmono/ 
/pendatang baru/: /baru/          /datang/ /orang/. /pendatang baru/ 
/Pendatang baru adalah orang yang baru datang. Pendatang baru/  
(http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/168145/m0u/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3
%83%BC%E3%82%AB%E3%83%9E%E3%83%BC/) 
 
Context   : toshigata suv no NYUUKAMAA 
Metaphor/vehicle   : nyuukamaa 
Meaning/topic      : keluaran terbaru 
Connection/ground   : sesuatu yang baru muncul 

Hubungan makna antara pendatang baru dan keluaran terbaru adalah 

secara literal nyuukamaa mempunyai makna pendatang baru , yakni orang baru 

datang; orang asing [bukan penduduk asli] (http://kbbi.web.id/pendatangbaru); 

Pendatang baru adalah orang yang baru datang (http://dictionary.goo.ne.jp/ 

leaf/jn2/168145/m0u/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%

83%9E%E3%83%BC/). Sedangkan keluaran terbaru adalah yang baru dikeluarkan 

[dihasilkan, diterbitkan dan sebagainya] (http://kbbi.web.id/keluaranterbaru). 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki 

keterkaitan yaitu sama-sama merupakan sesuatu yang baru muncul. 

Jenis metafora yang terdapat dalam teks di atas adalah metafora 

konvensional di mana kata yang digunakan sudah tidak lagi bersifat baru dan 

jenis metafora ini telah kehilangan cirinya sebagai sebuah metafora, karena 

metafora ini sering digunakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kosakata 

sehari-hari. 

Simpulan data (6) 

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam data (6) terdapat metafora yakni kata nyuukamaa yang secara 

leksikal memiliki makna pendatang baru yang merupakan istilah untuk manusia, 
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akan tetapi dalam konteks ini digunakan untuk menekankan bahwa Subaru XV 

Hybrid/ XV merupakan produk keluaran terbaru dari Subaru. Makna metafora 

yang terdapat dalam data di atas adalah keluaran terbaru, sedangkan mengenai 

hubungan keterkaitan makna pendatang baru dan keluaran terbaru adalah di 

mana keduanya sama-sama merupakan sesuatu yang baru muncul. Tujuan dari 

penggunaan kata nyuukamaa dalam headline iklan di atas adalah memberikan 

pemahaman kepada pembaca bahwa Subaru XV Hybrid/ XV merupakan produk 

keluaran terbaru dari Subaru, selain itu juga memberikan pemahaman kepada 

pembaca bahwa sesuatu yang baru atau keluaran terbaru adalah merupakan 

hasil dari pengembangan produk sebelumnya yang tentunya lebih unggul baik 

sistem maupun desainnya. Pada umumnya sesuatu yang baru biasanya memiliki 

ciri khas tertentu yang tentunya berbeda dengan yang lainnya serta 

menarwarkan sesuatu yang lain dan lebih, sehingga banyak diminati oleh 

customer. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Subaru untuk menarik 

minat para pembeli. Jenis metafora yang terdapat dalam data (6) adalah 

metafora konvensional. Selain itu juga ditemukan bahwa dalam data (6) 

mengandung personifikasi yaitu penggunaan kata pendatang baru yang 

seharusnya digunakan untuk manusia akan tetapi kemudian digunakan untuk 

menunjukan suatu keadaan benda. 

Data 7 

スバルレガシィオウトバック Subaru Legacy Outback 
豊かな日常に付き添うパートナー 
Yutaka na nichijou ni tsukisou PAATONAA  

Konteks  

Iklan tersebut terdiri dari satu frase yang di dalamnya berupa iklan mobil bergaya 

sporty buatan Subaru dengan nama Legacy Outback yang terdapat pada majalah 

Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013 halaman 

46 sampai 47 yang diperkenalkan secara umum sebagai produk yang dapat 

menjadi penyerta untuk kita dalam keseharian yang mewah. 
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Identifikasi metafora 

豊かな日常に付き添うパートナー 
/yutaka/  /na/ /nichijou/       /ni/   /tsukisou/    /paatonaa/ 
/mewah/         /keseharian/ /dat/   /menyertai/ /partner/ 
/Penyerta yang menyertai dalam keseharian yang mewah/  

Dalam tuturan di atas, maka tampak bahwa pemakaian istilah “paatonaa” 

digunakan untuk menekankan bahwa produk tersebut merupakan produk yang 

bisa menjadi penyerta keseharian kita yang mewah. Secara leksikal, data 

tersebut terdiri atas satu kata, yakni /paatonaa/ yang berarti partner. Pada 

dasarnya kata paatonaa “partner” adalah istilah yang digunakan untuk manusia, 

akan tetapi digunakan untuk menyatakan suatu keadaan pada produk. Dengan 

demikian dapat dipastikan bahwa paatonaa dalam konteks tersebut merupakan 

metafora karena merepresentasikan makna lain.  

パトーナー：共同で仕事をする相手。  
/patoonaa/: /kyoudou/ /de/ /shigoto/ /wo/ /suru/ /aite/. 
/pasangan/: /bersama/ /dengan/ /pekerjaan/ /acc/ /melakukan/ /orang/. 
Partner adalah orang yang melakukan pekerjaan bersama-sama.  
(http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/173089/m0u/%E3%83%91%E3%83%BC%E3
%83%88%E3%83%8A%E3%83%BC/) 
 
Context   : yutaka na nichijou ni tsukisou PAATONAA 
Metaphor/vehicle   : paatonaa 
Meaning/topic      : penyerta 
Connection/ground   : sesuatu yang menyertai  

Hubungan makna antara partner dan penyerta adalah secara leksikal 

paatonaa mempunyai makna partner, yakni orang (badan usaha dan sebagainya) 

dari dua pihak yang berbeda yang bekerja sama karena saling membutuhkan 

atau melengkapi (dalam suatu kegiatan, usaha dagang, dan sebagainya); mitra; 

pasangan (http://kbbi.web.id/partner). Penyerta adalah sesuatu yang menyertai 

(http://kbbi.web.id/penyerta). Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan 

bahwa keduanya memiliki keterkaitan yaitu sama-sama sesuatu yang menyertai. 

Jenis metafora yang terdapat dalam teks di atas adalah metafora 

konvensional di mana kata yang digunakan sudah tidak lagi bersifat baru dan 
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jenis metafora ini telah kehilangan cirinya sebagai sebuah metafora, karena 

metafora ini sering digunakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kosakata 

sehari-hari. 

Simpulan data (7) 

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam data (7) terdapat metafora yakni kata paatonaa yang secara 

leksikal memiliki makna partner yang merupakan istilah untuk manusia, akan 

tetapi dalam konteks ini digunakan untuk menekankan bahwa Subaru Legacy 

Outback merupakan produk yang dapat menjadi penyerta dalam keseharian 

yang mewah. Makna metafora yang terdapat dalam data di atas adalah penyerta, 

sedangkan mengenai hubungan keterkaitan makna partner dan penyerta adalah 

di mana keduanya sama-sama menyertai. Tujuan dari penggunaan kata 

paatonaa dalam headline iklan di atas adalah memberikan pemahaman kepada 

pembaca bahwa Subaru Legacy Outback merupakan produk yang dapat menjadi 

penyerta dalam keseharian yang mewah selain itu memberikan pemahaman 

kepada pembaca bahwa produk ini memberikan banyak kemudahan untuk 

penggunanya. Pengetahuan umum mengenai manusia adalah makhluk sosial 

atau tidak dapat hidup sendiri serta membutuhkan interaksi dengan orang lain 

sehingga membutuhkan teman, pendamping ataupun partner semakin 

memperkuat iklan ini. Sisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pengiklan 

untuk menarik customer agar berminat dan membeli.  Jenis metafora yang 

terdapat dalam data (7) adalah metafora konvensional. Selain itu juga ditemukan 

bahwa dalam data (7) mengandung personifikasi yaitu penggunaan kata partner 

yang seharusnya digunakan untuk manusia akan tetapi kemudian digunakan 

untuk menunjukan suatu keadaan benda. 

Data 8 

レグセス RX Lexus RX 
“おもてなし”の精神が各部に宿る 
Omotenashi no seishin ga kakubu ni YADORU  



41 
 

 

Konteks  

Iklan tersebut terdiri dari satu frase yang di dalamnya berupa iklan mobil 

bergaya sporty buatan Lexus dengan nama RX yang terdapat pada majalah 

Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013 halaman 

48 sampai 49 yang diperkenalkan secara umum sebagai produk yang dilengkapi 

dengan fasilitas yang lengkap layaknya tempat penjamuan dan tempat tinggal. 

Identifikasi metafora 

 “おもてなし”の精神が各部に宿る 
/omotenashi//no//seishin//ga/ /kakubu//ni//yadoru/ 
/menjamu//gen//keinginan//N//tiap bagian//untuk//menginap/ 
/Keinginan menjamu pada tiap bagian untuk menginap/ 

Dalam tuturan di atas, maka tampak bahwa pemakaian istilah “yadoru” 

digunakan untuk menekankan bahwa produk tersebut merupakan produk yang 

mempunyai fasilitas yang lengkap seperti halnya tempat penjamuan dan tempat 

tinggal. Secara leksikal, data tersebut terdiri atas satu kata, yakni /yadoru/ yang 

berarti menginap. Pada dasarnya kata yadoru “menginap” adalah istilah yang 

digunakan menyebutkan suatu keadaan seperti rumah, hotel, losmen dan 

sebagainya (http://kbbi.web.id/inap), akan tetapi digunakan untuk menyatakan 

suatu keadaan pada produk. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa yadoru 

dalam konteks tersebut merupakan metafora karena merepresentasikan makna 

lain. 

宿る: 旅先で宿をとる。また、一時的にそこに住む。 
/yadoru/: /tabisaki/ /de/ /yado/ /wo/ /toru/. /mata/, /ichijiteki/ /soko/ /ni/ 
/sumu/ 
/menginap/: /tujuan (perjalanan)/ /di/ /penginapan/ /acc/ /memesan/. /dan 
juga/, /sementara waktu/ /situ/ /di/ /tinggal/. 
Menginap  adalah memesan penginapan di tempat tujuan perjalanan dan juga 
tinggal sementara waktu di tempat tersebut.  
(http://dictionary.goo.ne.jp/smp/leaf/jn2/222294/m0u/%E5%AE%BF%E3%82%8B) 
 
Context    : omotenashi no seishin ga kakubu ni YADORU 
Metaphor/vehicle    : yadoru 
Meaning/topic       : tempat peristirahatan 
Connection/ground    : sesuatu yang dapat menjadi tempat tinggal sementara 
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Hubungan makna antara menginap dan tempat tinggal adalah secara 

literal yadoru mempunyai makna menginap, yakni menumpang tidur dirumah 

orang lain, hotel dan sebagainya; bermalam (http://kbbi.web.id/inap). Tempat 

peristirahatan adalah tempat berupa rumah dan sebagainya untuk beristirahat 

(http://kbbi.web.id/tempatperistirahatan). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa keduanya masih ada keterkaitan yaitu di mana keduanya sama-sama 

merujuk pada sesuatu yang dapat menjadi tempat tinggal sementara. 

Jenis metafora yang terdapat dalam teks di atas adalah metafora 

konvensional di mana kata yang digunakan sudah tidak lagi bersifat baru dan 

jenis metafora ini telah kehilangan cirinya sebagai sebuah metafora, karena 

metafora ini sering digunakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kosakata 

sehari-hari. 

Simpulan data (8) 

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam data (8) terdapat metafora yakni kata yadoru yang secara leksikal 

memiliki makna menginap yang merupakan istilah yang digunakan untuk 

menyatakan suatu keadaan rumah, hotel losmen dan sebagainya, akan tetapi 

dalam konteks ini digunakan untuk menekankan bahwa Lexus RX merupakan 

produk yang mempunyai fasilitas yang lengkap seperti halnya tempat penjamuan 

dan tempat tinggal. Makna metafora yang terdapat dalam data di atas adalah 

tempat peristirahatan, sedangkan mengenai hubungan keterkaitan makna 

menginap dan tempat peristirahatan adalah di mana keduanya sama-sama 

merujuk pada sesuatu yang dapat menjadi tempat tinggal sementara. Tujuan dari 

penggunaan kata yadoru dalam headline iklan di atas adalah memberikan 

pemahaman kepada pembaca bahwa Lexus RX merupakan produk yang 

mempunyai fasilitas yang lengkap seperti halnya tempat penjamuan dan tempat 

tinggal, selain itu juga memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa produk 

ini dapat memberikan kenyamanan baik saat dikendarai ataupun dalam keadaan 
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berhenti layaknya rumah, hotel dan sebagainya. Jenis metafora yang terdapat 

dalam data (8) adalah metafora konvensional. 

Data 9 

三菱アウトランダーPHEV     Mitsubishi Outlander Phev 
大部分をモーターで走る新時代の四駆 
Daibubun wo mootaa de HASHIRU shinjidai no yonku 
 
Konteks  

Iklan tersebut terdiri dari satu frase yang di dalamnya berupa iklan mobil 

bergaya sporty buatan Mitsubishi dengan nama Outlander Phev yang terdapat 

pada majalah Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 29 Desember 

2013 halaman 50 sampai 53 yang diperkenalkan secara umum sebagai produk 

yang menjadi era baru mobil 4wd yang sebagian besar digerakkan dengan motor. 

Identifikasi metafora 

大部分をモーターで走る新時代の四駆 
/Daibubun/ /wo/ /mootaa/ /de/ /hashiru/ /shinjidai/ /no/ /yonku/ 
/sebagian besar/ /acc/ /motor/ /dengan/ /berlari/ /era baru//gen/ /4wd/ 
/Era baru mobil 4wd yang sebagian besar digerakkan dengan motor/   

Dalam tuturan di atas, maka tampak bahwa pemakaian istilah “hashiru” 

digunakan untuk menekankan bahwa produk tersebut merupakan produk yang 

sebagian besar digerakkan dengan menggunakan motor. Secara leksikal, data 

tersebut terdiri atas satu kata, yakni /hashiru/ yang berarti berlari. Pada 

dasarnya kata hashiru “berlari” adalah istilah yang digunakan untuk manusia, 

akan tetapi digunakan untuk menyatakan suatu keadaan pada produk. Dengan 

demikian dapat dipastikan bahwa hashiru dalam konteks tersebut merupakan 

metafora karena merepresentasikan makna lain. 

走る：足をすばやく動かして移動する。駆ける。 
/hashiru/: /ashi/ /wo/ /subayaku/ /ugokashite/ /idousuru/. /kakeru/. 
/berlari/: /kaki/ /acc/ /cepat/ /menggerakkan/ /berpindah/. /berlari/. 
Berlari adalah menggerakkan kaki dengan cepat untuk berpindah.  
(http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/176228/m0u/%E8%B5%B0%E3%82%8B/) 
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Context    : daibubun wo mootaa de HASHIRU shinjidai no yonku   
Metaphor/vehicle     : hashiru 
Meaning/topic        : bergerak 
Connection/ground     : sesuatu yang berpindah 
 

Hubungan makna antara berlari dan bergerak adalah secara literal 

hashiru mempunyai makna berlari, yakni melangkah dengan kecepatan tinggi 

(http://kbbi.web.id/lari). Berlari adalah menggerakkan kaki dengan cepat untuk 

berpindah (http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/176228/m0u/%E8%B5%B0%E3% 

82%8B/). Bergerak adalah peralihan tempat atau kedudukan; berpindah dari 

tempat atau kedudukan [tidak diam saja] (http://kbbi.web.id/gerak). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa keduanya masih ada keterkaitan yaitu di 

mana keduanya melakukan kegiatan untuk berpindah. 

Jenis metafora yang terdapat dalam teks di atas adalah metafora 

konvensional di mana kata yang digunakan sudah tidak lagi bersifat baru dan 

jenis metafora ini telah kehilangan cirinya sebagai sebuah metafora, karena 

metafora ini sering digunakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kosakata 

sehari-hari. 

Simpulan data (9) 

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam data (9) terdapat metafora yakni kata hashiru yang secara leksikal 

memiliki makna berlari yang merupakan istilah untuk manusia, akan tetapi dalam 

konteks ini digunakan untuk menekankan bahwa Mitsubishi Outlander Phev 

merupakan produk yang sebagian besar digerakkan dengan motor . Makna 

metafora yang terdapat dalam data di atas adalah bergerak, sedangkan 

mengenai hubungan keterkaitan makna berlari dan bergerak adalah di mana 

keduanya sama-sama melakukan kegiatan untuk berpindah. Tujuan dari 

penggunaan kata hashiru dalam headline iklan di atas adalah memberikan 

pemahaman kepada pembaca bahwa Mitsubishi Outlander Phev merupakan 

produk yang menjadi era baru mobil 4wd yang sebagian besar digerakkan 
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dengan motor selain itu juga memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa 

produk ini mudah untuk dikendarai oleh usia muda atau yang sudah lanjut. Jenis 

metafora yang terdapat dalam data (9) adalah metafora konvensional. Selain itu 

juga ditemukan bahwa dalam data (9) mengandung personifikasi yaitu 

penggunaan kata berlari yang seharusnya digunakan untuk manusia akan tetapi 

kemudian digunakan untuk menunjukan suatu keadaan benda. 

Data 10 

三菱パジェロ      Mitsubishi Pajero 
自他ともに認める国産クロカン四駆の雄 
Jita tomoni mitomeru kokusan kurokan yonku no OSU 
 
Konteks  

Iklan tersebut terdiri dari satu frase yang di dalamnya berupa iklan mobil 

bergaya sporty buatan Mitsubishi dengan nama Pajero yang terdapat pada 

majalah Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013 

halaman 58 sampai 59 yang diperkenalkan secara umum sebagai produk yang 

didesain khusus agar tampak kuat, besar, bertenaga dan maskulin seperti halnya 

citra seorang laki-laki. 

Identifikasi metafora 

自他ともに認める国産クロカン四駆の雄 
/jita/ /tomoni/ /mitomeru/ /kokusan/ /kurokan/ /yonku/ /no/ /osu/ 
/ini atau lainnya/ /keduanya/ /diakui/ /produk domestik/ /mobil off-road/ /4wd/ 
/gen/ /maskulin/ 
/Produk ini atau lainnya, keduanya merupakan produk maskulin mobil off-road 
4wd domestik yang diakui/ 
 

Dalam tuturan di atas, maka tampak bahwa pemakaian istilah “osu” 

digunakan untuk menekankan bahwa produk tersebut merupakan produk yang 

didesain khusus agar tampak kuat, besar, bertenaga dan maskulin seperti halnya 

citra seorang laki-laki. Secara leksikal, data tersebut terdiri atas satu kata, yakni 

/osu/ yang berarti maskulin. Pada dasarnya kata osu “maskulin” adalah istilah 

yang digunakan untuk manusia, akan tetapi digunakan untuk menyatakan suatu 
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keadaan pada produk. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa osu dalam 

konteks tersebut merupakan metafora karena merepresentasikan makna lain. 

雄：おとこ；男子 
/osu/: /otoko/; /danshi/ 
/maskulin/: /laki-laki/; /cowok/ 
Maskulin adalah laki-laki atau cowok  
(http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/27046/m0u/%E9%9B%84/) 
 
Context     : jita tomoni mitomeru kokusan kurokan yonku no OSU   
Metaphor/vehicle     : osu 
Meaning/topic        : gagah 
Connection/ground : sesuatu yang besar, kuat, bertenaga, dan juga berani  
 

Hubungan makna antara maskulin dan gagah adalah secara literal osu 

mempunyai makna maskulin, yakni bersifat jantan; kelaki-lakian 

(http://kbbi.web.id/maskulin), Maskulin adalah laki-laki atau cowok  

(http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/27046/m0u/%E9%9B%84/). Gagah adalah 

kuat; bertenaga; besar; tegap (http://kbbi.web.id/gagah). Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa keduanya masih ada keterkaitan yaitu di mana 

keduanya sama-sama mencitrakan sesuatu yang besar, kuat, bertenaga dan juga 

berani. 

Jenis metafora yang terdapat dalam teks di atas adalah metafora 

konvensional di mana kata yang digunakan sudah tidak lagi bersifat baru dan 

jenis metafora ini telah kehilangan cirinya sebagai sebuah metafora, karena 

metafora ini sering digunakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kosakata 

sehari-hari. 

Simpulan data (10) 

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam data (10) terdapat metafora yakni kata osu yang secara leksikal 

memiliki makna maskulin yang merupakan istilah untuk manusia, akan tetapi 

dalam konteks ini digunakan untuk menekankan bahwa Mitsubishi Pajero 

merupakan produk yang didesain khusus agar tampak kuat, besar, bertenaga dan 
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maskulin seperti halnya citra seorang laki-laki.. Makna metafora yang terdapat 

dalam data di atas adalah gagah, sedangkan mengenai hubungan keterkaitan 

makna maskulin dan gagah adalah di mana keduanya sama-sama mencitrakan 

sesuatu yang besar, kuat, bertenaga, dan juga berani. Tujuan dari penggunaan 

kata osu dalam headline iklan di atas adalah memberikan pemahaman kepada 

pembaca bahwa Mitsubishi Pajero merupakan produk yang didesain khusus agar 

tampak kuat, besar, bertenaga dan maskulin seperti halnya citra seorang laki-laki, 

selain itu juga memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa produk ini juga 

dapat memberikan kesan maskulin pada karakter pengendaranya. Jenis metafora 

yang terdapat dalam data (10) adalah metafora konvensional. Selain itu juga 

ditemukan bahwa dalam data (10) mengandung personifikasi yaitu penggunaan 

kata maskulin yang seharusnya digunakan untuk manusia akan tetapi kemudian 

digunakan untuk menunjukan suatu keadaan benda. 

Data 11 

日産デゅアリス Nissan Dualis 
日常から悪路までお任せの実力派 
Nichijou kara akuro made omakase no JITSURYOKUHA 
 

Konteks  

Iklan tersebut terdiri dari satu frase yang di dalamnya berupa iklan mobil 

bergaya sporty buatan Nissan dengan nama Dualis yang terdapat pada majalah 

Motorfan Jepang edisi bersama volume 56 terbitan 29 Desember 2013 halaman 

66 sampai 67 yang diperkenalkan secara umum sebagai produk yang dipercaya 

mempunyai kemampuan yang baik di jalan bagus hingga jalan yang tidak bagus. 

Identifikasi metafora 

日常から悪路までお任せ実力派 
/nichijou/ /kara/ /akuro/ /made/ /omakase/ /jitsuryokuha/ 
/jalan bagus/ /dari/ /jalan tidak bagus/ /hingga/ /dipercaya/ /kekuatan yang 
sebenarnya/ 
/Mobil yang dipercaya mempunyai kemampuan di jalan yang bagus hingga jalan 
tidak bagus/ 
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Dalam tuturan di atas, maka tampak bahwa pemakaian istilah 

“jitsuryokuha” digunakan untuk menekankan bahwa produk tersebut merupakan 

produk yang dipercaya mempunyai kemampuan yang baik di jalan bagus hingga 

jalan yang tidak bagus. Secara leksikal, data tersebut terdiri atas satu kata, yakni 

/jitsuryokuha/ yang berarti kekuatan yang sebenarnya . Pada dasarnya kata 

jitsuryokuha “kekuatan yang sebenarnya” adalah istilah yang digunakan untuk 

manusia, akan tetapi digunakan untuk menyatakan suatu keadaan pada produk. 

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa jitsuryokuha dalam konteks tersebut 

merupakan metafora karena merepresentasikan makna lain. 

実力派：実際に備えている能力。本当の力量 
/jitsuryoku/: /jissai/ /ni/ /sonaeteiru/ /nouryoku/. /hontou/ /no/ /rikiryou/ 
/kekuatan yang seebenarnya/: /sebenarnya/ /dat/ /sudah ada/ /kemampuan/. 
/sebenarnya/ /kemampuan/ 
Kekuatan yang sebenarnya adalah kemampuan sebenarnya yang sudah ada; 
kemampuan sebenarnya. 
(http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/98853/m0u/%E5%AE%9F%E5%8A%9B/) 
 
Context     : nichijou kara akuro made omakase no JITSURYOKUHA 
Metaphor/vehicle     : jitsuryokuha 
Meaning/topic        : kemampuan 
Connection/ground  :sesuatu yang mempunyai kesanggupan melakukan 
sesuatu  
 

Hubungan makna antara kekuatan yang sebenarnya dan kemampuan 

adalah secara literal jitsuryokuha mempunyai makna kekuatan yang sebenarnya, 

yakni perihal kuat tentang tenaga; gaya; kekukuhan; dan keteguhan 

(http://kbbi.web.id/kekuatan), kemampuan adalah kuasa (bisa, sanggup) 

melakukan sesuatu; dapat (http://kbbi.web.id/mampu). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa keduanya masih ada keterkaitan yaitu di mana keduanya 

sama-sama mempunyai kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang lain. 

Jenis metafora yang terdapat dalam teks di atas adalah metafora 

konvensional di mana kata yang digunakan sudah tidak lagi bersifat baru dan 

jenis metafora ini telah kehilangan cirinya sebagai sebuah metafora, karena 



49 
 

 

metafora ini sering digunakan dan kemudian dimasukkan ke dalam kosakata 

sehari-hari. 

Simpulan data (11) 

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam data (11) terdapat metafora yakni kata jitsuryokuha yang secara leksikal 

memiliki makna kekuatan yang sebenarnya yang merupakan istilah untuk 

manusia, akan tetapi dalam konteks ini digunakan untuk menekankan bahwa 

Nissan Dualis merupakan produk yang dipercaya mempunyai kemampuan yang 

baik di jalan bagus hingga jalan yang tidak bagus. Makna metafora yang terdapat 

dalam data di atas adalah kemampuan, sedangkan mengenai hubungan 

keterkaitan makna kekuatan yang sebenarnya dan kemampuan adalah di mana 

keduanya sama-sama mempunyai kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang 

lain. Tujuan dari penggunaan kata jitsuryokuha dalam headline iklan di atas 

adalah memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa Nissan Dualis 

merupakan produk yang dipercaya mempunyai kemampuan yang baik di jalan 

bagus hingga jalan yang tidak bagus, selain itu juga memberikan pemahaman 

kepada pembaca bahwa produk ini mempunyai ketahanan yang bagus dan 

mudah dikendarai dimana saja. Jenis metafora yang terdapat dalam data (11) 

adalah metafora konvensional. Selain itu juga ditemukan bahwa dalam data (11) 

mengandung personifikasi yaitu penggunaan kata kekuatan yang sebenarnya 

yang seharusnya digunakan untuk manusia akan tetapi kemudian digunakan 

untuk menunjukan suatu keadaan benda. 
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BAB V 

SIMPULAN 

Berdasarkan proses identifikasi dan hasil analisis pada 11 data yang 

terdapat pada headline iklan majalah motorfan Jepang edisi bersama volume 56 

yang didalamnya mengandung metafora, kita dapat melihat bahwa dalam 

menentukan hubungan makna antara makna harfiah dengan makna 

metaforanya tidak hanya memerlukan pengetahuan bahasa saja melainkan juga 

pengetahuan budaya, adab, nilai moral, masyarakat serta pengetahuan sejarah. 

Hal ini terlihat dalam pengunaan setiap ragam bahasa metafora yang digunakan 

oleh pengiklan. Dari 11 data yang telah di analisis maka tampak bahwa semua 

metafora terdapat keterkaitan hubungan dengan makna literalnya. Hubungan 

tersebut terlihat jelas setelah dianalisis dengan teori metafora. Bahkan data yang 

tampak tidak terdapat hubungan keterkaitan antara makna literal dan 

metaforanya, setelah dianalisis menggunakan tiga komponen metafora yaitu 

metaphor/vehicle, meaning/topic dan connection/ground ternyata terdapat 

keterkaitan yang logis antara keduanya. Adapun jenis metafora yang terdapat 

dalam 11 data yang telah di analisis tersebut adalah 10 data mengandung jenis 

metafora konvensional dan 1 data mengandung jenis metafora kreatif. Dari 

semua hasil analisis tersebut juga dapat disimpulkan bahwa dalam sudut 

pandang orang Jepang penggunaan metafora lebih efektif dan efisien baik 

penggunaan bahasa, maksud dan juga tujuannya tersampaikan dengan jelas 

kepada pembaca sehingga tidak memunculkan ambiguitas, seperti halnya yang 

diinginkan oleh pengiklan. Selain itu dari hasil analisis juga ditemukan bahwa 

sebagian besar data adalah personifikasi yaitu pengumpamaan atau 

perlambangan benda mati sebagai orang atau manusia 

(http://kbbi.web.id/personifikasi). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengiklan 

bermaksud memberikan pemahaman kepada pembaca dengan cara memberikan 

citra atau gambaran ataupun bayangan angan mengenai produk melalui hal-hal 

atau sesuatu yang jelas, dekat, dan kongkret sehingga mudah dipahami.  



TABEL ANALISIS DATA 

No 
Data Data Makna 

Harfiah 
Makna 

Metafora 
Jenis 

Metafora Kelompok Ragam Bahasa Halaman 

1 
高級 SUVのパイオニアが世代交代 

Koukyuu SUV no paionia ga sedai koutai 
Pelopor  Pertama  Konvensional  Gairai-go Personifikasi  24-26 

2 
過酷な環境で磨かれた信頼のブランド 

Kakoku na kankyou de migakareta shinrai no 

burando 
Digosok  Terpercaya Kreatif  Koku-go  Metafora  26-29 

3 
真のオフローダーの姿を追求し続ける 

Shin no ofuroodaa no sugata wo tsuikyuushi 

tsudukeru 
Wujud  Desain  Konvensional Koku-go Personifikasi 29-31 

4 マツダ大躍進の立役者 

Matsuda daiyakushin no tateyakusha 
Aktor Utama Pemeran 

Utama Konvensional Koku-go Personifikasi 31-34 

5 SUVらしさを増したフォルムに変身 

Suv rashisa wo mashita forumu ni henshin 

Berubah 
Total 

Berubah 
Sebagian Konvensional Koku-go Metafora 34-36 

6 
都市型 SUVのニューカマー 

Toshigata SUV no nyuukamaa 

Pendatang 
Baru 

Keluaran 
Terbaru Konvensional Gairai-go Personifikasi 36-38 

7 豊かな日常に付き添うパートナー 

Yutakana nichijou ni tsukisou paatonaa 
Partner  Penyerta  Konvensional Gairai-go Personifikasi 38-40 

8 
“おもてなし”の精神が各部に宿る 

Omotenashi no seishin ga kakubu ni yadoru 
Menginap  Tempat 

Peristirahatan Konvensional Koku-go Metafora 40-43 

9 
大部分をモーターで走る新時代の四駆 

Daibubun wo mootaa de hashiru shinjidai no 

yonku 

Berlari  Bergerak  Konvensional Koku-go Personifikasi 43-45 

10 
自他ともに認める国産クロカン四区の雄 

Jita tomoni mitomeru kokusan kurokan yonku 

no osu 

Maskulin  Gagah  Konvensional Koku-go Personifikasi 45-47 

11 
日常から悪路までお任せ実力派 

Nichijou kara akuro made omakase no 

jitsuryokuha 

Kekuatan  Kemampuan  Konvensional Koku-go Personifikasi 47-49 
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