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ANALISIS LEKSIKON ANGGOTA TUBUH YANG DIJADIKAN IDIOM

Yashinta Farahsani

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
yashintafa rahs ani@umy.ac.id

ABSTRAK

Bahasa tanpa makna sama dengan tidak ada artinya. Ketika berbahasa,

manusia berusaha mengungkapkan maksud dari apa yang dia sampaikan. Dalarn
penyampaian maksud tersebut, terkadang orang mengungkapkannya secara literal,
narnun juga secara tidak literal. Salah satu pengungkapan secara tidak iiteral
adalah dengan idiom. Idiom adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan
oleh manusia dengan perumpamaan. Ada banyak sekali contoh idiom di dunia ini.
karena setiap bahasa pastilah mempunyai idiom yang berbeda-beda.
Perkembangan idiom ini dipengaruhi oleh perkembangan kebudayaan manusia.
Bahkan leksikon anggota tubuh pun dapat dijadikan idiom ketika dikombinasikan
dengan leksikon yang lain. Salah safunya adalah anggota tubuh 'tangan' (hand).
Kata 'hand' mempunyai makna leksikal yaitu tangan sebagai kata benda.Kata
'hand' dapat diturunkan menjadi'handy', 'handle', dan lain-lain. Namun kata
'hand' ini akan mempunyai makna lebih dari safu ketika dikombinasikan dengan
kata yang lain, misalnya "at hanc{' artinya dekat.Oleh sebab itu, pembahasan
tentang idiom dan perluasan makna sangat bermanfaat sebagai salah satu cara

untuk mempelaj ari kosakata.

Kata Kunciz bahasa, kosakata, idiont, hand

PENDAHULUAN

Roman Jakobson mengatakan bahwa "Language without meaning is

meaningless''-- Setiap tutur kata seseorang tentu mempunyai makna untuk

disampaikan kepada orang 1ain. Misainya, ketika seseorang mengatakan sesuatu

kepada orang lain harus mempunyai tujuan, maksud, dan makna sehingga

pendengar mengerti dan memahami apa yang dikatakan olehnya. Dalam

berkomunikasi antara sesama, manusia akan mengungkapkan sesuatu atau sebuah
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kata yang mengacu pada sebuah maksud- Dalam ilrnu linguistik, bidang studi

yang mengkaji tentang makna adalah semantik.

Ilmu semantik mengatakan bahwa sebuah kata dapat mempunyai makna

lebih dari satu. Seperti halnya disebutkan dalam teori makna beragam yang

menyebutkan bahwa makna itu bersifat majemuk. Teori ini berusaha

menunjukkan bahwa makna itu tidaklah tunggal, tetapi bermacam-macam karena

pengaruh kekayaan bahasa (Cahyono, 1995: 201). Makna itu sendiri mempunyai

dua jenis, yaitu makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah makna

sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang

timbul atau ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan pendengar (pembaca),

sedangkan makna denotatif adalah makna kata atau kelompok kata yang

didasarkan atas penunjukan yang lugas pada suatu di luar bahasa atau yang

didasarkan atas konvensi tertentu, sifatnyaobjektif(Kridalaksana,2008: 46).

Salah satu contoh gaya bahasa yang menggunakan makna konotatif adalah

idiom dan metafora. Kedua hal ini mirip, namun sedikit berbeda. Idiom

mempunyai pengertian (a) konstruksi dari unsur-unsur yang saling memilih,

masing-masing anggota mempunyai makna yang ada hanya karena bersama yang

lain, (b) konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggota-

anggotanya. Sedangkan metafora adalah pernakaian kata atau ungkapan lain untuk

objek atau konsep lain berdasarkan kias atau persamaan (Kridalaksana, 2008:

1s2).

Semua trahasa kiranya mempunyai metafora. Metafora adalah hal yang

mendasar bagi manusia untuk berkomunikasi, seperti halnya seorang anak kecil

berproses dalam pemerolehan bahasanya. Ketika masih kecil, seorang anak akan

( 90 ) Yashinta Farahsani, Analisis Leksikon Anggota Tubuh yang Dijadikan Idiom



memperluas makna suafu kata mtuk m€ngam pada benda-benda png dEr

tahu namanya. Seorang linguis Amerika telah merakukan peneritian

seorang anak yang mengucapkan kata mooi (moon) yang berarti .buran,

melihat bulan. Sebelum itu, dia juga menggunakan kata mooi (moon) .,ft*
mengacu pada sebuah kue, kabut yang berbentuk lingkar?tr, c&p pos, dan huruf o-
Dari contoh di atas, jelaslah bahwa anak tersebut memperhatikan objek-objek

yang berbentuk bulat dan menggunakan kata mooi wiukmengacu pada benda-

benda tersebut. proses seperti ini menunjukkan proses overgeneralisasi yang

merupakan bentuk awal dari metafora. unfuk orang dewasa, mereka

menggunakan metafora, bukan untuk mengacu pada benda-bend a yan|

mempunyai bentuk yang hampir sama, namun metafora sebagai alat untuk

menjelaskan sesuatu secara kreatif (Finnegan dkk, 1992: r57)

Kita sama sekali merasa surit mengungkapkan pendapat. Misalnya, karau

kita ingin mengatakan suatu istilah baru, tetapi merasa kesulitan tentang

bagaimana mengatakannya, kita dapat mengulang kata-kata yang pernah

diucapkan untuk mengatakan makna tersebut. Apakah orang dapat memahami

maksud kata tersebut atau tidak, hal ini tergantung pada daya imajinasi dan daya

tangkapnya. Berkaitan dengan har itu, unfuk mengeruarkan suatu ujaran baru, kita

dapat menggunakan kata-kata yang sepadan atau memiliki persamaan fungsinya.

Misalnya kata karyawan dapat diganti istilah tangan kanan. Dalam keadaan

tertentu seorang pembicara yang pintar kadang-kadang menggunakan kiasan,

ibarat, metafor, dan beberapa bentuk gaya bahasa yang lain. Makna suatu kata

juga tergantung pada fakta atau kejadian tertentu. Misalnya di negara empat

musim, mereka akan menggunakan gaya bahasa dengan kata .salju, (cahyono,

#M*F,|f .hmrvotume 12 Nomor I Januari-Juni 2016 (;\
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1995: 205) Hal tersebut menunjukkan bahwa gaya bahasa sering digunakan oleh

manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi antar sesama.

Idiom dengan menggunakan leksikon-leksikon anggota tubuh sudah

banyak diteliti oleh para peneliti dari berbagai bahasa. Masing-masing leksikon

dapat dijadikan idiom sesuai dengan fungsi dan makna leksikalnya. Menarik

kiranya jika penulis membahas tentang idiom dengan menggunakan kata ,hand,.

Pertama, penulis akan menjelaskan tentang bentuk semantik leksikal kata,hand,.

Kedua, penulis akan membahas tentang contoh idiom yang menggunakan kata

'hand' . Ketiga, penulis akanmembahas tentang cara efektif belajar idiom bahasa

Inggns. Keempat, penulis akan meyimpurkan apa yang sudah dibahas.

BENTUK SEMANTIK LEKSIKAL KAT A'HAND'
Dalam kamus cambridge Advance Learner's Dictionary edisi ketiga,

'hand'adalah kata benda yangberartithepart of the body at the end of the arm

which is used for holding, moving, touching and feeling things(bagian dari tubuh

pada ujung lengan yang digunakan unfuk memegang, menggerakkan, menyentuh,

dan merasakan sesuatu). Contoh;

You have to hold my hand when we cross the street.

Hold yourfork in your left hand. and your tmife in your right hgyd.

She shqkes my hand and congrats me.

sesuai dengan perkembangannya, kata 'hand' ini mengalami perluasan

makna. seperti yang sudah disebutkan dalam pendahuluan yang menyebutkan

contoh kata'mooi' yang mengacu pada benda yang bentuknya bulat, kata ,hand,

ini juga selalu dikaitkan dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Jadi, mak,a kata

l.

2.

J.
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'hand' ini bukan hanya bermakna 'tangan' yang merupakan bagian dari fubuh

manusia.

Dalam perluasan maknanya, kata'hand juga merupakan kata kerja yang

berarti to pttt something into someone's hand from your own hand (meletakkan

sesuatu ke tangan orang lain dari tangan kita). Contohnya adalah Thewaiter

smiled politely as he handed me my bill/handed my bill tome. Selain itu, kata

'hand' dapat dikombinasikan dengan kata lain untuk membentuk makna baru.

Seperti halnya kata 'kaki', misalnya, ada istilah 'kaki meja' dan 'kaki bukit'.

Kata-kata tersebut merupakan metafora yang didasarkan atas persamaan

fenomena-fenomena yang ada dengan keadaan fisik kaki manusia (Cahyono,....).

Kata 'hand' juga dapat mengalami penggabungan seperti itu. Ada banyak contoh

bentuk penggabungan dengan kata'hand' yang pada akhirnya membentuk makna

baru. Misalnya:

1. Hand + bag --> handbag (tas kecil yang dipakai wanita dan biasanya

dibawa dengan tangan)

2. Hand + ball --> handbal/ (permainan dengan menggunakan bola, dan

dimainkan dengan cara melemparkan bola dengan tangan)

3" Hand + book --> handboo# (buku yang berisi tentang informasi penting

dan drjadikan pegangan)

Di samping itu, kata 'hand' dapat juga diberi imbuhan yang

menjadikannya berubah makna. Misalnya 'hand' ditarfibah '.ful' menjadi

handful yang juga merupakan kata kerja, berarti segenggam. Ketika 'ltand'

diberi imbuhan menjadi 'handle', maka akan berubah menjadi kata kerja juga

ANALTS$ JumatVotume t2Nomor I Januari-Juni20t6 aq}
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yang berarti omengontrol'. 
Kata 'hand: juga dapat menjadi kata sifat jika

diubah menjadi o handy' yangberarti .rnudah 
dibawa,.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata,hand, mengalami

perluasan makna secara leksikal ketika mendapatkan imbuhan. Makna tersebut

bermacam-macam, namun fenomena yang dibahas tetaplah mengacu pada makna

kata'hand' yang berarti .tangan, 
tersebut.

IDIOM DENGAN KATA 'HAND'

Dari sebuah buku yang penulis temukan berjudul Commonly tJsed ldioms

oleh Mr. Doody penulis menemukan banyak idiom dalam bahasa tnggris yang

menggunakan kata *hand'. Dalam idiom-idom tersebut, penulis mengelompokkan

berdasarkan benfuk katanya, yaitu'hand' sebagai kata benda maupun kata kerja,

'hand' yang berubah menjadi 'handre' sebagai kata kerja, d,an ,hand, yang

berubah menjadi 'handed' yang merupakan kata benda juga namun mengikuti

bentuk kata sifat. Idiom ini dapat berupa kalimat maupun frase.

l. Idiom bahasa Inggris dengan kata' hand' sebagai kata benda

Kata'hand' dalam idiom dapat bermakna leksikal yaitu .tangan,,

namun dapat juga mengacu pada sesuatu yang merujuk pada fungsi

'tangan itu sendiri. Beberapa contoh akan penulis jabarkan sebagai

berikut:

a. Athand

Makna : Deka! dapat dijangkau

\ ,--2 Yashinta Farahsani, Amlisis trksikon Anggota Tubuh yang Dijadikan Idiom



ISSN 02164736

Contoh ; I stopped working because I did not have any tools at

hsld.

b. Bird in hand is worth two in the bush

Makna : Sesuatu yang sudah dipunyai itu lebih baik daripada yang

belum tentu

didapat.

Contoh ; A bird in hand is worth two in the bush so we decided to

sell the car to

our neighbor rather than wait to get a higher price.

Bite the hand thatfeeds you.

Makna : Melawan atau mengkhianati seseorang yang sudah

berbuat baik pada

kita.

Contoh : He is biting the hand that-feeds him when he criticizes and

fights against

his boss.

Dalam ketiga contoh di atas, 'hand' mengacu pada 'tangan' atau sesuatu

yang berhubungan dengan 'tangan'. Misalnya 'At hand' yang makna harfiahnya

adalah 'di tangan' diartikan 'dekat, atau mudah dijangkau'. Idiom ini

menggunakai 'hand' karena fungsi 'tangan' adalah untuk menjangkau atau

mengambil sesuatu di sekitamya. Jadi, ketika sesuatu dapat dijangkau dengan

'tangan', maka sesuatu itu pastilah dekat.

Pada idiom berikutnya yaitu 'Bird in hand' yang mempunyai makna

harfiah 'burung di tangan', berarti 'sesuatu yang sudah dipunyai'. Idiom ini

ANALTS|S Jurnal Volume 12 Nomor I Januari - Juni 2016 1;
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menggunakan'haz,f karena fungsi 'tangan' adalah unfuk mendapatkan sesuafu.

Jadi, ketika hal tersebut sudah didapat, kita dapat menyebutnya 'sudah di tangan'.

"Bird in hand' menggunakan kata'bird' atau'burung' hanyalah untuk

mengumpamakan 'benda' yang sudah dipunyai tersebut.

Dalam contoh ketiga, 'Bite the hand that feeds you' yarLg mempunyai

makna harfiah 'menggigit tangan yang sudah memberi makan kamu' berarti

'melawan atau mengkhianati seseorang yang sudah berbuat baik terhadap kita'.

Idiom menggunakarr'hsnd' karena fungsi 'tangan' adalah 'untuk memberikan

sesuatu'. Istilah 'tangan yang sudah memberimu makan' mengacu pada seseorang

yang baik hati, yang sudah menolong kita. untuk istilah 'menggigit tangan'

rnengacu pada makna 'menyakiti'.

2. Idiom bahasa Inggris dengan kata'hand' sebagai kata kerja

Kata'hand' dapat menjadi kata kerja ketika diubah menjadi frase. Makna

leksikalny bermacam-macam sesuatu dengan kata yang mengikutinya. Beberapa

contoh akan penulisjabarkan sebagai berikut:

a. Hand down a decision

Makna : mengumumkan keputusan yang sudah diambil

Contoh : The judge handed down his decision early in the

afternoon.

Hand in (something)

Makna : memberikan sesuatu kepada seseorang

Ccntoh : I went to the company early to hand in my job applicatian.

Hand over (someone or something) to someone

tL, Yashinta Farahsani, Analisis kksikon Anggota Tubuh yang Dijadikan Idiom
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Makna : Memberikan sesuatu kepada seseorang, mengendalikan

sesuatu demi

Contoh

Seseorang

: The criminals were.forced to hand over the stolen money

to the Palice.

Dalam ketiga contoh di atas, 'hand' mengacu pada 'sesuatu yang

dilalcukan dengan menggunakan tangan'. Beberapa frase yang penulis sebutkan

sebagai contoh di atas adalah satu kesatuan frase yang mempunyai satu makna' Di

sini, kata 'hand' sudah bukan lagi sekedar kata benda yang berarti 'tangan',

namun dapat juga menjadi kata kerja dan bermakna lebih dari satu ketika

digabung dengan kata yang lain yang membentuk satu frase. Misalnya, pada

contoh pertama penulis menyebutkart 'hand down'. Frase tersebut mempunyai

satu makna yaitu 'mengumumkan'. Jika menggunakan makna harfiah, mungkin

bermakna 'menyebarkan'. Frase ini menggUnakan kata 'hand' unfuk

mengumpamakan bahwa ketika kita menyebarkan sesuatu pastilah menggunakan

'tangan', walaupun Secara makna harFtah, 'mengUmumkan' dengan menggunakan

'mulut'.

Pada contoh selanjutnya adalah frase 'hand in' yang bermakna

'menyerahkan'. Pada frase ini sudah jelas mengapa menggunakan kata'hand',

karena ketika kita menyerahkan sesuatu, pastilah menggunakan 'tangan'' Pada

contoh terakhir adalah 'hand over' mefnpunyai makna yang Sama dengan 'hand

in' yaitl' menyerahkan' .

,*mI3sE Jurnar volume 12 Nomor l Januari-Juni 2016 @
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3' Idiom bahasa Inggris dengan kata'handre' sebagai kata kerja

Kata 'handre' dalam idiom dapat bermakna Ieksikar yaitu

'mengontrol' atau 'memegang kendari'. Di daram idiom pun, kata ,handre,

ini mempunyai makn a yang sama dengan makna leksikalnya. yang

berbeda adalah 'sesuatu yang dikontro| tersebut, Kata ,handre,ini

merupakan salah sahr bentuk perkembangan dari kata ,hand,. 
Beberapa

contoh akan penulisjabarkan sebagai berikut:

a. Handle with kid gloves

Makna : Sangat hati-hati dalam mengatasi atau menghadapi

sesuafu.

Contoh : He is very sensitive so you have to@
gloves when you

speak to him.

b. Have a handle on (somethtng)

Makna : Mengontrol atau memahami

Contoh : I finally have a handle on

well.

Dalam kedua contoh di atas, ,handle, 
mengacu pada sebuah

pekerjaan untuk menangani sesuatu. pada contoh pertama, kata , handre,

adalah kata kerja. Makna leksikar dari kata tersebut adarah .menangani,.

Dalam idiorn tersebut, makna kiasan terdapat pad,a ,with tke kid groves,

yang bermakna'sangat berhati-hati'. Namun kara, handle, itu sendiri tidak

mempunyai makna konotatif. pada contoh kedua, kata, handre, merupakan

sesuatu

my work and it is going very

,/-_-\
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kata benda. Makna leksikal dari kata tersebut

mengalami perluasan makna menjadi .pemahaman,

adalah 'kendali', yang

4. Idiom bahasa inggris dengan kata'handed' sebagai kata benda

Kata' ltanded' biasanya

handed' yang artinya 'tangan

mengacu pada 'tangan' secara

jabarkan sebagai berikut:

a. Catch (someone) red-handed

mengikuti kata sifat, misalnya , 

"mpty-

kosong'. Selain ifu, kata 'handed, ini

literal. Beberapa contoh akan penulis

Makna : menangkap seseorang yang sedang berbuat kesarahan

Contoh : The clerk caught the boy red-handed when he was stealing

the candy.

b. Come away empty-handed

Makna : kembali tanpa membawa apa_apa

contoh : Nobody came away empry-handed at the end of the

birthday party.

Dalam contoh pertama, 'catch someone red-handed' ya.,| mempunyai

makna harfiah 'menangkap seseorang yang bertangan merah, berarti .menangkap

seseorang yang sedang berbuat kesalahan'. Idiom menggunakan,handed, karena

fungsi 'tangan' adalah 'untuk melakukan sesuafu'. Istilah ,tangan 
merah,

mengacu pada perbuatan yang tidak baik. sedangkan pada contoh kedua, , come

away empty-handed'yang mempunyai makna harfiah ,kembali 
dengan tangan

kosong' berarti 'kernbali tanpa membawa apa-apa,. Idiom menggunak an , handed,
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karena fungsi 'tangan' adalah 'untuk

berarti tangan tidak membawa sesuatu

membawa sesuafu'. Istilah 'tangan kosong'

apapun.

MANFAAT BELAJAR IDIOM

Kualitas keterampilan berbahasa seseorang sangat dipengaruhi pada

kualitas dan kuantitas kosakata yang dimilikinya (Tarigan, 1985:2). Pembelajaran

kosakata tersebut dapat dilakukan dengan berbagai perpaduan kegiatan

pembelajaran, misalnya dengan percakapan, membac4 atau menulis- oleh karena

itu, dibutuhkan referensi untuk memperkaya kosakata pernbelajar, misalnya dari

buku, majalah, surat kabar, naskah pidato, dan lain-lain.

Idiom adalah salah satu bentuk konstruksi kata yang perlu dipelajari oleh

para pembelajar untuk memperkaya kosakata mereka- Dalam mempelajarari

kosakata, terutama kosakata bahasa asing, disarankan pembelajar tidak hanya

belajar makna literalnya, namun juga bentuk pengembangannya. Hal ini

dikarenakan setiap kata selalu berkembang maknanya ketika dia berubah bentuk,

misalnya membentuk sebuah frasa (digabungkan dengan kata yang lain untuk

membentuk makna baru); mendapat imbuhan, baik awalan, sisipan, atau akhiran;

diungkapkan dalam bentuk peribahasa. Dengan mernpelajari bagaimana bentuk

perluasan makna dari kosakata tersebut, pembelajar akan mampu memahami

konteks wacana dan menggunakan diksi dengan tepat.

PENUTUP

Sebuah leksikon dapat mempunyai makna lebih dari satu. Makna tersebut

dapat meluas maupun menyempit. Misalnya adalah leksikon o hand' yang sering

,/---\
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digunakan dalam idiom bahasa Inggris. l.eksikon ini mempunyai beberapa bentuk

penurunan menjadi handle, handy, dan handed- Dart hasil analisis penulis

menemukan bahwa beberapa idiom menggunakan leksikon'hand' ini dengan

mengacu pada makna leksikalnya yaitu 'tangan', misalnya pada idiom 'empty-

handed'. Sedangkan unluk 'hand' sebagai kata kerja dan digabung dengan kata

tain sehingga membentuk menjadi sebuah frase, dapat berubah maknanya, namun

tetap mengacu pada fungsi 'tangan' itu sendiri, misalnya 'hand down' dan'hand

out' . Selainitu, untuk bentuk turunan dan'hand' yaitu'handle' dar^ handy' jarang

mengalami perubahan makna.
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