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Berbeda dari sebagian besar buku yang membahas metafora, dalam buku ini penulis
menganalisis metafora atau bahasa yang metaforis dengan menggabungkan kerangka teoretis
Construction Grammar (CxG) dengan beberapa pandangan lainnya seperti Cognitive Grammar
(CG), Conceptual Metaphor Theory (CMT) dan Frame Semantics (Fillmore, 1982).
Penggabungan ini bertujuan untuk memberikan cara pemerian yang baru tentang bahasa yang
metaforis di samping untuk menumbuhkan kesadaran tentang bidang penelitian baru yang subur
ini dan memberikan beberapa keterkaitan antara beberapa bidang kajian yang diperlukan untuk
meneroka bidang penelitian baru ini. Meskipun demikian, seperti yang disebutkan pada
halaman 5, buku ini tidak dimaksud untuk menjadi panduan dalam pengidentifikasian metafora.

Buku ini terdiri atas sepuluh bab, yang diawali dengan Bab 1 berjudul ‘Metaphoric
language and metaphoric thought’ (1-11), dan diakhiri dengan Daftar Pustaka (references),
Sumber Utama (primary sources), Indeks Konstruksi (index of constructions) dan Indeks
(index). Bab pertama, yang juga berfungsi sebagai bab pendahuluan, dibuka dengan menelaah
secara kritis kajian-kajian sebelumnya tentang bahasa metaforis. Penelaahan kritis dimulai
terhadap CMT (Lakoff, 1993; Lakoff & Johnson, 1980) dengan metafora konseptualnya. Dalam
teori metafora konseptual, metafora adalah proses kognitif yang memungkinkan satu ranah
pengalaman, yang disebut dengan ranah sasaran, dipahami berdasarkan ranah pengalaman yang
lain, yang disebut dengan ranah sumber. Ranah sasaran biasanya merupakan konsep abstrak
sementara ranah sumber khususnya merupakan konsep yang lebih konkret. Selanjutnya, penulis
buku ini (2013:2) menyatakan bahwa sejak dari awal pengikut teori metafora konseptual telah
berketetapan untuk mempertegas bahwa metafora sebagai gejala konseptual bukanlah sekadar
gejala bahasa (sekadar ihwal kata-kata) tetapi sebagai struktur konseptual yang menurunkan
metafora. Sementara itu, menurut Karen Sullivan bahasa metaforis dapat melibatkan kata-kata
metaforis tetapi kata-kata tidak cukup untuk menyampaikan metafora karena konstruksi
metafora itulah yang memilih ranah sumber dan target dari unsur leksikal yang terdapat dalam
konstruksi tersebut. Pada halaman tiga disebutkan dengan jelas “It appears, then, that
metaphoric language depends not only on the choice ofwords, but also on particular
grammatical constructions.” Bab ini kemudian ditutup dengan penjelasan bagaimana penelitian
tentang hubungan antara penggunaan kata-kata dan konstruksi metaforis dan non-metaforis
dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti Frame Semantics (FS), Construction
Grammar (CxG) dan Cognitive Grammar (CG).



Resensi Buku

92

Pada Bab 2, ‘Frames in metaphor and meaning’ (17–33), penulis memperkenalkan
bagaimana FS dan CG digabungkan dan digunakan untuk mengkaji bahasa metaforis. Pada
bagian akhir, penulis kemudian menyimpulkan bahwa teori autonomy/dependence dari CG
(Langacker, 1997; 2002) dan FS dapat secara efektif memberikan generalisasi terhadap
konstruksi metaforis dan non-metaforis.

Bab 3, ‘Frames and lexical choice in metaphor’ (35–48), membahas penerapan
kerangka teoretis yang diberikan pada bab sebelumnya dalam satu studi kasus yang datanya
dikumpulkan melalui beberapa penelusuran dalam British National Corpus (BNC). Melalui
studi kasus ini ditunjukkan bagaimana rangka semantik (frames) yang dipantulkan oleh artian
(senses) yang bersifat non-metaforis dari satu unsur leksikal dapat menjelaskan unsur yang
mana yang terpilih untuk mengungkapkan metafora konseptual tertentu. Dengan kata lainnya,
ranah yang dipantulkan oleh satu unsur leksikal dapat saja membatasi penggunaan unsur itu
dalam ungkapan metaforis (untuk lebih memahami pandangannya ini, Karen Sullivan
memberikan beberapa contoh pada halaman 40-42).

Bab 4, ‘Frames in metonymic inferencing’ (49–61), seperti judulnya, membahas
metonimi, khususnya menunjukkan FS dan CxG dapat digunakan secara efektif untuk
membedakan metafora dari metonimi. Secara umum disebutkan bahwa metafora memetakan
rangka dari satu ranah ke ranah lainnya sementara metonimi bertumpu pada penjajaran rangka
yang memang sudah ada yang memungkinkan terjadinya ketaksaan (61).

Selanjutnya, Bab 5-9 menggabungkan temuan-temuan yang berasal dari penerapan FS,
CxG, dan CMT.  Masing-masing bab membahas konstruksi gramatikal dasar atau gabungan
beberapa konstruksi gramatikal dasar yang menghasilkan struktur suatu metafora tertentu. Bab
5, ‘Two types of adjective construction in metaphor’ (63–86), membahas konstruksi ranah dan
konstruksi pembatas predikat. Bab 6, ‘Argument structure constructions in metaphor’ (87–114),
menelaah konstruksi struktur argumen seperti resultatif, ditransitif dan penggunaan kopula. Bab
7, ‘Metaphoric preposition phrases and closed-class items’ (115–30), menyelisik konstruksi
frasa preposisi, salah satu konstruksi yang sering digunakan untuk mengungkapkan metafora
dalam bahasa Inggris. Bab 8 dengan judul ‘Repeated domain evocation and xyz constructions’
(131–48), menyelidiki gabungan sejumlah konstruksi yang sudah dibahas pada Bab 5-7. Yang
dimaksud dengan konstruksi xyz adalah konstruksi berbentuk “x adalah y (z)”. Dalam konteks
ini, x, y dan z adalah FN (NPs) seperti ‘old age is the sunset of life’. Sementara itu, Bab 9 yang
berjudul ‘Metaphoric constructions beyond the clause’ (149–66), membahas lebih jauh lagi
beberapa struktur lebih besar dari kalimat yang memunculkan metafora seperti struktur klausa
relatif dan konstruksi kondisional maupun struktur kompleks seperti paralelisme dan bentuk
negasi hurufiah.

Bab 10, ‘Conclusion’ (167–72), tentu saja memberikan kesimpulan dan ringkasan
kajian yang sudah diberikan dalam buku ini. Bagian ini juga menyajikan manfaat dan
keterbatasan penelitian yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa buku ini memberikan wawasan yang berbeda
dari yang pernah ada dalam pustaka metafora dalam konteks analisis metafora. Ketidak puasan
terhadap teori CMT sebagai alat untuk meneliti metafora sebenarnya sudah banyak disuarakan
oleh beberapa peneliti (Kövecses, 2015, hlm. xi-xii) dan beberapa di antaranya (termasuk
Kövecses (2015) sendiri) mencoba upaya lain dengan menggabungkan teori CMT dengan satu
atau beberapa teori lainnya. Karen Sullivan merupakan salah seorang yang berupaya yang sama
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untuk menjelaskan konstruksi metafora dengan menggunakan pendekatan yang berbeda.
Meskipun tidak memperkenalkan satu teori yang sama sekali baru, buku Karen Sullivan ini
memberikan beberapa bukti bagaimana penggabungan beberapa pendekatan (dalam hal ini: FS,
CG, CxG, dan CMT) dapat menjelaskan bagaimana metafora terbentuk melalui konstruksi
metaforis. FS dan CxG memiliki peran penting dalam studi kasus yang dilakukan oleh Karen
Sullivan. Hal yang mirip juga telah ditunjukkan oleh Moore (2013) dalam kasus yang berbeda,
melalui beberapa contoh, bahwa rangka semantik (semantic frames) pun menjadi alat yang
penting dalam analisis metafora.

Meskipun topik yang dibahas termasuk rumit dan bertumpu pada data korpus bahasa
Inggris saja, buku ini berhasil menyajikannya dengan runtut dan sistematis. Buku ini perlu
dibaca untuk memperkaya wawasan peneliti dan pengamat metafora dalam hal teori metafora.
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