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Abstract: The word "ayah" for a Tere Liye work is a communicative and expressive figure. The conclusion w as 
obtained from this study by looking at the semantic preferences in his novel entitled Ayahku (Bukan) 
Pembohong. Semantic preference search is carried out with the help of words that are side by side with the 
keyword / node that is "ayah" or the word that collocates it the word "ayah". To find the collocations of the 
nodes requires a corpus- based analysis and a combination of qualitative and quantitative research methods. 
Not only that, this study also uses the Kridalaksana 1994 word- class reference for grouping collocates into 
USAS word classes and semantic categories to group collocates into a field of meaning. 
 

Keywords: Semantical Preferences, collocation, compounding, speech acts 

Abstrak: Kata “ayah” bagi seorang Tere Liye adalah sosok yang komunikatif dan ekspresif. Pernyataan 
tersebut ditemukan dengan melihat preferensi semantis yang berdasarkan pada novel karyanya yang 
berjudul Ayahku (bukan) Pembohong.. Pencarian preferensi semantis dilakukan dengan bantuan kata-kata 
yang bersanding dengan kata kunci / node, yakni “ayah” atau yang berkolokasi dengan kata “ayah”. Untuk 
menemukan kolokasi-kolokasi dari node dibutuhkan analisis berbasis korpus dan metode penelitian 
gabungan antara kualitatif dengan kuantitatif. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan referensi 
kelas kata Kridalaksana 1994 untuk pengelompokkan kolokat ke dalam kelas kata dan kategori semantis USAS 
untuk mengelompokkan kolokat ke dalam sebuah medan makna. 
 

Kata Kunci: preferensi semantis, kolokasi, gabungan, kelas kata, USAS. 

LATAR BELAKANG 

Tere Liye adalah seorang novelis Indonesia yang cukup produktif. Lebih dari 20 karya nya sudah terbit 

dan tersebar di masyarakat luas. Penulis bernama asli “Darwis” ini merupakan pemilik dari berbagai novel best 

sellers di Indonesia. Tak jarang novelnya dijadikan sebuah film,  seperti novel “Hafalan Salat Delisa” yang terbit 

di tahun 2005 kemudian di tahun 2011 dijadikan sebuah film dengan judul yang sama. Meskipun demikian, Tere 

Liye tidak mengurangi produktivitasnya dalam menulis novel. Di tahun 2018 ia kembali menerbitkan novel baru 

yang berjudul Bintang. 

Secara garis besar, novel-novel karya Tere Liye bertemakan tentang kehidupan, contohnya tentang 

keluarga. Salah satu karya yang bertemakan keluarga adalah “Ayahku (bukan) Pembohong”. Novel ini 

diterbitkan pada Mei 2011. Novel ini bercerita tentang hubungan antara ayah dan anak laki-lakinya yang 

bernama Dam. Sang ayah sangat suka menceritakan kepada Dam tentang orang-orang yang ia temui semasa 

hidupnya. Ketika Dam masih kecil, ia sangat menyukai cerita-cerita ayah. Seiring beranjak dewasa, Dam mulai 

merasakan keanehan dari cerita-cerita ayah dan beranggapan bahwa cerita-cerita tersebut hanya imajinasi 

ayah. Titik balik Dam mengatakan ayahnya adalah seorang pembohong ketika sang ibu mulai sakit-sakitan dan 

ayah tidak membolehkan ibu dirawat di rumah sakit. Awal ibu sakit, ayah pergi jauh menemui seseorang dan 

bertanya tentang kesehatan ibu. Sepulang dari tempat yang jauh itu, ayah berkata pada Dam bahwa ibu hanya 

butuh kebahagiaan bukan dokter. Oleh sebab itu, ayah merawat ibu di rumah dan memberikannya banyak 

kebahagiaan. Rasa benci Dam pada ayahnya semakin meningkat ketika ibu meninggal dan anak-anaknya Dam 

mulai terpengaruh dengan cerita-cerita tersebut. Meskipun demikian, rasa benci itu tiba-tiba hilang, ketika sang 

ayah meninggal. Dam merasakan penyesalan paling dalam, ketika melihat secara langsung orang-orang yang 

dulu ayah ceritakan padanya. Orang-orang itu hadir ke pemakaman sang ayah dan mengenali Dam. Hari 

pemakaman sang ayah menjadi saksi penyesalan Dam bahwa selama ini ayahnya bukan seorang pembohong. 

Merujuk pada keseluruhan isi novel, tokoh yang menjadi pusat dari rangkaian cerita adalah tokoh 

“ayah”. Pemusatan rangkaian cerita pada tokoh “ayah” menjadi pemicu pertanyaan penelitian ini, yakni  
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bagaimana Tere Liye selaku penulis novel memaknai “ayah” dalam kehidupan nyata. Pertanyaan penelitian ini 

dapat dijawab dengan memanfaatkan kata kunci beserta kolokasinya dan preferensi semantis dari kata kunci. 

 

Kolokasi dan Preferensi Semantis 

Penelitian ini akan menjadikan kolokasi kata “ayah” sebagai fokus penelitian. Menurut Cruse (1986:40) 

collocation refers to sequences of lexical items which habitually co-occur. Dijelaskan kembali oleh Firth (1968) 

dalam McEnery&Hardie (2012:122-123) bahwa collocation as an abstraction at the syntagmatic level. Dengan 

demikian, dapat dipahami bahwa kolokasi sebagai kebiasaan kemunculan dari sebuah leksem. Terdapat dua 

istilah yang penting dalam pembahasan kolokasi, yakni kolokat dan node (Sinclair,1991:115). Istilah node 

digunakan pada kata yang dipelajari (kata kunci), sedangkan istilah kolokat digunakan untuk kata-kata yang 

muncul di sekitar node. Dalam penelitian ini, jarak(span) antara node dengan kolokatnya  adalah satu. 

Fenomena kolokasi dapat memberikan informasi mengenai preferensi semantis. Preferensi semantis 

menurut Stubbs (2002:65) the relation, not between individual words, but between a lemma of word-form and a 

set of semantically related words, and often it is not difficult to find semantic label for the set. Secara sederhana 

dapat dipahami sebagai relasi antara sebuah kata dengan konsep semantis yang melekat pada kolokat-

kolokatnya. Di samping itu, terdapat pula istilah colligation, yakni relasi antara sebuah kategori gramatikal 

dengan leksem. Contohnya adalah kata cases sering muncul dengan kategori gramatikal quantifer seperti; in 

some cases; in many cases (Ibid.). 

 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan metode gabungan (mixed method research). Menurut Greene, Caracelli, 

dan Graham (1989) dalam Creswell (2011) mengatakan bahwa metode ini terdiri atas paling tidak satu bagian 

dari kuantitatif (pengumpulan angka) dan satu bagian dari kualitatif (pengumpulan kata) yang kemudian 

keduanya akan saling dikaitkan satu dengan sebuah paradigma. Dengan demikian, penelitian ini melihat 

frekuensi kemunculan kolokasi kata “ayah” dan kolokat-kolokat yang muncul sebagai bahan analisis dan 

interpretasi. 

Penelitian berbasis korpus ini menggunakan peranti lunak Lancsbox v 4.0 sebagai alat untuk memproses data. 

Data yang digunakan adalah novel Ayahku (bukan) Pembohong dengan jumlah token 55331 dan types 5813. 

Untuk menentukan kolokasi dari kata “ayah” pada data, peneliti menggunakan span 1 yang berarti satu kata di 

sebelah kiri node dan satu kata di sebelah kanan node. Dengan demikian, ditemukan sebanyak 95 kolokat kata 

“ayah” pada data. Dari 95 kolokat tersebut terdapat 40 diantaranya yang terletak di sebelah kiri node, 49  

terletak di sebelah kanan node, dan sebanyak 5 kolokat kemunculannya di kiri dan kanan node. Di samping itu, 

berdasarkan kelas kata, verba mendominasi sebanyak 35 dan disusul dengan adverbia sebanyak 14 kemunculan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah proses pembersihan, data diolah dengan peranti lunak yang kemudian menghasilkan 95 kata 

yang berkolokasi dengan node. Ke-95 kolokat tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan pada kelas 

katanya.  Referensi kelas kata yang digunakan mengacu pada kelas kata menurut Harimurti Kridalaksana (1994). 

Berikut adalah tabel distribusi kelas kata kolokat dan frekuensi kemunculannya. 

 

Tabel 1. Distribusi Kolokat dan Frekuensi Kemunculan 

Kelas Kata Frekuensi Kelas Kata Frekuensi 
Adverbia 14 Introgativa 4 
Ajektiva 3 Konjungsi 8 

Demonstrativa 2 Nomina 16 
Fatis 1 Preposisi 9 

Verba 35 Pronomina 3 

 

 Berdasarkan pada tabel di atas, node yang tergolong dalam kelas kata nomina memiliki kolokat yang 

sangat variatif. Hampir semua kelas kata menurut Kridalaksana (1994) ditemukan berdampingan dengan node 

kecuali kelas kata artikula dan interjeksi. Kelas kata verba sebagai kelas kata terbesar frekuensinya terdiri atas 18 

verba intransitif dan 16 verba transitif. Untuk menemukan preferensi semantisnya, seluruh kolokat akan 
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dikelompokkan berdasarkan medan maknanya dengan mengacu pada kategori semantis USAS (Ucrel Semantic 

Analysis System)1. Mengacu kembali pada verba intransitif, ditemukan bahwa kategori semantis yang 

mendominasi adalah kategori (E) Emosi, yakni verba tertawa. Dengan demikian, node merupakan subjek/pelaku 

yang memiliki emosi bahagia. Di samping itu, dari 16 verba transitif ditemukan bahwa kategori semantis (X) Aksi 

psikologikal sebagai kategori yang mendominasi dengan sub-kategori (X3) Panca indra. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa node merupakan subjek ataupun objek dari kegiatan yang berkenaan dengan panca indra. 

Dengan demikian, node memiliki kedekatan dengan objek ataupun subjek dari verba transitif tersebut. 

Berdasarkan pada kategori semantisnya, 95 kolokat tersebut termasuk ke dalam 12 kategori. Kedua 

belas kategori tersebut adalah sebagai berikut; (A) Tindakan umum; (B) Tubuh dan individu; (E) Emosi; (H) 

Arsitektur, bangunan; (L) Kehidupan; (M) Perpindahan lokasi; (N) Angka dan pengukuran; (Q) Bahasa dan 

komunikasi; (S) Aksi sosial; (T) Waktu; (X) Aksi psikologikal; dan (Z) Nama dan gramatikal.  Kategori semantis 

yang memiliki banyak kolokat adalah kategori (Z) dengan jumlah 31, yang didominasi oleh sub-kategori (Z5) 

Gramatikal. Fenomena ini memberikan informasi bahwa node memiliki hubungan collogation yang didominasi 

oleh preposisi, seperti: pada, dengan, di, dari, ke, dan sebagainya.  

Kotegori (Q) memiliki jumlah kolokat sebanyak 15 kata, yang didominasi oleh kelas kata kerja seperti 

mengangguk; bertanya; menggeleng; menjawab; berkata; membiarkan; dan melambaikan. Dari 7 kata kerja 

tersebut, kata mengangguk merupakan kata kerja paling frekuen dalam kategori ini, yakni sejumlah 21 

kemunculan. Kata kerja mengangguk merupakan kata kerja intransitif, sehingga node (kata kunci: ayah) 

berperan sebagai subjek/pelaku. Dengan demikian, node memiliki peran yang cukup dominan karena node 

melakukan banyak aktivitas berkomunikasi.  

Tidak hanya itu, intensitas komunikasi pada node juga sejalan dengan kemunculkan kolokat berkategori 

semantis waktu (T). Terdapat 11 kolokat berkategori (T) yang bersanding dengan node, yang didominasi oleh 

kelas kata adverbia, seperti; sudah, akan, masih, dulu, dan selalu. Dikaitkan dengan peran komunikasi yang 

bersanding pada node, fenomena ini menunjukkan bahwa node hadir dan berperan di setiap segmentasi waktu 

dulu, sekarang dan masa depan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan pada analisis di atas, penelitian ini berfokuskan pada kata “ayah” sebagai node. Penentuan 

preferensi semantis membutuhkan kolokat-kolokat yang bersanding dengan node. Pada penelitian ini jarak/span 

yang digunakan antara node dengan kolokatnya adalah satu, yang berarti satu di sebelah kiri dan satu di sebelah 

kanan. Merujuk dari data, ditemukan 95 kata yang berkolokasi dengan node yang tergolong ke dalam 10 kelas 

kata menurut Kridalaksana 1994. Kelas kata yang mendominasi adalah kelas kata verba sebanyak 31 yang terdiri 

atas 18 intransitif dan 16 transitif.  

Kolokat-kolokat tersebut dimasukkan dalam kategori semantis USAS dan diinterpretasi. Merujuk pada 

kelas kata verba dan kategori semantisnya, kata “ayah” sebagai node mengacu pada subjek ataupun objek yang 

ekspresif. Hal ini mengacu pada verba yang tergolong dalam kategori (E) dan (X). Terlepas dari kelas kata, 

seluruh kolokat yang muncul dikelompokkan berdasarkan pada USAS. Kemudian, didapatkan 12 kategori 

semantis dari 95 kolokat, dengan 3 kategori dengan kolokat terbanyak adalah kategori (Z) = 31 kata, kategori (Q) 

= 15 kata, dan (T) = 11 kata. Berdasarkan pada ketiga kategori semantis tersebut, kata “ayah” merupakan 

nomina yang banyak melakukan komunikasi di setiap segmentasi waktu (dulu, sekarang, masa depan). Dengan 

demikian, preferensi semantis kata “ayah” yang dimiliki oleh Tere Liye selaku penulis dari novel Ayahku (bukan) 

Pembohong adalah seseorang yang berkomunikasi terbuka sejak dulu hingga masa yang akan datang. 

Komunikasi yang dibangun oleh seseorang tersebut dilakukan dengan ekspresif dan dengan emosi bahagia.  
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