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2. Term Ekuivokal, yaitu term yang sama bunyinya, lain artinya. 

Contoh:  

Harimau itu mengibaskan ekornya                    bunyi sama  

Ekor kejadian itu terus merembet                     artinya berbeda 

Bunga mawar harum baunya                             bunyi sama 

Bunga kampung itu si Mariana                          artinya berbeda 



Term Analogus, yaitu term yang sama bunyinya, 

sedangkan artinya ada yang sama, ada yang tidak sama atau 

berbeda. 

Contoh:  

Kepala pasukan itu telah gugur                bunyi sama  

Kepala kantor itu sudah pensiun              arti sama 

Sekarang anak itu sudah sehat benar 

Makanan sehat adalah yang emngandung banyak vitamin 

(bunyi sama dalam arti yang tidak sama) 



Berdasarkan Isinya 

 Term Kongkrit, yaitu term yang menunjukkan satu benda atau 

orang tertentu. 

 Contoh :  Kursi itu buatan Jepara 

                       Ayah si Salim baru pulang dari Jakarta 

 
 

 Term Abstrak,  yaitu yang menunjukan kepada sifat, relasi atau 

hakekat. 

    Contoh :  Setiap orang menginginkan kebebasan 

                     Apa yang disebut keadilan itu? 



Berdasarkan Luasnya 

 Term Singular, yaitu term yang tegas menunjuk satu 

individu, barang, atau golongan tertentu. 

            Contoh : Pak Karto, Surabaya 

                                Sebuah Rumah,  Keluarga 

 

 Term Partikular, yaitu term yang menunjuk hanya sebagian 

dari seluruh luasnya. Atau term yang menunjukkan secara 

tidak tegas kepada satu barang tertentu. 

            Contoh :   Beberapa orang, Sedikit uang 

                                 Kebanyakan mahasiswa, Sebagaian karyawan 



Term Universal, yaitu term yang menunjuk seluruh 

lingkungannya dan masing-masing bagian atau bawahannya 

tidak ada yang dikecualikan. 

Contoh:  

 Semua orang. Setiap mahasiswa. Seluruh penduduk.  

               Sapi itu hewan. Besi itu logam. 



Term Kolektif, yaitu term yang mengambarkan 

sekelompok objek atau koleksi objek sebagai 

sebuah unit. 

     Contoh:  

Keluarga. Angkatan bersenjata. Himpunan 

Mahasiswa Jurusan. 



b.2   Macam-macam Term 

Term Tunggal, adalah term yang terdiri dari 

sepatah kata saja. 

Contoh :  Mahal,  Manusia     

                    Binatang,   Matahari 



Term Majemuk, adalah term terdiri dari dua atau lebih kata, yang 

bersama-sama merupakan satu kesatuan menunjukkan satu 

benda. Kata-kata itu berfungsi sebagai subjek atau predikat (S 

atau P) dalam satu kalimat. 
 

Contoh :  

Jam tangan    

Mata air                         Satu term terdiri dari 2 kata     

Tukang beca 

Lapangan olah raga  (satu term terdiri dari 3 kata) 



b.3  Konotasi dan Denotasi 

Denotasi dapat didefinisikan sebagai unsur-unsur hakiki atau 

sejumlah unsur hakiki dari pemikiran yang diperlukan untuk 

membentuk sebuah term.  



Konotasi adalah sejumlah kualitas yang dapat membentuk sebuah 

gagasan atau ide. Kata lain konotasi adalah KONPREHENSI, ESENSI, 

ataupun ISI PENGERTIAN. 

Contoh : 

IBU, adalah seorang wanita, dengan seorang anak, yaitu anak 

kandungnya sendiri.    

Ciri hakiki seorang ibu seperti itu mencakup pengertian tentang 

hakikat atau kodrat seorang ibu, bahkan meliputi setiap wanita yang 

dapat dikategorikan ke dalam pengertian seorang ibu  



Denotasi adalah semua hal, benda atau barang, yang 

dapat diwujudkan dalam sebuah term.  Kata lain 

denotasi adalah Ekstensi, Luas Pengertian. 

Contoh diatas dalam konotasi, individu-individu yang 

secara umum memiliki ciri hakiki yang membentuk 

konotasi term ibu juga membentuk denotasi term, 

misalnya Bu Tut, Bu Bar, Bu Lus, Bu Rick.    


