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ABSTRACK 

 

Languge of Lawas is especially exclusive and different from daily language 

use. It is required extra effort in order to comprehend the meaning of lawas since 

language style in it has comprehensive yet denotation words meaning. Thus, the 

main problem analyzed in this thesis is stylistics in Samawa Lawas. It is aimed to 

describe kind of language styles in Samawa lawas and explain meaning or messages 

of those styles. The methods use to collect the data are discourse (interview), 

scrutinize and decomentation methods. In analyzing data, equal intralingual methods 

is being applied, while informal methods is used in presenting data analysis result.  

The result of research claims that (1) there are then language style that 

frequently appear in Samawa lawas, namely repetition, simile, metaphor, formal, 

alliteration, assonance, synecdoche, simple, and intermediate language style; (2) the 

meaning of those style in general are divided into two categories, that are denotation 

and connotation meanings. Specifically the writer conluded that ancient Samawa can 

be found the meaning  that expressed religious advices, romance advices, life 

advices, persuede, confirmation, longing, solidarity and loyality, admiration and 

interest, astonishment, sympathy, disapproval and declared seduction.    

Key word: stylistic, lawas, and language style.   

ABSTRAK 

Mengingat bahasa lawas adalah bahasa daerah Samawa yang menggunakan  

gaya bahasa yang sarat akan makna selain kata-kata yang bermakna denotasi. 

Permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi ini adalah jenis gaya bahasa dan 

makna lawas samawa yang mengandung gaya bahasa . Metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data penelitian ini adalah metode cakap (wawancara), metode 

simak, dan metode dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 

metode padan intralingual dan hasil analisis data disajikan dengan menggunakan 

metode informal.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) ada sepuluh jenis gaya bahasa 

muncul dalam lawas Samawa, yaitu: gaya bahasa repetisi, gaya bahasa simile, gaya 

bahasa metafora, gaya bahasa resmi, gaya bahasa tidak resmi, gaya bahasa aliterasi, 

gaya bahasa asonansi,  gaya bahasa sinekdoke, gaya bahasa sederhana, dan gaya 

bahasa menengah; 2) makna dari gaya bahasa yang terdapat dalam lawas secara garis 

besar dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu:  makna denotasi, dan makna konotasi.  

Lebih rinci lagi ditemukan makna yang menyatakan nasihat religius (agama), nasihat 

kehidupan, nasihat mencari pasangan (percintaan), ajakan, penegasan, kerinduan, 

kesetiaan, kebersamaan dan kesetiaan, kekaguman dan ketertarikan, keheranan, 

keprihatinan, penolakan, dan rayuan.  

Kata Kunci: stilistika, lawas, dan gaya bahasa. 
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A. Pendahuluan 

Lawas sebagai puisi rakyat Samawa dikatakan sebagai ciptaan manusia 

yang dilahirkan dan dinyatakan dengan bahasa, baik lisan maupun tulisan yang 

menimbulkan rasa keindahan dan keharuan dalam lubuk jiwa manusia (Rayes 

(2001) dalam Suyasa, 2001). Dengan kata lain, lawas dapat kita simpulkan 

sebagai karya sastra lama Samawa yang digunakan sebagai media untuk 

menyampaikan maksud dan tujuan seseorang atau sekelompok orang yang 

merupakan ekspresi isi hati dan sarat nilai rasa.  

Lawas sebagai bagian dari sastra tidak lepas dari bahasa sebagai media 

pengungkapnya. Bahasa lawas bersifat khusus, agak berbeda dengan bahasa 

sehari-hari. Dalam bahasa lawas, ditemukan aspek-aspek keindahan dan 

penyampaian pesan salah satunya dengan menggunakan gaya bahasa yang 

merupakan teknik pengarang dalam menyampaikan pesan serta semakin 

menambah nilai estetikanya, yang di dalamnya terkandung berbagai nilai dan 

pesan moral yang merupakan warisan budaya tanah Samawa, dan untuk 

memahami isi atau maksud dari lawas diperlukan sedikit usaha, mengingat bahasa 

lawas adalah bahasa daerah Samawa yang menggunakan  gaya bahasa yang sarat 

akan makna selain kata-kata yang bermakna denotasi. 

Sastra (dalam penelitian ini lawas) dan stilistika adalah dua bidang yang 

saling berkaitan erat. Sebab objek kajian dari stilistika adalah gaya bahasa, dan 

gaya bahasa seperti yang telah dipaparkan sebelumnya adalah salah satu teknik 

penyair dalam menyampaikan pesan didalam lawas selain untuk menambah nilai 

estetika lawas itu sendiri tentunya. Selain mengaitkan lawas dengan disiplin ilmu 

stilistika, pengarang juga merasa perlu mengaitkan keduanya dengan semantik 

sehingga kiranya semakin memperdalam kajian dalam penelitian ini. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Mendeskripkan jenis gaya bahasa yang terdapat dalam lawas Samawa? 

b. Mendeskripsikan makna atau pesan lawas Samawa yang mengandung 

gaya bahasa? 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

Mustaqiem (1993), Made Suyasa (2001), Waluyo, Efendi, dan Arifin (2009), Sri 

Horiyani (2011), Nurhidayati (2012). Relevansi penelitian terdahulu milik Sri 

Horiyani (2011) dan kajian ini adalah sama-sama melakukan kajian gaya bahasa 

tetapi pada objek yang berbeda. 

Sedangkan relevansi antara kajian ini dan kajian terdahulu yang dilakukan 

Mustaqiem (1993), Made Suyasa (2001), Waluyo, Efendi, dan Arifin (2009), dan 

Nurhidayati (2012) adalah  sama-sama menggunakan Lawas Samawa sebagai 

objek kajian akan tetapi memiliki fokus penelitian yang berbeda-beda. Keempat 

kajian terdahulu menitikberatkan kajiannya dari segi bentuk, fungsi dan makna 

serta aspek kultural dalam lawas, sementara penelitian ini lebih mengkhususkan 

kajiannya tentang analisis stilistika pada gaya bahasa Lawas Samawa. Penelitian 

mengenai kajian stilistika dalam Lawas Samawa belum pernah dilakukan 
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sebelumnya, dan diharapkan keberadaan penelitian ini melengkapi penelitian-

penelitian sebelumnya. 

B. Metodologi 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode cakap, metode simak, dan metode dokumentasi. Metode cakap adalah 

metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melakukan percakapan 

atau kontak dengan penutur selaku narasumber (Mahsun, 2011:250). Metode 

simak adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara menyimak 

penggunaan bahasa (Mahsun, 2011:92). Metode dokumentasi adalah salah satu 

metode yang digunakan untuk mencari dan mengenai hal-hal atau yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan lain sebagainya 

(Margono dalam Nurhidayati,2012:25). 

Data yang didapat oleh peneliti akan dianalisis menggunakan metode padan 

intralingual. Metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara 

menghubung-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat 

dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda (Mahsun, 2011: 

259). 

Penyajian dari hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan satu 

cara, yaitu metode informal (Mahsun, 2011:123). Metode informal adalah 

perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan 

terminologi yang bersifat teknis.  

C. Pembahasan 

a. Jenis Gaya Bahasa Lawas 

1. Gaya Bahasa Repetisi 

2. b

. 

3.  

4.  

 

Lawas di atas mengandung gaya bahasa repetisi, yaitu pengulangan 

suku kata, kata, atau kalimat pada satu baris maupun satu bait dalam lawas. 

Hal ini ditandai oleh pengulangan dalam satu bait, yaitu kata mara yang 

berarti seperti yang terdapat baris kedua na mu sayang mara kemang 

‘jangan kau sayang seperti bunga’ dan baris ketiga mara me lema na bosan 

‘seperti nasi cepat tak bosan’. 

2. Gaya Bahasa Simile 

3. c

. 

4.  

 

Ka muete anak tau 

Na mu sayang mara kemang 

Mara me lema na bosan 

Sudah kau ambil anak orang 

Jangan kau sayang seperti bunga 

Seperti nasi cepat tak bosan 

Parana yandi mako 

Aku dadi jontal  

Ning sai rokoq tu kena tunung 

Tubuh dinda tembakau 

Aku jadi lontar 

Di satu rokok kita terbakar 
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Lawas di atas menggunakan gaya bahasa simile. Persamaan atau 

simile pada  lawas di atas ditandai oleh penggunaan kata dadi yang berarti 

„jadi’. Hal tersebut terlihat pada baris kedua aku dadi jontal ‘aku jadi 

lontar’. 

3. Gaya Bahasa Metafora 

4. a

. 

5.  

6.  

 

Lawas di atas menggunakan gaya bahasa metafora. Gaya bahasa 

metafora pada  lawas di atas ditandai oleh analogi yang membandingkan 

dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat. Yang 

dibandingkan pada lawas di atas adalah tubuh dengan jam tangan. Hal 

tersebut terlihat pada baris pertama parana yandi jam tangan ‘tubuh dinda 

jam tangan’. 

 4. Gaya Bahasa Aliterasi 

 

 

 

Pada lawas di atas terdapat gaya bahasa alitrasi. Hal tersebut 

ditandai oleh perulangan konsonan yang sama. Gaya bahasa aliterasi pada 

lawas di atas dapat terlihat dari konsonan yang mengalami perulangan 

yaitu  konsonan s, k, l, y, t, n, dan g yang terdapat pada baris pertama, 

kedua, dan ketiga. 

5. Gaya Bahasa Asonansi 

6. a

. 

7.  

 

 

Dalam lawas di atas terdapat gaya bahasa asonansi. Hal tersebut 

ditandai oleh perulangan huruf vokal yang sama. Gaya bahasa asonansi 

pada lawas di atas dapat terlihat dari vokal yang mengalami perulangan 

yaitu  vokal a, u, dan i  yang terdapat pada baris pertama, kedua, dan 

ketiga. 

 

6. Gaya Bahasa Sinekdoke 

5.  

6.  

7.  

 

Parana yandi jam tangan 

Aku dadi jarim panjang  

Seruntung menit panotang 

Tubuh dinda jam tangan 

Aku jadi jarum panjang 

Setiap menit mengingat 

Puji diri si lalayang 

Ntekko bao kati awan 

Turenko tana buyangsi 

Memuji diri si layang-layang 

Naik ke atas menggoda awan 

Turun ke tanah kertas juga 

Mara leng ama tau lokaq 

Dunia pang tu nalat 

Akhirat pang tu mataq 

Seperti kata pepatah orang tua 

Dunia tempat kita menanam 

Akhirat tempat kita memanen 

Pati palajar we ate 

Na mu pina boat lenge 

Pola tu ning desa tau 

Belajarlah sungguh-sungguh wahai hati 

Janganlah kau berbuat hal yang buruk 

Jagalah sikap di daerah orang lain 
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Untuk lawas di atas menggunakan gaya bahasa totum pro parte, hal 

tersebut ditandai oleh penggunaan kata ate yang berarti hati yang terdapat 

pada baris pertama lawas Pati palajar we ate ‘belajarlah sungguh-

sungguh wahai hati’,tetapi yang dimaksudkan di sini  bukan hati saja, 

melainkan seorang yang utuh dalam wujud lengkap. 

  

 7. Gaya Bahasa Sederhana 

 

 

 

 

Ditinjau dari segi nada bahasa, lawas di atas menggunakan gaya 

bahasa sederhana. Hal tersebut dikarenakan gaya sederhana adalah gaya 

bahasa yang digunakan saat memberikan nasihat, pelajaran,dan hal 

tersebut sudah sesuai dengan  lawas di atas yang merupakan lawas tau 

loka (orang tua) yang berisi nasihat perkawinan. 

 

8. Gaya Bahasa Menengah 

9. c

. 

10.  

11.  
 

Berdasarkan nada, lawas di atas dapat dikategorikan menggunakan 

gaya bahasa menengah. Hal tersebut dikarenakan gaya bahasa menengah 

adalah gaya yang diarahkan kepada usaha untuk meninbulkan suasana 

senang dan damai, dan hal tersebut sudah sesuai dengan keseluruhan 

lawas.  

 

  9.  Gaya Bahasa Resmi 

 

 

 

Bila dilihat berdasarkan pilihan kata, lawas di atas menggunakan   

gaya bahasa resmi. Pilihan kata  yang digunakan dalam bentuk yang 

lengkap, menggunakannya dengan baik dan terpelihara. Hal tersebut 

terlihat pada penggunaan kata sendi (digunakan dalam situasi formal) yang 

memiliki bentuk tidak resmi sediq yang sama-sama berarti sedikit, hal 

tersebut terlihat pada baris pertama.  

 

 

 

Mulia lampa den punti  

Den kuning no tenri tana 

Mate bekolar kelolo 

Sungguh mulia daun pisang 

Daun yang sudah menguning tak jatuh 

ke tanah 
Mati dan tetap menyatu dengan batangnya 

Parana yandi bungkus te 

Aku dadi gula puti 

Leng gelas sopo tu ancir 

Tubuh dinda bungkus the 

Aku jadi gula putih 

Di satu gelas kita hancur 

Ku satotang sia sendiq 

Na barenang pang rip ayam 

Pa kena pakat 

Ku ingatkan kanda sedikit 

Jangan berhenti di berteduhnya ayam 

Nanti kena patuk 
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10. Gaya Bahasa Tidak Resmi 

11. a
. 

12.  
13.  

 

Berdasarkan pilihan kata, lawas di atas menggunakan  gaya bahasa 

tidak resmi. Pilihan kata yang digunakan dalam lawas merupakan bentuk 

yang tidak lengkap. Hal tersebut terlihat pada penggunaan kata ‘i yang 

memiliki bentuk resmi aiq yang sama-sama berarti air dalam bahasa 

Indonesia yang terdapat pada baris pertama.  

 

b. Makna Gaya Bahasa Lawas 

 

1. Makna Gaya Bahasa Repetisi 

Ka muete anak tau  

Na mu sayang mara kemang  

Mara me lema na bosan 

Sudah kau ambil anak orang  

Jangan kau sayang seperti bunga  

Seperti nasi cepat tidak bosan  

 

Makna konotasi dari lawas di atas adalah nasihat agar si anak yang 

telah menikah menyayangi pasangannya bukan berdasarkan kecantikan 

semata, melainkan menyayangi dan mencintai pasangannya bagai kebutuhan 

jiwa, layaknya nasi bagi kehidupan bangsa timur.  

 

2. Gaya Bahasa Simile 

Parana yandi mako  

Aku dadi jontal   

Ning sai rokoq tu kena tunung  

Tubuh dinda tembakau  

Aku jadi lontar  

Di satu rokok kita terbakar 

 

Makna konotasi pada lawas di atas secara keseluruhan menyatakan 

kesetiaan. Hal tesebut terlihat jelas pada baris ketiga dalam lawas, yang mana 

sang pria dan kekasihnya ditakdirkan untuk selalu bersama dan saling 

melengkapi. Keduanya hadir untuk saling melengkapi dan mereka harus 

melewati rintangan untuk bersatu. Ibarat tembakau dan lontar yang harus  

melengkapi untuk menjadi rokok, dan harus terbakar panasnya api untuk 

dinikmati. 

 

3. Makna Gaya Bahasa Metafora 

 

 

 

 

 

Makna yang terdapat didalamnya adalah, penutur (lelaki) ingin 

menyampaikan perasaannya pada sang kekasih (wanita), bahwa mereka berdua 

Ajan ku dadi mata ‘I 

Kupina lapan parana 

Kusasenap santung andi 

Andai ku jadi mata air 

Ku buat parit tubuh 

Ku segarkan bila hanya dinda 

Parana yandi jam tangan 

Aku dadi jarim panjang  

Seruntung menit panotang 

Tubuh dinda jam tangan 

Aku jadi jarum panjang 

Setiap menit mengingat 
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adalah pasangan yang tidak terpisahkan. Hal tersebut terlihat pada kalimat 

Parana yandi jam tangan  Aku dadi jarim panjang. Kalimat tersebut 

mengisaratkan bahwa sang lelaki tak lengkap bila tanpa sang wanita. Keduanya 

harus bersama bila ingin sempurna, bagai jarum panjang dan jam tangan yang 

saling melengkapi untuk menunjukkan jam. Selain itu lawas di atas juga 

menunjukkan kerinduan yang mendalam antara pasangan kekasih. 

 

4. Makna Gaya Bahasa Aliterasi 

 

 

 

 

Secara keseluruhan makna lawas di atas bermakna sesama manusia 

hendaknya tidak saling menyombongkan diri. Hanya karena tahta dan 

kuasa tidak membuat kita berbeda di mata yang MahaKuasa.Sebab yang 

menjadi patokan adalah amal ibadah, dan tanpa amal ibadah kita hanyalah 

mahluk yang hina di mata Tuhan Yang MahaKuasa. 

5. Makna Gaya Bahasa Asonansi 

 

 

 

Bila dikaji lebih mendalam, lawas di atas memiliki arti yang lebih 

luas.  Hal tersebut terlihat pada baris kedua dan ketiga. Yang dimaksud 

nalat „menanam‟ pada baris kedua, bukan „menanam tanaman‟ seperti pada 

umumnya, melainkan perbuatan dan amal ibadah kita selama di dunia. 

Sedangkan mataq ‟memanen‟ bermakna kita akan mendapat ganjaran yang 

setimpal di akhirat, surga dan neraka ditentukan berdasarkan amal ibadah 

kita di dunia. 

 

6. Makna Gaya Bahasa Sinekdoke 

 

 

 

Hal tersebut ditandai oleh penggunakan gaya bahasa totum pro parte, 

hal tersebut terlihat jelas pada penggunaan kata ate yang berarti hati yang 

terdapat pada baris pertama lawas Pati palajar we ate ‘belajarlah sungguh-

sungguh wahai hati’, tetapi yang dimaksudkan di sini  bukan hati saja, 

melainkan seorang yang utuh dalam wujud lengkap.  

 

 

Puji diri si lalayang 

Ntekko bao kati awan 

Turenko tana buyangsi 

Memuji diri si layang-layang 

Naik ke atas menggoda awan 

Turun ke tanah kertas juga 

Mara leng ama tau lokaq 

Dunia pang tu nalat 

Akhirat pang tu mataq 

Seperti kata pepatah orang tua 

Dunia tempat kita menanam 

Akhirat tempat kita memanen 

Pati palajar we ate 

Na mu pina boat lenge 

Pola tu ning desa tau 

Belajarlah sungguh-sungguh wahai hati 

Janganlah kau berbuat hal yang buruk 

Jagalah sikap di daerah orang lain 
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7. Makna Gaya Bahasa Sederhana 

 

 

 

 

Bila dikaji lebih mendalam, lawas di atas memiliki makna konotasi 

yang terlihat sangat jelas pada baris ke dua dan ketiga. Pada baris kedua 

den kuning no tenri tana memiliki makna tersirat, yaitu pasangan suami 

istri yang pernikahannya sudah melewati waktu yang cukup lama, baiknya 

tetap menyayangi dan mencintai pasangannya masing-masing layaknya 

masih muda dulu, sebab kebahagian pernikahan yang sesungguhnya tidak 

dilihat berdasarkan kecantikan atau ketampanan pasangan. Melainkan dari 

rasa saling menghargai, kasih sayang dan tetap setia sekalipun 

pasangannya tidak muda lagi.  

Baris ketiga mate bekolar kelolo yang berarti mati dan tetap 

menyatu dengan batangnya memiliki makna dan pesan yang mendalam 

yaitu pasangan suami istri tetap menjaga kesetiaannya hingga ajal 

menjemput sampai ada yang lebih dulu ditinggal oleh pasangannya ke 

rahmatullah. 

 

8. Makna Gaya Bahasa Menengah 

1. c

. 

 

 

Lawas di atas bila ditilik lebih mendalam, memiliki arti yang lebih 

luas. Dikatakan demikian, sebab keseluruhan lawas merupakan rayuan 

yang memiliki makna konotasi.Adapun makna konotasi lawas di atas 

adalah si lelaki dan kekasihnya adalah dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan.Keduanya hadir untuk saling melengkapi dan untuk bersatu 

mereka harus melewati rintangan untuk bersatu, dan menunjukkan 

kesetiaan. Hal ini diiibaratkan teh dan gula yang harus diseduh air panas 

untuk menghasilkan teh yang nikmat. 

 

9. Makna Gaya Bahasa Resmi 

 

 

 

Secara keseluruhan makna konotasi lawas di atas berisi peringatan agar 

menghindari sumber masalah,  agar tidak terkena masalah. Sumber masalah disini 

dianalogikan dengan tempat berteduhnya ayam, dan masalah dianalogikan dengan 

patokan ayam. 

Mulia lampa den punti  

Den kuning no tenri tana 

Mate bekolar kelolo 

Sungguh mulia daun pisang 

Daun yang sudah menguning tak jatuh 

ke tanah 
Mati dan tetap menyatu dengan batangnya 

Parana yandi bungkus te 

Aku dadi gula puti 

Leng gelas sopo tu ancir 

Tubuh dinda bungkus the 

Aku jadi gula putih 

Di satu gelas kita hancur 

Ku satotang sia sendiq 

Na barenang pang rip ayam 

Pa kena pakat 

Ku ingatkan kanda sedikit 

Jangan berhenti di berteduhnya ayam 

Nanti kena patuk 



9 
 

10. Makna Gaya Bahasa Tidak Resmi 

 

 

 

 

 

Selain makna denotasi, lawas di atas juga memiliki makna konotasi.  

Adapun makna konotasi dari lawas secara keseluruhan adalah berisi rayuan 

lelaki pada sang pujaan hatinya. Sang lelaki ingin menyampaikan bahwa ia 

rela berkorban demi sang pujaan hati. Hal tersebut dianalogikan dengan si 

lelaki rela menjadi parit bila untuk menyegarkan pujaan hatinya. 

 

D. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

 Jenis gaya bahasa yang dapat ditemukan dalam lawas Samawa adalah: 

a.Gaya bahasa repetisi, yaitu gaya bahasa berdasarkan struktur yang 

ditandai oleh pengulangan, baik pengulangan suku kata, kata, 

maupun kalimat yang terdapat dalam satu baris maupun dalam satu 

bait. 

b. Gaya bahasa Simile, yaitu gaya bahasa yang membandingkan 

sesuatu dengan menyatakan sesuatu yang sama dengan hal yang 

lain. Biasanya ditandai oleh kata-kata: seperti, sama, bagaikan, 

laksana. Sering kali muncul dalam lawas teruna-dedara. 

c. Gaya Bahasa Metafora, yaitu analogi yang membandingkan dua hal 

secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat. 

d. Gaya bahasa resmi, yaitu gaya bahasa terlihat dari pilihan kata yang 

menggunakan kata yang lengkap. Sering kali muncul pada lawas tau 

lokaq. 

e. Gaya bahasa tidak resmi, yaitu gaya bahasa yang terlihat dari 

pilihan kata yang menggunakan kata yang tidak lengkap. 

f. Gaya bahasa aliterasi, yaitu gaya bahasa yang ditandai oleh 

perulangan konsonan yang sama, baik dalam satu kata, baris, 

maupun dalam satu bait. 

g. Gaya bahasa asonansi, yaitu gaya bahasa yang ditandai oleh 

perulangan bunyi vokal yang sama, baik dalam satu kata, baris 

maupun dalam satu bait. 

h. Gaya bahasa Sinekdoke (pars pro toto), yaitu gaya bahasa yang 

mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan 

keseluruhan. 

i. Gaya bahasa sederhana, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk 

menyampaikan nasihat, pelajaran, intruksi dan perintah. Gaya 

bahasa ini pasti muncul pada lawas tau lokaq. 

j. Gaya bahasa menengah,yaitu gaya yang diarahkan kepada usaha 

untuk menimbulkan suasana senang dan damai. Karena tujuannya 

menciptakan suasana senang dan damai, maka nadanya bersifat 

lemah-lembut, penuh kasih sayang dan mengandung humor yang 

Ajan ku dadi mata ‘I 

Kupina lapan parana 

Kusasenap santung andi 

Andai ku jadi mata air 

Ku buat parit tubuh 

Ku segarkan bila hanya dinda 
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sehat. Gaya bahasa ini sering kali muncul pada lawas tode odeq dan 

lawas teruna-dedara. 

 

 Makna lawas yang mengandung gaya bahasa dapat ditemukan dalam 

lawas Samawa adalah makna denotasi dan makna konotasi.  

a. Makna denotasi, yaitu makna yang sebenarnya, atau disebut juga 

arti harfiah dan terjemahan langsung dari lawas tampa adanya 

makna sampingan. 

b. Makna konotasi, yaitu makna tidak sebenarnya, atau disebut juga 

makna tersirat dan makna sampingan. 

 Lebih rinci lagi dapat disimpulkan, bahwa dalam lawas Samawa 

dapat ditemukan makna yang menyatakan nasihat religius (agama), 

menyatakan nasihat kehidupan, menyatakan nasihat mencari 

pasangan (percintaan), menyatakan ajakan, menyatakan penegasan, 

menyatakan kerinduan, menyatakan kesetiaan, menyatakan 

kebersamaan dan kesetiaan, menyatakan kekaguman dan 

ketertarikan, menyatakan keheranan, menyatakan keprihatinan, 

menyatakan penolakan, dan menyatakan rayuan. 

Gaya bahasa yang dominan ditemukan dalam Lawas Samawa 

adalah gaya bahasa metafora, gaya bahasa simile, serta gaya bahasa 

repetisi. Baik berupa pengulangan kata, kalimat, fonem vokal ( gaya 

bahasa asonansi) maupun pengulangan fonem konsonan (gaya bahasa 

aliterasi) dalam satu baris maupun dalam satu bait.  

 

2. Saran 

Lawas sebagai wujud sastra tradisional pada masyarakat etnis 

Samawa masih sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak. Perhatian 

tersebut meliputi kegiatan pelestarian dan pembinaan secara menyeluruh 

terhadap budaya yang berakar dari sastra tradisional berupa lawas. 

Kajian yang dilakukan terhadap penelitian ini berfokus pada 

stilistika sastra tradisional lawas sebagai budaya etnik Samawa yang 

meliputi jenis dan makna gaya bahasa yang terkandung di dalamnya. Kajian 

lain masih sangat mungkin dilakukan, mengingat luasnya cakupan 

kebahasaan yang dapat dikaji lebih mendalam dari lawas, baik dari jenis 

penelitian maupun pendekatan penganalisisannya. Karena itu, sangat 

diharapkan adanya kajian lebih lanjut  tentang hal ini dalam rangka 

memperkaya khazanah sastra di Indonesia, khususnya di daerah timur 

Indonesia. Hal ini nantinya akan dapat memberikan gambaran yang lebih 

jelas tentang seni tradisional lawas  secara keseluruhan  dalam masyarakat 

etnis Samawa. 
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