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ABSTRAK

Masalah utama yang dikaji pada penelitian ini adalah Metafora Leksikal  pada terjemahan surat Al Baqarah dan relevansinya terhadap pembelajaran wacana di MTs. Berdasarkan kelogisan permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bentuk, makna dan fungsi Metafora Leksikal yang mendominasi serta untuk mengetahui relevansi hasil kajian ini terhadap pembelajaran wacana di MTs. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan teori Linguistik Fungsional Sistemik (LFS). Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dan teknik catat. Adapun penganalisisan data dilakukan  dengan teknik mengidentifikasi klausa dan hasil penganalisisan data menggunakan metode deskripsi, menguraikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Metafora Leksikal pada teks terjemahan surat Al Baqarah  sebanyak 51 terdiri dari 3 Konsep yaitu Konsep Nomina – Nomina 10 (19.6 %) Nomina – Verba/ Verba – Nomina 37 ( 72.5%), kemudian Nomina – Adjektiva sebanyak 4 (7.8%),  dalam kajian Transitivitasnya  berdasarkan hasil kajian LFS dengan memperhatikan klausa untuk menentukkan kemunculan transitivitas menunjukkan, dalam proses transitivitasnya sangat banyak muncul proses: material dan mental. berdasarkan penganalisisan data yang telah dilakukan, tampak bahwa ada 50 Proses: material 37 proses, relasional 6 proses, mental 4 proses, wujud 2 proses, dan verba 1 proses.

Kata kunci : Metafora Leksikal ,  Transitivitas,Al Baqarah ,  Linguistik Fungsional Sistemik, dan Pembelajaran Wacana 
ABSTRACT

The main issues that were examined in this study were Lexical Metaphors in translation of Surah Al Baqarah and relevance to the learning discourse in MTs. Based on the logic problem in this research is to determine Forms, meanings and functions Lexical metaphor that dominates and to know the relevance of the results of this study to the learning discourse in MTs. The approach used in this research is qualitative descriptive theory based on Systemic Functional Linguistics (LFS). Methods of data collection is done through documentation, and technical notes. As for analyzing the data was performed using a clause identifying and analyzing the results of the data using the method description, outlining and describing the data that has been collected. The study's findings indicate that the Lexical Metaphor subtitles surah Al Baqarah 51 consists of three concepts namely Concept Noun - Noun 10 (19.6%) Noun - Verb / Verb - Noun 37 (72.5%), then Noun - Adjective 4 (7.8% ), in a study based on the results of the study Transitivitas LFS with regard to deedie emergence of transitivity clause indicates, the process is very much transitivitas appear processes: material and mental. based on analyzing data that has been carried out, it appears that there are 50 processes: material 37 proceses, relational 6 proceses, mental 4 proceses, form 2 proceses, and verbs 1 proceses. 
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Pendahuluan 
Latar Belakang 
Alquran merupakan kitab suci umat Islam yang disampaikan oleh Allah SWT  kepada Rasulullah SAW melalui  malaikat Jibril sebagai pedoman umat Islam, dalam alquran terdapat  114 surat mulai dari surat al-fatihah sampai surat an-Nas, salah satu surat dalam alquran yaitu surat al-baqarah yang merupakan surat yang memiliki ayat yang terpanjang dan berjumlah paling banyak yaitu sebanyak 286 ayat.
Bahasa yang digunakan dalam kitab suci Alquran adalah bahasa Arab. Alquran sangat kaya dengan gaya bahasa, baik bahasa yang bermakna tersirat maupun tersurat, dan di antara ragam gaya bahasa yang digunakan dalam Alquran adalah majas metafora (perumpamaan) yang tujuannya tiada lain adalah agar petunjuk dan bimbingannya dapat memberikan kesan yang mendalam pada diri pembaca dan pendengarnya serta diharapkan dapat dengan mudah diterima sebagai pelajaran dan  pedoman hidup.
Dalam menyampaikan perintah, larangan, atau menyampaikan berita, alquran menggunakan bahasa yang bervariasi yaitu terkadang disampaikan secara gamblang atau bahasa biasa dan terkadang  sering menggunakan perumpamaan atau metafora, metafora sebagai salah satu gaya bahasa Alquran dalam menyampaikan pesan-pesannya, bermaksud menggugah manusia agar menggunakan akal pikirannya secara jernih dan tepat. Dengan demikian tidak sedikit para ulama dan ilmuan yang berusaha memfokuskan perhatiannya untuk mengkaji gaya bahasa dan redaksi Alquran berupa metafora tersebut serta mencari rahasia di balik ungkapannya  itu.
Pada dasarnya perumpamaan atau metafora dalam Alquran merupakan visualisasi dan gambaran yang bersifat abstrak yang dituangkan dalam berbagai ragam kalimat dengan cara menganalogikan sesuatu dengan hal  yang  serupa dan sebanding,maka untuk dapat memahaminya secara baik dan benar  diperlukan penguasaan ilmu bahasa atau linguistik  yang memadai dan mumpuni. Berdasarkan hal inilah akhirnya dapat dipahami manfaat perumpamaan atau metafora, macam-macam serta fungsinya. Metafora memiliki makna yang unik sebagai alat untuk mengkombinasikan pengertian-pengertian abstrak yang kompleks. Terlebih lagi bahasa yang digunakan dalam alquran  merupakan bahasa yang penuh dengan makna dan kesempurnaan serta kaya gaya bahasa. Metafora memberikan keuntungan tertentu dalam menyampaikan maksud dari tujuan sebuah informasi karena terkadang makna yang dapat diperoleh lebih luas ketimbang bahasa biasa
Adanya penggunaan bentuk linguistik yang tidak umum atau tidak lazim menjadikannya dapat dianalisis dengan linguistik Fungsional Sistemik (selanjutnya disebut LFS). Halliday (1992) mengajukan kerangka kerja secara umum untuk menafsirkan ungkapan sebagai wakil dari gejala-gejala yang dapat dikenali, tetapi telah terpisah dari ciri-ciri tertentu, yaitu dengan melibatkan mengalihkan arti atau makna.
Sifat bahasa sebagai semiotik sosial menurut LFS adalah bahasa memiliki fungsi atau fungsional di dalam konteks sosial. Pertama, struktur bahasa sesuai dengan kebutuhan manusia akan bahasa. Kedua, fungsi bahasa dalam kehidupan manusia mencakup tiga hal, yaitu memaparkan atau menggambarkan, mempertukarkan, dan merangkai pengalaman manusia. Ketiga fungsi ini lazim disebut meta fungsi bahasa. 
Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. 
	Bagaimana bentuk, fungsi dan makna metafora  yang terdapat dalam terjemahan Alquran Surat Al-Baqarah?

Tujuan 
Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui jenis metafora leksikal apakah yang mendominasi, bentuk, fungsi, dan makna metafora yang digunakan dalam terjemahan Alquran surat Al-Baqarah.
Landasan Teori 
 Metafora Leksikal
Penelitian ini fokus kepada metafora leksikal yang terdapat pada terjemahan surat Al-Baqarah, dengan menganalisa keberadaan metafora khususnya tentang metafora leksikal dengan menggunakan beberapa konsep yaitu: metafora leksikal wujud dengan makna kata benda (nomina) dibandingkan dengan nomina lain, metafora leksikal wujud dengan nomina dibandingkan dengan verba yang terkait atau dapat diturunkan dari nomina lain, metafora leksikal wujud dengan membandingkan nomina dengan kata sifat (adjektiva) dari atau yang terkait dengan nomina lain, metafora wujud dengan membandingkat dua konsep sosial atau ideologi dalam dua komunitas dan metafora leksikal dapat wujud dengan penanda bunyi saja.
Sehubungan dengan itu (Saragih, 2001) menyatakan bahwa dalam ilmu-ilmu sosial dan kebudayaan salah satu bidang minat yang banyak dibicarakan adalah sejauh mana pembentukan konsep dipandu oleh metafora atau mungkin didasarkan atas metafora-metafora tertentu. Lebih lanjut (Saragih, 2001 : 163) menjelaskan  Kasus perang tariff atau iklah yang terjadi di masyarakat kita selama ini masih berada pada tingkat metafora leksikal. Metafora didalam LFS juga mencakupi leksis. Metafora leksikal menunjukkan bahwa makna leksikal di rujuk sebahagian untuk menyatakan makna lain 
Berdasarkan pendapat tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penomena-penomena metafora leksikal dalam terjemahan alquran khususnya pada surat Al-Baqarah untuk mengetahui metafora leksikal yang digunakan dan jenis metafora leksikal serta bentuk dan maknannya.
Metafora leksikal dapat wujud dengan berbagi realisasi yang umumnya menyatakan satu penomena dilihat dari dua perspkektif.
Konsep Nomina-Nomina
Metafora leksikal dengan makna kata benda dibandingkan dengan kata benda lain, mengandung konsep Nomina-Nomina. Artinya, sebagian sifat siatu benda diterapkan pada benda lainnya, seperti arti ayat ke 10 alquran surat al-baqarah “Dalam hati mereka ada penyakit” (Departemen Agama RI, 2007 : 3) , dengan hati sebagai nomina dibandingkan dengan penyakit sebagai nomina pula.
 Konsep Nomina-Verba
Metafora leksikal dengan makna kata benda dibandingkan dengan verba yang terkait atau dapat diturunkan dari nomina lain, ini merupakan konsep Nomina-Verba. Contoh pada arti ayat ke 20 alquran surat al-baqarah “hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka” (Departemen Agama RI, 2007 : 3 ) dalam klausa itu, menyambar  penglihatan dibandingkan dengan burung atau sejenisnya namun tidak dikatakan menyambar benda tetapi menyambar  penglihatan. Verba menyambar biasanya terkait dengan burung bersayap atau dapat menyambar benda atau objek konkrit lainnya.
 Konsep Nomina – Adjektiva
Metafora leksikal dengan membandingkan kata benda dengan kata sifat dari atau yang terkait dengan nomina lain, mengandung konsep Nomina- Adjektiva. Dalam arti ayat ke 18 alquran surat al-baqarah “mereka tuli, bisu dan buta, sehingga tidak dapat kembali” (Departemen Agama RI, 2007 : 4 ) (mereka – tuli) perbandingannya: ketulian sebagai sifat konkrit
 Konsep Penanda Bunyi
Metafora leksikal dapat wujud dengan penanda bunyi saja. Biasanya, hewan seperti ayam, kucing, dan anjing diusir dengan ucapan hus..hus…hus. seseorang yang menghalangi sejumlah anak –anak agar menjauh dari suatu tempat bila dengan rasa kesal mengatakan hus..hus…hus  anak-anak pergi dari sini berarti memetaforakan atau menyamakan  anak – anak itu dengan ayam, atau hewan lainnya yang biasa diusir dengan bunyi itu.
Fungsi Metafora
Menggunakan kalimat dalam menyampaikan maksud dan informasi kepada informan  tekadang tidak dapat disampaikan dengan hanya menggunakan bahasa komunikatif biasa karena keterbatasan kata dan makna untuk mengekspresikan maksud yang ingin disampaiakan, sehingga kalimat yang menggunakan metafora atau ekspresi metafor sebagai alternatif kalimat yang digunakan karena  di samping untuk mendapatkan kekompakan makna yang dihasilkan, kalimat metafor atau ekspresi metafor dapat pula menyampaiakan  kejelasan makna dan fikiran yang dirasakan, Mahyuni menegaskan ada tiga alasan penggunaan metafor yaitu: 1. Kesulitan menetukan padanan tertentu dalam literalnya, 2. Kekompakan makna yang dihasilkan dan 3. Kejelasan makna dan fikiran yang dirasakan ( 2004 : xxx)
Lunguistik Fungsional Sistemik 
Pendekatan atau payung dalam penelitian ini adalah Linguistik Fungsional Sistemik (LFS) dimana Metafora Leksikal adalah sub kecil yang terdapat didalamnya, untuk itu sangat perlu untuk dibahas secara singkat dalam bagian ini.
Teori LFS ini dikembangkan oleh áhli bahasa, Prof M.A.K Halliday, guru besar dari Universitas Sydney di Australia.
Kata systemic berasal dari kata system yang mempunyai maksud bahwa sistem adalah representasi dari teori terhadap hubungan paradigmatik. Kata fungsional mempunyai implikasi bahwa fungsi semiotik bahasa atau makna berada pada tingkat dan dimensi semiotik dan realisasi fungsional dari sistem struktur secara alami berada dalam hubungan sintagmatik (Halliday, 1994 dalam Silvana, 1998:7)
LFS merupakan teori bahasa yang bertitik tolak pada fungsi dan penggunaan bahasa, yaitu: (1) bahasa adalah fungsional (language is fimctional), (2) bahasa adalah mernbuat makna-makna (the functional of language is to make meanings) dan (3) bahwa penggunaan bahasa adalah kontekswal (language use is contextual). (Silvana, 2012:)
Metode Penelitian 
Penelitian ini brsifat deskriptif, yakni berdasarkan teks yang ada dalam Alquran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menyajikan data berupa frase, grup, dan klausa dalam transitivitas (proses, partisipan dan sirkumstan) dan modalitas.. Metode penyajian hasil penganalisisan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode formal dan metode informal. Metode formal hasil analisis data disajikan dengan menggunakan kaidah kebahasaan yaitu berbentuk rumus, bagan atau diagram, table, dan gambar. Metode informal, hasil analisis disajikan dengan kata‒kata, klausa‒klausa atau pernyataan‒pernyataan ilmiah yang apabila dibaca dengan serta merta dapat langsung dipahami
Pembahasan 
Distribusi Metafora Leksikal
Setelah data dianalisis dan dibahas berdasarkan teknik yang sudah dijelaskan, didapatkan jenis metafora leksikal dalam terjemahan alquran surat al-baqarah. Jenis metafora leksikal yang diidentifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.   Distribusi Metafora Leksikal
No
Jenis metafora Leksikal
Jumlah
Persentase (%)

Konsep Nomina – Nomina
10
19.6
	

Konsep Nomina – Verba
37
72.5
	

Konsep Nomina – Adjektiva
4
7.8

Metafora Leksikal  bentuk Nomina – Nomina
Dari hasil penelitian terhadap penggunaan metafora leksikal dalam terjemahan alquran surat al- baqarah seperti dilihat dalam tabel  1, terdapat 3 jenis metafora dan seluruhnya berjumlah 51 klausa, Metafora leksikal dengan konsep Nomina- Nomian ditemukan dalam 10 klausa (19.6%). Metafora jenis ini menempati urutan ke dua dalam kemunculan keseluruhan. dalam terjemahan surat ini Allah SWT  tidak banyak menggunakan jenis nomina-nomina dan lebih banyak menggunakan bentuk yang lazim dalam merealisasikan penomena yang menyangkut perbandingan dua kata benda. Nampaknya Allah SWT akan menggunakan metafora jenis nomina -  nomina apabial konsep yang ingin digambarkannya tak bisa bisa diganti dengan kalimat yang lazim. Contohnya. 
Di hati mereka
Ada
Penyakit
Sirk. tempat
Proses : wujud
maujud
keterangan
predikator
subjek
Dalam klausa di atas, suatu peristiwa dibandingkan dengan benda lain yang mempunyai kesamaan sifat yang ditandai dengan pengaruh yang ditimbulkan yaitu kelemahan badan atau lemahnya fikiran dan jiwa untuk dapat menerima kebenaran atau keimanan karena adanya penyakit yaitu kekufuran.
Tabel 2. Jenis metafora Berdasarkan 
Perbandingan Konsep Nomina – Nomina 
Nomor
Jenis metafora
Jumlah Klausa
	

Hati sebagai benda
1
	

Kekufuran sebagai penyakit
1
	

Bumi dan Matarahari sebagi tikar dan atap
1
	

Kemusyrikan sebagi tandingan-tandingan
1
	

Hati sebagai batu
1
	

Pasanagan suami- istri sebagai pakian
1
	

Ajaran agama sebagai Jalan 
1
	

Pasangan hidup sebagai ladang
1
	

Syetan sebagia tempat berlindung
1
	

Agama  Allah sebagi celupan
1

Metafora Leksikal bentuk Nomina – Verba / Verba – Nomina 
	Metafora leksikal dengan konsep nomina – verba / verba – nomina berjumlah klausa 37  (72,5%) dan merupakan jenis yang dominan dengan tingkat kemunculan yang  jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya. Di mana, ungkapan-ungkapan yang direalisasikan dan disampaikan oleh Allah SWT dalam terejemahan surat al-baqarah sangat banyak  menggunakan perbandingan suatu nomina dengan kat kerja/proses yang terkait atau diturunkan dari nomina lain. Pada dasarnya yang dibandingkan tetaplah konsep nomina dengan nomina tetapi yang direalisasikan dalam klausa adalah pemunculan bentuk nomina – verba / verba – nomina. Contohnya.
	“Allah Mengunci hati mereka”

Allah
mengunci
Hati mereka
Pelaku
Proses : Material
Partisipan II: Gol
Subjek
Predikator
Objek

	Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk

mereka
membeli
kesesatan
Dengan petunjuk
Pelaku
Proses : Material
Partisipan II: Gol
Sirk: cara 
Subjek
Predikator
Komplemen
Keterangan 

Pada klausa  pertama (1), suatu keadaan terkunci di sandingkan dengan kata hati yang dapat dibuka dan ditutup sebagimana pintu bisa, verba mengunci diturunkan dari nomina berupa benda yang dapt dikunci seperti pintu, jendela dan lain sebaginya.
dan pada klausa kedua (2) suatukegitan membeli dianggap sebagai benda konkrit yang terkait dengan pertukaran benda dengan benda yang lain atau menukar benda dengan uang. namun di sisini Allah SWT menggambarkan keadaan seseorang yang merugi dalam jual belinya, karena menukar keimanan dengan kekufuran atau petunjuk dengan kesesatan.
Terdapat 37 jenis metafora dengan perbandingan konsep nomina – verba / verba – nomina seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2. Jenis metafora Berdasarkan 
Perbandingan Konsep Nomina – Nomina 
No
Jenis metafora
Jumlah Klausa
1
Hati  sebagai benda yang dapat dikunci
1
2
Kesesatan sebagi barang atau benda
1
3
Kilat sebagi Binatang atau Burung yang terbang dan menyambar
1
4
Penglihatan dan Pendengaran sebagai Benda
1
5
Keadaan lalai sebagi sikap kelupaan
1
6
Keyakinan sebagi barang yang diperjual belikan
1
7
Perbuatan dosa sebagi sesuatu yang dapat menegggelamkan
1
8
Kehidupan sebagi barang yang diperjual belikan
1
9
Kehormatan diri sebagi benda yang dapat dijual
1
10
Karuniya atau pemberian Allah sebagi benda atau hal yang dapat ditunkan
1
11
Janji atau keyakinan sebagi benda yang dapat diambil
1
12
Janji atau keimanan sebagi benda yang dapat diikat
1
13
Sihir atau kejahatan sebagi suatu yang dapat dibeli
1
14
Ketawakaln dan ketaatan sebagi suatu benda yang dapat diserah terimakan
1
15
Perilaku jelek atau buruk sebagi sesuatu yang diikuti
1
16
wahyu sebagi benda yang dapat disembunyikan
1
17
Wahyu atau ajaran agama sebagi benda yang dapat dijual belikan
1
18
Keburukan atau kekufuran sebagai Api neraka yang dapat ditelan
1
19
Pengampunan atau mendapatkan kenikmatan sebagi  penyucian
1
20
Kesesatan sebagi benda
1
21
Api neraka sebagai manusia yang dapat ditantang atau dilawan
1
22
Istri atau suamai sebagai benda yang dapat dicampurkan
2
23
Peristiwa atau keadaan buruk sebagi benda yang dapat dijatuhkan
1
24
Sikap baik pada diri seseorang sebagi Benda yang dikorbankan
1
25
Ajaran agama atau ajaran Islam sebagi pintu atau sesuatu yang
1
26
Keburukan sebagi langkah atau cara berjalan
1
27
Azab Allah SWT sebagi seseorang yang ditunggu
1
28
Kemeralatan, penderitaan sebagi benda yang menimpa
1
29
Cobaan sebagi sutu yang mengguncang
1
30
Rizki sebagi suatu benda  yang dapat ditahan atau dilapangkan
1
31
Perbuatan baik sebagi benda yang dipinjamkan
1
32
Kekuasaan Allah sebagi Kursi yang meliputi sesuatu
1
33
Kegelapan sebagai benda tempat keluar masuk
1
34
Cahaya atau Petunjuk sebagi benda tempat keluar
1
35
Sedekah amal baik sebagi Benda yang dapat dirusak
1
36
Petunjuk atau ajaran agama sebagi benda yang dapt diserah
1
Jumlah
37

Pembahasan metafora yang muncul dan terkuak dalam klausa sebagi pesan yang ingin disampikan dalam terjemhan alquran surat al-baqarah bila ditinjau dari kajian LFS. Yang menjadi kajian dalam LFS adalah arti atau makna yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan contoh-contoh yang terdapat pada masing-masing metafora leksikal yang telah dibahas, penulis mencoba menerapkan pandangan LFS tersebut. Setiap metafora yang muncul dalam klausa dapat dijelaskan artinya dan tidak terlepas dari konteks. Apabila unit bahasa mempunyai arti dalam konteks sosial, unit bahasa tersebut di sebut sebagai teks. Konteks mengacu pada sesagala sesuatu yang mendampingi teks. dalam hal ini alquran memiliki asbabun nuzul atau dengan kata lain  penyebab yang mendasari ayat atau surat itu diturunkan serta kondisi sosial dan masyarakat di mana ayat itu diturunkan. Dengan demikian makna sebuah metafora dalam terjemahan surat al-baqarah dapat dijelaskan berdasarkan sejauh mana pemahaman kita terhadap teks yang mendampingi teks tersebut. 
Di samping itu berdasarkan hasil kajian LFS dengan memperhatikan klausa untuk menentukkan kemunculan transitivitas menunjukkan, dalam proses transitivitasnya sangat banyak muncul proses: material dan mental. berdasarkan penganalisisan data yang telah dilakukan, tampak bahwa ada 50 Proses: material 37 proses, relasional 6 proses, mental 4 proses, wujud 2 proses, dan verba 1 proses.
Merujuk pada jumlah masing-masing kategori proses yang delah dipetakan tersebut, maka sudah pasti transitivitas yang bermarkah pelaku atu yang memiliki proses: material sangat mendominasi hal ini menunjukkan penyampaian dengan konsep aktivitas fisik dikedepankan sebagai bentuk dan upaya untuk menggiring pemahaman manusia akan maksud informasi yang disampaikan, walaupun pada dasarnya sebagian besar dalam kalimat dan klausa metafor yang ada dalam terjemahan surat al-baqarah berdasarkan analisis transitivitasnya kebanyakan menunjukkan proses: material namun pada dasarnya bila dikaji makna targetnya kebanyakan bernilai proses: mental
Metafora Leksikal bentuk Nomina – Adjektiva
Jenis nomina – adjektiva terdapat dalam 4 kalusa (7,8 %), sangat sedikit dibandingkan jumlah nomina – nomina, terlebih bila dibandingkan dengan jumlah konsep nomian – verba / verba – nomina. dalam hal ini Allah SWT mencoba melekatkan sifat yang dimiliki suatu benda dan manusia pada benda abstrak atau suatu keadaan, seperti contoh di bawah ini.

Mereka
Tuli, bisu  dan buta
Maka mereka tidak mengerti
Penyandang
Proses : Mental
Partisipan II: Penomena
subjek
predikator
Keterangan : keadaan

Dari contoh di atas terdapat penyamaan konsep sifat kebutaan sebagi penyakit munculnya ungkapan ini  bermaksud menjelaskan sebuah keadaan manusia yang tidak dapat menerima kebenaran atau menerima hidayah karena hati yang telah memiliki penyakit, yang dipersamakan seperti penyakit pada indra manusia yang merupakan penyakit yang konkrit yang mengakibatkan lemahnya indra yang diserang penyakit tersebut.
Terdapat 4 jenis metafora berdasarkan perbandingan konsep dalam nomina – Adjektiva sebagi berikut.
Tabel 3. Jenis metafora Berdasarkan 
Perbandingan Konsep Nomina – Adjektiva 
No
Jenis metafora
Jumlah Klausa
	

Musuh yang abstrak sebagi sifat yang nyata
1
	

Sifat luas sebagi kekuasaan
1
	

Sifat Tuli,Bisu, dan Buta sebagi keingkaran atau kekufuran
1
	

Sifat berat sebagi suatu  kegiatan
1

Fungsi Metafora 
Merujuk kepada makan metafora dan hasil analisis terhadap metafora leksikal yang terdapat dalam terjemahan alquran surat al-baqarah. dalalm sebaran konsep nomina-nomina, nomina-verba, dan nomina- adjektiva, maupun kata sumber dan target dapat dilihat bahwa penggunaan metafora sangat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti yang ditegaskan oleh Mahyuni: 2004 yaitu. ada 3 hal yang menjadi alasan penggunaan metafora.
	kesulitan menentukan padanan makna tertentu dalam literalnya.

kekompakan makna yang dihasilkan dan,
kejelasan makna dan fikiran yang dirasakan.
Nampaknya dari tiga alasan penggunaan metafora yang dikemukakan Mahyuni tersebut dapat kita temukan dalam data penelitian ini. Untuk lebih jelasnya peneliti akan tampilkan beberapa ayat yang menunjukkan hal tersebut.
	Kesulitan menetukan padanan makna tertentu dalam literalnya.

	Dalam hati mereka ada penyakit (ayat ke 10)
	Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka (ayat ke 187)
	Istri-istrimu adalah ladang bagimu (ayat ke 223)

Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka (ayat ke )
	Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. (ayat ke 16)
Pada beberapa contoh ayat ini penggunaan metafora disebabkan karean kesulitan menetukan makna yang dimaksud, sehingga untuk memudahkan gambaran mengenai makna dan informasi yang disampaikan. contoh pertama. “dalam hati mereka ada penyakit” untuk menyatakan kekufuran, kedengkian dan keadaan hati yang tidak menerima kebenaran atau hidayah. maka untuk menggatinya dipilihlah kata “sakit” karena memiliki kesamaan keadaan dan situasi dengan seseorang yang sedang mengalami sakit. kedua “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka” suami istri dipersamakan dengan pakian. kata “pakian” dipilih karena kesulitan untuk mendapatkan makna yang diinginkan ketika menyampiakan bagaimana kedekatan dan sikap yang harus ditunjukkan oleh pasangan suami- istri dalam hal menjaga dan melindungi, sehingga di pilihlah kata tersebut untuk mendapatkan makna tersebut. ketiga “Istri-istrimu adalah ladang bagimu”  Untuk menyatakan kebebasan suami dalam menggauli dan berhubungan dengan istrinya terutama dalam hal memberikan nafkah batin di mana cara dan teknik yang diinginkan disamakan dengan seseorang yang menggarap ladangnya sendiri,  maka kesulitan untuk menemukan padanan makna yang dimaksud tersebut dipilihlah kata “ladang” untuk dapat memahami dan memperoleh makna yang ingin disampiakan. Empat “Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka” Untuk menyatakan kekufuran dan kesulitan menerima hidayah digunakanlah kata “mengunci” untuk mendapatkan makna yang dimaksud. “Lima Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk” Kesulitan untuk menyampaikan makna terhadap sikap orang-orang yang rugi dan bodoh karena menukar keimanan dengan kekufuran, maka dipilihlah kata “membeli kesesatan dengan petunjuk” . dari lima contoh ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan metafora dalam terjemahan alquran surat al-baqarah salah satu fungsi dan penyebannya adalah untuk mengatasi kesulitan memetukan padanan makna teretentu dalam literalnya.
	Kekompakan makna yang dihasilkan

Beberapa terjemahan ayat dalam surat al-baqarah berikut menunjukkan bahwa kekompakan makna yang dihasilkan sebagai alasan dan menjadi fungsi penggunaan metafora dalam terjemahan surata al-baqarah yaitu:
	Dan menjualnya dengan harga murah (ayat ke 174)
	Maka alangkah beraninya mereka manantang api neraka!(ayat ke 175)

Dalam dua ayat yang menggunakan metafora di atas dapat dilihat bahwa kekompakan makna dapat dirasakan,  “ menjual dengan harga murah” mempunyai makna kerugian yang ditimbulkan bila menjual barang yang mahal dan bagus dengan harga murah yang dipersamakan dengan target yang dimaksud yaitu kerugian orang yang menjual iman dan petunjuk atau hidayah dengan kekufuran dan kesesatan. begitu juga dengan kalimat “ mereka menantang api neraka”  memiliki makna kebodohan dan kenekatan yang kebablasan bagi orang yang melawan perintah dan menetang ajaran Allah SWT. 
	Kejelasan makna dan fikiran yang dirasakan

Fungsi metafor sebagai penjelas atau dapat menjadikan makna  yang ada dalam fikiran dapat dirasakan  lebih jelas, dapat ditemukan dalam data terjemahan surat al-baqarah, hal ini tentu dikarenakan Allah SWT ingin menyampikan pesan kepada manusia dengan lebih tegas dan jelas sesuai dengan kemampuan dan daya fikir yang dimilikinya.
Beberapa terjemahan ayat dalam surat al-baqarah berikut akan dapat menunjukkan tentang fungsi dari metafora dalam terjemahan alquran surat al-baqarah tersebut.
	Lalu Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. (ayat ke 22)
	Dan dosanya telah menenggelamkannya
	Kamu  mengikuti langkah-langkah syetan. 

Tiga terjemahan ayat dalam surat al-baqarah ini menunjukkan bahwa fungsi penggunaan metafora untuk menghasilkan kejelasan makna dan fikiran yang dirasakan.  “Dia hasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu”  makna yang ada dalam fikiran pendengarnya akan dirasakan semakin jelas bahwa dengan adanya hujan diturunkan akan menjadikan tanah subur lalu akan tumbuh tanaman dengan baik sehingga akan menghasilkan buah-buahan yang banyak dan baik sebagai rizki. tentunya fikiran dan makna yang dimkasud oleh ayat tersebut akan sangat jelas dan mudah dimengerti. “Dan dosanya telah menenggelamkannya” perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya adalah perbuatan yang akan menjadikan pelakunya berada adalam situasi yang sangat berbahaya dipersamakan dengan seseorang yang sedang mengalami keadaan tenggelam yang tentu sangat berbahaya dan bisa membinasaknnya. Dengan gambaran dan realisasi metafora seperti ini menunjukkan makna dan fikiran yang dirasakan akan sangat jelas dapat ditunjukkan. Dan yang terakhir “Kamu  mengikuti langkah-langkah syetan.”  mengikuti langkah syetan berarti mengikuti jejak yang ditinggalkannya, kalimat tersebut untuk menjelaskan keberadaan seseorang yang menjalankan apa saja yang diajarkan dan yang diinginkan oleh syetan, tentunya dengan kalimat tersebut dapat menunjukkan mkana yang diinginkan sesuai dengan yang ada dalam fikiran yang dirasakan yaitu semua hal yang menjadi keinginan dan langkah-langkah yang diajarkan oleh syetan. 
Penutup 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penganalisissan data yang menlahirakan temuan-temuan seperti yang telah di bahas dalam bab IV, maka berikut ini disajikan beberapa simpulan yang bisa diambil yaitu.
	Dalam terjemahan alquran surat al –baqarah di temukan 51 metafora leksikal.

Terdapat tiga jenis metafora leksikal di dalam terjemahan alqurana surat al-baqarah, yaitu metafora leksikal dengan konsep nomina – nomina , metafora leksikal dengan konsep nomina – verba / verba – nomina, dan metafora leksikal dengan konsep nomina – adjektiva.
Jenis metafora leksikal yang dominan adalah dengan konsep nomina – verba / verba – nomina.
Alquran sebagi bagian karya sastra dalam pengungkapan metaforanya dominan menggunakan konsep nomina – verba / verba nomina karena presitiwa yang menjadi gambarannya merupakan proses sosial yang ada di masyarakat penerima ajaran dan informasi.
Saran
Berdasarakan hasil temuan terhadap penganalisisan metafora leksikal dalam terjemahan alquran surat al-baqarah yang menggunakan kacamata LFS, berikut diajukan saran-saran sebagai masukan dan harapan.
	Penulis mengajukan kepada kawan-kawan untuk mengkaji alquran dari pandangan linguistik untuk dapat menguak lebih banyak lagi rahasia yang terkandung dalam alquran.

Penulis mengharapka kepada para peneliti dalam bidang linguistik untuk mengadakan penelitian yang lebih luas lagi terutama mengenai metafora dalam alquran dan tidak terbatas pada leksikal saja tapi juga tentang metafor gramatikal
	Bagi rekan–rekan guru terutama guru-guru madarasah supaya dapat memasukkan nilai-nilai yang terkandung dalam alquran melalui pembelajaran kebahasaan baik ditinjau dari unsur kesastraanya maupun linguistiknya dengan mencoba membandingkan konsep metafora yang ada dalam alguran dengan yang ada di lingkungan siswa.


Daftar Pustaka
Ashaobony,Muhammad Ali.1993. Shafwatut Tafsir. Makkah Al-Mukarramah: Darutturos al-Araby.
Bussmann, Hadumond. 1996. Routledge Dictionary of language and linguistics. London: ROUTLEDGE 11 New Fetter Lane. 
Cahyono, yudi bambang. 1995.  Kristal-Kristal Ilmu Bahasa. Surabaya : Airlangga university Press
Choliludin (2007) The Tchnique Of Making Idiomatik Translation. Jakarta: visipro.
Darma, Yoce Aliyah. 2009. Analisis Wacana Kritis. Bandung: CV.YRAMA WIDYA
Departemen Agama RI, 2007. Alquran Terjemahan Perkata. Jakarta:SYGMA.
Duranty,A.1997. Linguistic Anthropology. Cambridge University Press.
Freeborn, Dennis. 1996. Text Analysis and Linguistics criticism. London: MACMILLAN PRESS LTD.
Halliday, M.A.K., and Ruqaiya Hasan. 1985. Language, context, and text: aspects  
                 of language in a social-semiotic perspective. London: Oxford  
                 University Press.    

Halliday, M.A.K. 1990. Cohesion in English. Singapore: Longman

Halliday, M.A.K.(Terjemahan Barori T). 1992. Bahasa, Konteks, dan Teks: 
                 Aspek-aspek Bahasa dalam PandanganSemiotika Sosial. Yogyakarta: 
                Gadjah Mada University Press.

Halliday, M.A.K. 1994. An Introduction to functional Grammar. 2nd. ed.  
                 London: Edward Arnold Ltd.  
  
Halliday, M.A.K. 1994. Language as Social Semiotic, The Social Interpretation 
                  of Language and Meaning. London: The Open University Set Book.  

Halliday, M.A.K. 2004. An Introduction To Functional Grammar Third Edition. 
                 Great Britain: Hodder Arnold.

Halliday, M.A.K. 2007. Language Education. Great Britain: Continuum.  
Mahyuni. 2004. Indirectness Pada Masyarakat Sasak: Fenomena Metaphor. Dalam Jurnal Masyarakat Linguistik Indonesia. Jogjakarta: Obor.
Mahyuni dan Amin. 2008. Nilai-nilai kuktur dalam Ekspresi Methafor Masyarakat Sasak. Laporan Penelitian.
Martin,J.R. 1992. English Text; System and Structure . Amsterdam: John Benjamins
Muhammad. 2011. Para Digma Kualitatif Pendidikan. Yogyakarta: Liebe Book Press
Nasution, 2003. Metode Research (Penelitian Ilmiah) Jakarta: PT. Ikrar Mandiri abadi
O’Grady, William dan Dobrovolsky, Michael (1989) Contemporery Linguistics an Introduction. New York: St. Martin Press.
Richard, Jack C. And Schmidt, Richard. 2002. Dictionary of Language Teaching and applied linguistics, Third Edition. London: Pearson Education Limited.
Saragih, Amrin. 2006. Bahasa dalam Konteks Sosial (Pendekatan Linguistik                     Fungsional Sistemik Terhadap Tatabahasa dan Wacana. Medan :                    Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Medan.
Saragih, Amrin. 2013. Introducing Systemic Functional Grammar of English.   
                   Medan : English Department Faculty of Languages and Arts The State 
                   University of Medan Unimed.
Sommer, Elyse dan Weiss, Dorrie (2001) Metaphor Dictionary. United Stated of America: Visible Ink Press TM.
Stranzy, Philipp (2005) Encyclopedia of Linguistics volume 1. Great Britain: Fitzroy Dearborn.
Sugiyono,2014. Memahami Penelitian Kualitatif. BANDUNG: CV.ALFABET 
Suryawinata, Zuchridin dan Hariyanto, Sugeng (2003) Translation Bahasan teori dan penuntun praktis menerjemahkan. Jakarta: Penerbit Kanisius.
Usman, 2010. Metafora Al-Qur’an dalam nilai-nilai Pendididkan dan Pengajaran. Yogyakarta :  Teras


