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1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

      Adapun kehidupan sebagai makhluk sosial kita tidak dapat terlepas dari 
bahasa. Bahwa hal tersebut disebabkan karena bahasa itu merupakan alat yang 
digunakan sebagai media penyampaian pengetahuan, perubahan yang terjadi dalam 
bahasa yang digunakan di dalam bentuk individu maupun di dalam sekelompok 
kemasyarakatan. Metafora yang merupakan gejala bahasa yang memadu pada 
pembentukan konsep abstrak tidak secara langsung. Bahasa yang sering digunakan 
dalam novel dalam paparannya menggunakan media bahasa yang sangat berbeda 
dengan bahasa yang sering kita gunakan dalam keseharian kita. Salah satu 
penggunaan bahasa dalam novel dapat diungkapkan melalui penggunaan metafora. 
           Alasan memilih penelitian dilakukan dengan cara selektif, data ini dipilih 
untuk dikaji dan diambil seluruhnya dengan alasan peneliti bahwa satu sampel dari 
sekian banyak novel yang terbit di Indonesia ini merupakan karya yang mengangkat 
nilai reliji yang menyentuh hati dari salah seorang penulis muda Indonesia, yaitu 
Habiburrahman El Shirazy yang dapat dianggap mampu mewakili jiwa pembacanya. 
Selain karyanya yang menyentuh jiwa terbukti novel Ayat-Ayat Cinta juga mampu 
mencapai penjualan hasil terbesar dan sangat fenomenal saat peluncuran perdana, dari 
segi generasi remaja dan dewasa dengan berbagai kalangan profesi sangat menikmati 
novel tersebut. Sebuah karya yang jarang terjadi untuk karya-karya anak Indonesia 
dan di layar kacakan berbentuk film. Penelitian ini perlu dikaji berdasarkan metafora 
leksikal dalam teori LFS (Linguistik Fungsional Sistemik). 
         Dengan demikian, pengkajian teks novel Ayat-Ayat Cinta di dalam 
pembelajaran sangat relevan dikaji berdasarkan pendekatan LFS melalui penelitian 
yang berjudul “Metafora Leksikal Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El 
Shirazy Kajian Berdasarkan Linguistik Fangsional Sistemik Serta Relevansi Terhadap 
Pembelajaran Bahasa Di SMA” diharapkan dapat menambah pemahaman 
kewacanaan berdasarkan pendekatan-pendekatan analisis wacana yang ada. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimanakah jenis metafora leksikal yang digunakan dalam novel Ayat-Ayat Cinta 
dengan kajian LFS serta relevansinya terhadap pembelajaran wacana di Perguruan 
Tinggi? 

 
1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui analisis 
yang dilakukan dalam Novel Ayat-Ayat Cinta, selain dimaksudkan untuk 
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pengembangan teori LFS (Lingistik Fungsional Sistemik) yang tertuju pada kajian 
kebahasaan dan teks wacana juga dimaksud untuk memahami makan kata-kata yang 
ada dalam novel ayat-ayat cinta berdasarkan telaah LFS. Penelitian ini dapat pula 
mengungkap makna dalam aspek-aspek kebahasaan metafora dalam teks Novel Ayat-
Ayat Cinta. 

2. Landasan Teori 

2.1 Linguistik Fungsional Sistemik 

Linguistik Fungsional Sistemik (LFS) atau yang sering disebut dengan pendekatan 
sistemik dikenal sebagai penyedia kerangka deskriptif dan penafsiran yang sangat 
berguna untuk memandang bahasa sebagai sumber daya strategis dan pemberi makna. 
Dalam perspektif LFS bahasa adalah sistem arti dan sistem lain (sistem bentuk dan 
ekspresi) untuk merealisasikan arti tersebut. Persepektif LFS adalah bahasa 
diperlukan manusia untuk tiga fungsi, yakni menggambarkan, mempertukarkan, dan 
merangkai pengalaman. Ketiga fungsi ini merupakan hakikat hidup dan kebutuhan 
manusia normal. Pada dasarnya dalam persepektif LFS bahasa adalah sistem arti dan 
sistem lain (sistem bentuk dan ekspresi) untuk merealisasikan arti tersebut. Dua 
konsep dasar teori LFS adalah: Bahasa merupakan fenomena sosial yang terwujud 
sebagai semiotik sosial, dan Bahasa merupakan teks yang konstrual (saling 
menentukan dan merujuk) dengan konteks sosial, (M.A.K Halliday, 1994). 

Kajian LFS yang membedakan dengan aliran linguistik lainnya, dalam penelaahan 
bahasa sebagai suatu sistem arti dan sistem lain yakni bentuk dan ekspresi, didasarkan 
pada dua konsep dasar yaitu: 1). Bahasa merupakan fenomena sosial yang berwujud 
sebagai semiotik sosial, dan 2). Bahasa merupakan teks yang berkonstrual (saling 
menentukan dan merujuk) dengan konteks sosial (Halliday, 1994), dalam (Saragih, 
2006: 1). 

LFS  merupakan suatu konsep ketatabahasaan yang mengkaji bahasa sebagai 
suatu fenomena sosial yang berwujud sebagai semiotik sosial dan bahasa berupa teks 
yang berkonstrual (saling menentukan dan merujuk) dengan konteks sosial berkaitan 
dengan bagaimana bahasa digunakan. Bahasa yang digunakan sesuai kebutuhan dan 
fungsi. (Saragih 2008:3) 

 
2.2 Metafora Leksikal 

Pada kajian perspektif LFS metafora dibatasi sebagai memahami atau 
merealisasikan pengalaman dalam suatu bidang berdasarkan atau dengan merujuk 
bidang lain. (Duranti 1997: 38) 
Kata metafora berasal dari meta- yang berarti setengah atau tidak sepenuhnya seperti 
pada metafisika (setengah fisik, setengah badaniah, atau tidak sepenuhnya badaniah) 
dan fora (phora) yang berarti mengacu atau merujuk. Berdasarkan makna kata ini, 
metafora merujuk sesuatu tidak sepenuhnya lagi atau hanya setengah merujuk sesuatu 
dalam memahami atau menyatakan pengalaman dalam ranah atau bidang lain.       

Dengan demikian, metafora mencakup dua pandangan mengenai satu masalah. 
Metafora dapat dikatakan sebagai menginterpretasikan dan memproduksi suatu arti 
dari dua sisi, yang dimana artinya setengah-setengah atau tidak penuh lagi. Metafora 
dalam LFS ini berupa leksis yang disebut metafora leksikal (lexical metaphor). 
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Metafora leksikal menunjukkan bahwa makna leksikal dirujuk sebagian untuk 
menyatukan atau memahami makna lain. Sebagai contoh, ular sebagai leksis adalah 
binatang yang memiliki sifat yang menjalar, bersisik, melilit, berbisa, dan sifat lain. 
(Saragih, 2006 : 147) 

Sebagai contoh Klausa Ular menjalar di rumput memberikan pengertian harfiah, 
yakni bahwa ada binatang yang memiliki keempat sifat itu-menjalar, bersisik, melilit, 
dan berbisa-yang sedang melata atau menjalar di rumput. Akan tetapi, kalau 
dikatakan Si Diah itu ular, jangan percaya kepadanya, klausa itu sudah bermuatan 
metafora karena sebahagian sifat  ular telah dijadikan menjadi sifat si Diah. Si Diah 
adalah manusia dan sifatnya ditautkan atau dideskripsi dari sifat binatang, yakni ular. 
Dari keempat sifat ular tadi (menjalar, bersisik, melilit dan berbisa) si Diah hanya 
dilihat dari sebagian sifat ular, yaitu membelit (ucapannya membahayakan orang 
lain). Ini berarti bahwa si Diah telah direalisasikan sebagai memiliki sebagian sifat 
ular tadi. Dari peristiwa hal tersebut dapat digambarkan dalam skema perbandingan 
konsep sebagai berikut: 
 
Gambaran skema dalam perbandingan konsep “Manusia sebagai hewan” 
Sumber Target 

Ular: 
 

Memiliki sifat menjalar, 
bersisik,  melilit, dan berbisa. 

Diah: 
 
Dapat memiliki sifat membelit (dengan kata-
kata dan perbuatan, menipu, berbohong) dan 
berbisa (ucapannya membahayakan orang lain. 

        Sekema 2.1 Konsep Nomina-nomina (Saragih 2006: 147) 
 
Metafora leksikal dapat wujud dengan berbagai realisasi yang umumnya menyatakan 
satu fenomena dilihat dari dua perspektif. 

 
2.3 Relevansi Kajian terhadap Pembelajaran Wacana 

Relevansi kajian dengan pembelajaran wacana, dengan adanya rancangan 
pembelajaran ini dapat membantu untuk merelevansikan kajian ini dalam 
pembelajaran.Kegiatan pembelajaran digambarakan dalam sekema kegiatan inti 
pembelajaran ini sangat cocok untuk dikaitkan dalam KD kebahasaan pada kelas 
jurusan bahasa tingkat SMA potensi yang di dapatkan sangat maksimal.Telah kami 
coba terapkan di SMAN 3 Mataram dalam pembelajaran identifikasi Teks. 

Pendekatan tekstual karena ia menekankan signifikansi teks-teks sebagai sentra 
kajian novel  dengan merujuk kepada sumber-sumber  isi novel  dalam novel , 
terutama al-Qur’an  dan Hadis sebagai isi cerita. Pendekatan ini sangat penting ketika 
kita ingin melihat realitas novel  normatif yang tertulis, baik secara eksplisit maupun 
implisit, dalam kedua sumber  kehidupan di atas. Selain  kajian tekstual juga tidak 
menafikan eksistensi teks-teks lainnya sebagaimana ditulis oleh para intelektual. 
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3. Metode Kajian 
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah teks yang terdapat didalam Novel 

yang telah disajikan kedalam wacana tertulis, kemudian dibuat dalam bentuk klausa dan 
dianalisis berdasarkan metafora leksikal. Subjek dalam penelitian disebut populasi 
sampel karena data yang diambil berasal dari satu novel saja. Sebagai sumber sampel 
atau dokumen dan sekaligus data novel yang digunakan itu mewakili teks mereka dalam 
penelitian ini. Tujuan penarikan sumber data ini untuk memperoleh dokumen mengenai 
proses metafora leksikal yang ada di dalam bahasa novel. 

Data penelitian bersifat deskriptif kualitatif menyangkut data kebahasaan yang 
akan dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan kebahasaan yang berkaitan dengan 
metafora leksikal dalam analisi teks karena sumber data dari penelitian ini berupa 
tulisan novel Ayat-ayat Cinta.   

Metode pengumpulan data, data merupakan bahan penelitian, yaitu bahan jadi 
objek yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yakni 
dengan mengumpulkan novel dan metode observasi, yakni mengamati semua metafora 
yang ada di dalam novel Ayat-ayat Cinta tersebut selanjutnya digunakan teknik catat 
untuk memilih klausa yang mengandung metafora.  

Teknik ini digunakan karena sumber data pada penelitian ini adalah sumber data 
tertulis. Berikut diuraikan dan diuraikan secara terperinci metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu dengan cara sebagai berikut: Peneliti membaca dengan cermat pada 
seluruh teks yang sudah dijadikan data di dalam Novel, mengidentifikasi dan 
mengamati klausa demi klausa yang mengandung metafora, menganalisis data. 

Penganalisisan data pada penelitian dilakukan sebagai berikut: (1) Perancangan format 
metafora, (2) penganalisisan format sesuai dengan metafora leksikal, (3) penghitungan 
persentase metafora dalam konsep perbandingan, (4) perancangan format perbandingan 
persentase metafora, (5) pendeskripsian hasil analisis metafora dan hasil tabulasi. 

 
4. Pembahasan 

4.1 Analisis Identifikasi Proses (Teks dalam novel Ayat-Ayat Cinta) 
       Pada penelitian ini ditegaskan disini bahwa tahapan analisis dilakukan terhadap 
teks novel Ayat-Ayat Cinta yang memiliki 247 klausa yang tengah di pecah 
berdasarkan proses transitivitas. Dari data novel  ini bahwa ada beberapa proses 
yang diketemukan di dalam teks yaitu proses material, proses mental, proses 
relasional, proses tingkah laku, proses verbal dan proses wujud. Sehingga setelah 
melalui transitivitas dalam teks distribusi yang dihasilkan berdasarkan jumlah 
klausa cenderung merujuk terhadap proses mental. 
1. Proses Material 

Proses Material adalah aktivitas atau kegiatan yang menyangkut fisik dan 
nyata dilakukannya. Karena sifatnya yang demkian itu proses material dapat 
diamati dengan indera. 
Data: 
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Kalau tak  ingat,bahwa tidak semua orang diberinikmat belajar di bumi 
para nabi ini.(hal 6) 

Kalau Tak ingat bahwa Tidak semua 
orang 

Diberinikmat 
Belajar di bumi 
para nabi ini 

Proses Mental  Sirkumstan: 
Pandangan  

Partisipan II: 
Pengindera  

Proses 
Material  

Sirkumstan: 
Tempat  

Grup Verbal  Grup 
Adverbial  

Grup Nominal  Grup Verbal  Grup Adverbial  

Predikat  Keterangan  Objek  Predikat  Keterangan  
         

Contoh analisa data di atas menjelaskan tentang terjadinya proses material     
aktiviatas yang dilakukan oleh fisik yang dilakukan dengan nyata “tidak semua 
orang” sebagi bentuk fisik yang dapat dilihat disertai dengan perbuatan 
“belajar di bumi para nabi” sebagai wujut nyata. 

Dari proes material yang tengah di dapatkan sejumlah 47 klausa yang telah 
dikategorikan menjadi material meliputi beberapa contoh: kata (tidak semua 
orang),(kulit putih antara dua matanya mengkerut), (aku) dari beberapa data 
kata diatas menunjukkan material. 

2. Proses Mental 
Proses Mental menunjukkan kegiatan atau aktivitas yang menyangkut 

indera, kognisi, emosi, dan persepsi yang terjadi di dalam diri manusia. Proses 
mental terdiri dari dalam diri (inside) manusia dan mengenai mental atau 
psychological aspekt kehidupan.  
Data: 

Salam penghormatan, kasih dan cinta  yang  tiada  pernah  pudar   dan 
berubah  dalam  segala musim dan peristiwa.(hal121) 

Salam 
penghormatan 

Kasih dan cinta Yang tiada 
pernah pudar 

Dan berubah 
dalam segala 

Musim dan 
peristiwa 

 Sirkumstan: 
Pandangan 

Proses Mental Partisipan II: 
Pengindera  

Proses Mental  Sirkumstan: 
Waktu 

Grup Verbal  Grup 
Adverbial  

Grup Nominal  Grup Verbal  Grup 
Adverbial  

Keterangan  Objek Keterangan  Keterangan  Predikat 
Adapun contoh data analisa di atas tentang terjadinya proses mental dari 

data diatas menjelaskan bahwa sebuah peristiwa menujukkan kegiatan atau 
aktivitas “salam penghormatan”  menujukkan suatu kegiatan di sertai “kasih 
dan cinta” menyangkut tentang emosi sikap mental yang terjadi di dalam diri 
manusia. 

Dari proses mental yang tengah di dapatkan sejumlah 327 klausa yang 
telah dikategorikan menjadi mental meliputi beberapa contoh: kata (diberi 
nikmat), (kasih sayang), (luluh hatinya) dari beberapa data kata diatas 
menunjukkan mental. 

Bahwa tabel distribusi di atas telah dihasilkan bahwa jumlah proses 
transitivitas yang ditemukan berupa klausa 247 dengan pembagian dari 
beberapa proses. Di dalam proses transitivitas berupa proses Material sebanyak 
(19%), proses Mental sebanyak (132%), proses Relasional sebanyak (8,50%), 
proses Tingkah Laku sebanyak (5,26%), proses Verbal sebanyak (7,28%), dan 
proses Wujud sebanyak (6,47%). Dari hasil klasifikasi sistem proses yang lebih 
mendominasi dalam novel berupa proses mental sebanyak (132%). Setelah 
pemecahan ini baru penulis melanjutkan identifikasi berikutnya. Karena 
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dengann melakukan pemecahan klausa kita akan menemukan beberapa proses 
yang telah diketemukan dalam novel Ayat-Ayat Cinta. 

4.1.1 Skema Perbandingan Dalam Tiap Konsep 
Setelah data di analisis berdasarkan teknik yang sudah dijelaskan, 

ditemukanlah jenis metafora leksikal dalam novel Ayat-Ayat Cinta.Jenis metafora 
leksikal yang teridentifikasi dapat dilihat pada table di bawah ini. 

 
No Jenis Metafora Leksikal Jumlah Klausa Prosentasi (%) 
1. 
2 
3 
4 
5 
 

Konsep Nomina-Nomina 
Konsep Nomina-Verba 
Konsep Nomina-Ajdektiva 
Konsep Dua Komuniata Sosial 
Konsep Penanda Bunyi 
Jumlah 

40 
76 
30 
2 
6 
154 

25,97 
49,35 
19,48 
1,29 
3,89 
100 

                                     Tabel 1. Distribusi metafora leksikal 
Metafora Leksikal Dengan Konsep Nomina-Nomina 
1. Peristiwa sebagai benda yang terbakar 

Klausa:   
Seperti matahari yang telah jutaan tahun membakar tubunya. (hal 16) 
Aku di lepas dengan linangan air mata dan selaksa doa. (hal 21) 

Data: Matahari – Tubuhnya (1) 
          Aku (manusia) – Air Mata (2) 

Sumber Target 
-Dapat dikenali dengan indera penglihat -Hasil kegiatan 

-Dapat dilihat,disaksikan 
Metafora Leksikal Nomina-Verba/Verba-Nomina 
1. Benda sebagai manusia 

Klausa: 
Angin sahara terdengar mendesau-desau.(hal 18) 
Angin sahara menampar mukaku dengan kasar.(hal 18) 
Debu bergumpal-gumpal bercampur pasir menari-nari di mana-mana.(hal 
18) 
Angin sahara kembali menerpa wajahku. (hal 21) 

Data: Angin Sahara – mendesau-desau (1) 
Angin Sahara – Menampar mukaku (2) 
Debu bergumpal-gumpal – pasir menari-nari (3) 
Angin Sahara – Menerpa Wajahku (5) 

Sumber Target 
-Mampu melakukan aktivitas yang berhubungan 
dengan tingkah laku fisik seperti bergersak, 
melewati sesuatu, dating dan pergi dari satu tempat 
ke tempat yang lain. 

-Terkai dengan sifat dapat 
dipantulkan, dan diserap, 
diarahkan ketempat tertentu 

Metafora Leksikal Jenis Nomina-Nomina 
Dari hasil penelitian terhadap penggunaan metafora leksikal dalam novel 

Ayat-Ayat Cinta seperti terlihat pada tabel 1, terdapat lima jenis metafora dan 
seluruhnya berjumlah 154 unit. Metafora Leksikal dengan konsep nomina-nomina 
ditemukan dalam 40 klausa (25,97%). Metafora jenis ini menempati urutan kedua 
dari kemunculan keseluruhan.Pengarang lumayan banyak menggunakan jenis 
nomina-nomina dan lebih banyak menggunakan bentuk yang lebih lazim dalam 
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merealisasikan fenomena yang menyangkut perbandingan dua kata benda. 
Nampaknya penulis baru akan menggunakan metafora jenis nomina-nomina apabila 
konsep yang ingin di gambarkan tidak bias diganti dengan kalimat yang lazim. 
Contoh: 

Aku Di lepas dengan linangan Air mata dan selaksa doa 
Proses wujid Sirk: penyerta maujud 
Predikator Keteranagan Subjek 

Tema bertanda 
 Dalam klausa diastas, suatu peristiwa (Pelepasan/keberangkatan) di 

bandingkan dengan benda lain yang berupa air mata sehingga dapat di tandai oleh 
bentuk bendanya air. Pengarang mencoba memberikan sebuah rasa dalam 
menggunakan bahasa sedemikian rupa untuk menjelaskan apa yang dirasakan dan 
dipikirkan oleh tokoh cerita ketika mengenyam pendidikan, berangkat pertama kali 
dikunjungi ke Negeri para Nabi. 

 
4.2 Relevansi Kajian LFS dalam Metafora Leksikal Novel Ayat-Ayat Cinta Karya 

Habiburrahman El Shirazy Terhadapa Pembelajaran Bahasa Di SMA. 
       Dengan adanya rancangan pembelajaran ini dapat membantu untuk 
merelevansikan kajian ini dalam pembelajaran.Kegiatan pembelajaran digambarakan 
dalam sekema kegiatan inti pembelajaran ini sangat cocok untuk dikaitkan dalam KD 
kebahasaan pada kelas jurusan bahasa tingkat SMA potensi yang di dapatkan sangat 
maksimal.Telah kami coba terapkan di SMAN 3 Mataram dalam pembelajaran 
identifikasi Teks. 
       Pendekatan tekstual karena ia menekankan signifikansi teks-teks sebagai sentra 
kajian novel  dengan merujuk kepada sumber-sumber  isi novel  dalam novel , 
terutama al-Qur’an  dan Hadis sebagai isi cerita. Pendekatan ini sangat penting ketika 
kita ingin melihat realitas novel  normatif yang tertulis, baik secara eksplisit maupun 
implisit, dalam kedua sumber  kehidupan di atas. Selain  kajian tekstual juga tidak 
menafikan eksistensi teks-teks lainnya sebagaimana ditulis oleh para intelektual. 
      Dari dalam distribusi hasil table mengenai siswa belajar di kelas dalam mengukur 
potensi yang di dapatkan. Dapat menggambarkan potensi kemampuan siswa dalam 
pembelajaran, dari siswa kelas bahasa yang berjumlah 47 siswa dapat saya temukan 
sekitar (9,93%) tingkat keberhasilannya dalam relevansi pembelajaran di sekolah ini 
merupakan hasil yang maksimal. Sekitar 10 siswa belom mampu memahami dalam 
pembelajaran ini sekitar (0,6%) yang tidak memahami. Selain itu dibuktikan dengan 
angket yang menunjukkan pembelajaran ini di pahami oleh siswa dengan penyataan 
Qusioner yang di isi oleh siswa sebanyak 37 memahami pembelajaran sisanya tidak.     
Pembelajaran kontestual adalah konsepsi pembelajaran yang membantu guru 
menghubungkan mata pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan pembelajaran 
yang memotivasi siswa agar menghubungkan pembelajaran dan terapannya dengan 
kehidupan sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Ardiana,2001). 

Metode kontektual muncul sebagai reaksi terhadap teori behavioristik yang telah 
mendominasi pendidikan selama puluhan tahun. Metode konstektual mengakui 
bahawa pembelajaran merupakan proses kompleks dan banyak faset berlangsung jauh 
melampaui drill oriented dan metode Stimulus and Response. (Nur, 2001) pengajaran 
kontekstual memungkinkan siswa menguatkan memperluas dan menerapkan 
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pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam berbagai macam tatanan 
dalam sekolah dan diluar sekolah agar siswa dapat memecahkan masalah-maslah 
dunia nyata atau yang disimulasikan. Dengan adanya rancangan pembelajaran ini 
dapat membantu untuk merelevansikan kajian ini dalam pembelajaran.Kegiatan 
pembelajaran digambarakan dalam sekema kegiatan inti pembelajaran ini sangat 
cocok untuk dikaitkan dalam KD kebahasaan pada kelas jurusan bahasa tingkat SMA 
potensi yang di dapatkan sangat maksimal.Telah kami coba terapkan di SMAN 3 
Mataram dalam pembelajaran identifikasi Teks.  

Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan siswa dengan langkah siswa 
membaca teks, Secara berkelompok siswa mengidentifikasi jenis-jenis klausa 
berdasarkan kategori dan berdasarkan jenis metafora, siswa membedakan kalimat, 
frasa, dan klausa serta memberikan contohnya secara lisan dan tulisan, siswa 
menggunakan berbagai jenis frasa dan klausa sesuai dengan konteks, guru 
memberikan penguatan, guru bersama siswa mengadakan refleksi terhadap proses 
belajar mengajar, dan guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan tugas 
pengayaan. 

5. Penutup 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan, uraian proses penganalisisan melalui metafora leksikal dan 
relevansinya terhadap pembelajaran dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut. Dalam tahap awal proses transitivitas ditemukan 247 
klausa berdasarkan beberapa proses material, proses mental,proses relasional,proses 
verbal dan proses wujud. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta di temukan 154 klausa 
berdasarkan jenis metafora. Terdapat enam jenis metafora leksikal di dalam novel 
Ayat-Ayat Cinta, yaitu metafora leksikal dengan konsep nomin-nomina, metafora 
leksikal dengan konsep nomina-verba/verba nomina, metafora leksikal dengan 
konsep nomina-adjektiva dan metafora leksikal dengan konsep sosial/ideologi. Jenis 
metafora leksikal yang lebih dominan adalah dengan konsep nomina-verba/verba-
nomina. Dalam suatu bentuk teks karya sastra lebih dominan menggunakan metafora 
leksikal dengan konsep nomina-verba/verba-nomina karena suatu peristiwa diamati 
sebagai sesuatu yang bergerak atau hidup sesuatu yang lebih dikenai tindakan atau 
proses tertentu. Relevansi dalam pembelajaran ini juga menunjukkan hasil potensi 
yang didapatkan di dukung dari hasil quisioner dalam angket kepada siswa-siswi 
jurusan bahasa di SMA. Dari seluruh siswa dalam kelas 47 yang menyatakan dirinya 
mampu memahami kajian pembelajaran ini sejumlah 37 siswa-siswi sedangkan 
siswa-siswi yang menyatakan diri tidak mampu memahami pembelajaran ini 10 siwa. 
Dapat menggambarkan potensi kemampuan siswa dalam pembelajaran, dari siswa 
kelas bahasa yang berjumlah 47 siswa dapat saya temukan sekitar (9,93%) tingkat 
keberhasilannya dalam relevansi pembelajaran di sekolah ini merupakan hasil yang 
maksimal. Sekitar 10 siswa belom mampu memahami dalam pembelajaran ini sekitar 
(0,6%) yang tidak memahami. 
 

5.2 Saran 
Penelitian ini fokus pada pendeskripsian kajian Linguistik Fungsional Sistemik 

pada aspek metafora leksikal dan relevansinya terhadap pembelajaran wacana di 
SMA. Pengkajian LFS terkait dengan mengadakan penelitian serupa secara lebih 
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cermat tentang penggunaan metafora leksikal selain itu masih banyak kajian linguisti 
pada karaya sastra yang masih perlu dilakukan penelitian berdasarkan beberapa kajian 
serpeti morfologi,sintaksis,semantik, dan sosiolinguistik. Oleh karena itu, perlu 
diadakan penelitian lebih lanjut dan tidak hanya terbatas pada bidang ini. Dilihat dari 
karya sastra yang berbentuk wacana teks dalam penggunaan bahasa tersebut, ternyata 
peneliti tertarik mengkaji kebahasaan mengenai metafora leksikal dalam teks novel 
Ayat-Ayat Cinta. 

Dengan demikian, dapat lebih dipahami aspek-aspek kebahasaan dengan 
menggunakan pendekatan LFS dalam memaknai sebuah teks baik untuk pengetahuan 
teoritis tentang kebahasaan  maupun pembelajaran. 
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