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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna metafora dan perumpamaan dalam 

Syair Nyamuk dan Lalat. Objek dari penelitian ini adalah Syair Nyamuk dan Lalat  yang 

terdapat dalam buku Antologi Syair Simbolik dalam Sastra Lama Indonesia terbitan Direktur 

Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, bertujuan untuk menguraikan 

bait-bait syair yang mempunyai makna metafora dan perumpamaan dalam Syair Nyamuk dan 

Lalat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi atau kepustakaan 

dalam menganalisis teks syair. Bait-bait syair dibaca, dipahami, ditelaah secara cermat 

sehingga memperoleh data penelitian yang berhubungan dengan metafora dan perumpamaan 

berdasarkan teori dan pendapat ahli. Dari analisis yang telah dilakukan, maka ditemukan  

makna metafora berjumlah 21 bait sedangkan makna perumpamaan berjumlah 20 bait syair. 

 

Kata Kunci : Makna, Metafora, Perumpamaan, Syair 

Abstrac 

This studyaims to determinethe meaning of metaphorsand parables. In mosquito and 

flies poetry. The object of this study is the mousquito and flies poetry that be found in the 

book of symbolic poetry anthology in old Indonesian Literature published by the Director 

General of the Education Departement Culture and the Culture Republic of Indonesia. The 

method that used in this study is descpritive method. It is for decipher theverses of poetry that 

has meaning of methapor and parable in mosquito and flies poetry. The teqhnique to collect 

dataoby documentation. Verses of poetry to be read, be understood, analyzed carefully so get 

data of study that related to by the metaphor and parable based on the teory and notion of 

expert. From the analisist that be found the metaphor are 21decipher and parable are 20 

decipher theverses of poetry. 
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1.Pendahuluan 

Syair Nyamuk dan Lalat ini merupakan salah satu hasil cipta sastra yang dapat dikaji 
mengenai bagaimana mengungkapkan makna metafora dan perumpamaan yang sesuai dengan 
maksud pengarangnya agar dapat memberikan maksud dan pesan kepada pendengar atau 
penikmat Syair Nyamuk dan Lalat, melalui pengkajian salah satu bahasa kias khususnya 
metafora dan perumpamaan sebagai salah satu gejala kebahasaan, selain itu, saat ini banyak  
penyair  akan tetapi jumlah penikmat syair tidak begitu banyak. Terbatasnya pengetahuan 
pembaca akan makna dan pesan yang disampaikan pengarang dalam syair. Pada dasarnya 
begitu banyak hal yang dapat dikaji dalam teks syair, misalnya bahasa yang digunakan pada 
syair, peranan syair bagi masyarakat Melayu, makna syair yang berhubungan dengan nilai-
nilai kehidupan yang terdapat dalam syair misalnya nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai 
pendidikan, dan nilai estetika. Selain itu, di dalam karya sastra (baik puisi lama maupun baru) 
akan ditemukan bahasa kiasan.  Bahasa kiasan sering dipandang sebagai ciri khas bagi jenis 
satra yang disebut puisi. Sekalipun ada puisi yang tidak menampilkan kiasan-kiasan, tetapi 
dalam banyak karya sastra, kiasan itu penting bagi susunan makna. Begitu pula yang terjadi 
pada syair, untuk itu dalam penelitian ini  penulis ingin mengetahui bagaimana makna 
metaforan dan makna perumpamaan yang terkandung dalam Syair Nyamuk dan Lalat.  

2.Pembahasan 

1.Pengertian Metafora 
Salah satu bahasa kiasan adalah metafora. Metafora berasal dari bahasa Yunani 

metaphora yang berarti  mentransfer, mengalihkan, memindahkan, membawa dari satu tempat 
ke tempat lain (Ratna, 2009:253). Keberadaan metafora ini sangat penting untuk 
menyampaikan suatu maksud dalam bahasa sastra karena mengandung arti yang prinsip guna 
mengalihkan makna kata kepada sesuatu yang lain sehingga makna kata yang bersifat abstrak 
dapat dikongkretkan dengan menggunakan kata yang maknanya dapat mendekatkan para 
pembaca atau pendengar kepada sesuatu yang benar (Darmawi,2003:60). Metafora membuat 
perbandingan antara dua hal atau benda untuk menciptakan suatu kesan mental yang hidup 
walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit dengan penggunaan kata-kata seperti, ibarat, bak, 
sebagai, umpama, laksana, serupa seperti pada perumpamaan Dale (dalam Tarigan,1985:15).   

Berikut dipaparkan  hasil-hasil penelitian dan juga pembahasannya berupa makna 
metafora dalam Syair Nyamuk dan Lalat  : 

Teks pada bait 6 mempergunakan metafora pada baris 4  “Parasnya Nyamuk dimata-
mata”. Metafora tersebut mempunyai makna wajah Nyamuk selalu membayangi Lalat. 

 Teks pada bait 11 mempergunakan metafora pada baris 3 “Kilat sejari kerlingan mata”. 
Pengarang menyamakan antara kerlingan mata dengan kilat. 

Teks pada bait  mempergunakan metafora pada baris 2 “Bibirnya merah madu segara”. 
Pengarang menyamkan bibir yang merah sama seperti madu segara. 

Teks pada bait 27 mempergunakan metafora pada baris 3 “Bertambah manis rupa 
kelakuan”. Pengarang menyamakan bertambah manis rupa kelakuan sama makna dengan 
bertambahnya perbuatan yang baik. 



Teks pada bait 33 mempergunakan metafora pada baris 4 “Memberi hati bimbang dan 
rawan”. Pengarang menyamakan antara hati yang diberi itu dengan rasa bimbang dan sedih. 

Teks pada bait 45 mempergunakan metafora pada baris 3 “Manis tertawa si Bari-bari”. 
Pengarang mempunyai maksud kegembiraan hati Bari-bari. 

Teks pada bait 53 mempergunakan metafora pada baris 1 “Hancurlah luluh rasa 
anggotanya”. Pengarang bermaksud menggambarkan hancur remuk seluruh badan. 

 Teks pada bait 63 mempergunakan metafora pada baris 1 “Dengan manis Lalat 
berperi”. Pengarang menggambarkan si Lalat dengan baiknya memberikan nasehat atau suatu 
hal sambil memandang si Bari-bari. 

Teks pada bait 64 mempergunakan metafora pada baris 4 bermaksud menduga sesuatu 
yang belum tentu kebenarannya. Pengarang menuliskan dengan “Supaya jangan sayak si cita”. 

Teks pada bait 65 mempergunakan metafora pada baris 2 “Segala badan mata terkarat”. 
Makna metaforanya adalah pengarang menyamakan antara mata terkarat dengan rasa seluruh 
badan yang tak kuasa. 

Teks syair pada bait 76 mempergunakan metafora pada baris 1 “Jangalah tuan berkecil 
hati” pengarang memaknai dengan janganlah tuan kecewa atau marah. 

Teks syair pada bait 78 mempergunakan metafora pada baris 2 “Janganlah lagi berura-
ura” pengarang memaknai dengan janganlah berpura-pura dengan apa yang ingin dikatakan. 

Teks syair pada bait 81 mempergunakan metafora pada baris 3 “Durganya manis berseri-
seri” pengarang memaknai dengan senyum Nyamuk yang manis berseri-seri. 

Teks syair pada bait 87 mempergunakan metafora pada baris 3 dan 4 yaitu “Lemah 
lembut barang lakunya” dan “Halus manis bunyi suaranya”. Metafora tersebut mempunyai 
makna kerendahan hati yang dimiliki oleh Nyamuk. 

Teks syair pada bait 91 mempergunakan metafora pada baris 3 “Hatinya Lalat terlalu 
rawan” pengarang menyamakan hati Lalat yang penakut atau tidak berani mengambil resiko. 

Teks syair pada bait 112 baris 3 mempergunakan metafora yaitu “Lalat tuh jangan 
berkecil cita” pengarang menyamakan berkecil cita dengan kecil harapan Lalat. 

Teks syair pada bait 116 mempergunakan metafora pada baris 4 yaitu “Janganlah 
bersusah dua kali” pengarang  memaknai jangan sampai merepotkan diri. 

Teks syair pada bait 136 pada baris 1 mempergunakan metafora yaitu “Inilah balas 
surat mahkota” pengarang memaknainya surat mahkota merupakan surat balas dari si Lalat. 

Teks syair pada bait 150 mempergunakan metafora pada baris 3 “Supaya hatinya 
sangat gairat” pengarang memaknai agar hati jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang 
merugikan. 

Teks syair pada bait 151 mempergunakan metafora pada baris 4 “Tidak bersiramkan 
air mata” makna metaforanya rasa cinta Lalat tidak dibalas dengan tangisan. 



Teks syair pada bait 211 mempergunakan metafora pada baris 3 “menurutkan hati 
gundah gulana” pengarang memaknai hati gundah gulana sama dengan perasaan yang dilema. 

Teks syair pada bait 234 mempergunakan metafora pada baris 1 “Lalat nin tidak mendua 
hati”  pengarang menceritakan Lalat yang setia kepada Nyamuk dan tidak akan menduakan 
Nyamuk. 

2.Pengertian Perumpamaan 

Sama halnya dengan metafora, perumpamaan juga termasuk bahasa kiasan yang 
mengandung arti tidak sebenarnya. Tarigan (1985 : 9) mengemukakan “Perumpamaan adalah 
perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan tetapi sengaja dianggap sama. 
Perbandingan ini menggunakan kata-kata perbandingan seperti: sebagai, ibarat, bak, laksana, 
bagaikan, seperti, umpama dan lain-lain.” Perumpamaan menurut Hamidy (1994:34) 
“Perumpamaan merupakan suatu bentuk pemakaian bahasa yang melihat adanya persamaan 
pola antara sesuatu dengan yang lain”. Jika dibandingkan antara metafora dan perumpamaan, 
maka unsur metafora dalam suatu kalimat lebih menekankan pada aspek kandungan makna 
kalimat itu sendiri, sedangkan perumpamaan selain pada bentuk kata juga padaa makna kata. 

Berikut dipaparkan hasil-hasil penelitian dan pembahasan makna perumpamaan yang terdapat 
dalam Syair Nyamuk Dan Lalat  yaitu: 

Teks syair bait 15 baris 2 dan baris 3 menggambarkan keindahan betis Nyamuk yang 
tiada bandingannya, sungguh suatu keindahan yang mempesona sehingga pengarang 
mengumpamakan dengan “Betisnya laksana batang padi” dan “Seperti intan sudah diserudi”. 

Teks syair bait 16 baris 2 dan baris 4 menggambarkan keindahan tumit dan paras 
Nyamuk sehingga mampu menarik hati bagi siapa saja yang melihatnya. Pengarang 
mengumpamakan dengan “Tumitnya seperti kilat permata” dan “  Memandang paras bagai 
dipeta”. 

Teks syair bait 20 baris 3 menggambarkan keindahan bibir Nyamuk sungguh suatu 
keindahan yang mempesona sehingga pengarang mengumpamakan dengan “Bibirnya seperti 
karang mutiara”. 

Teks syair bait 53 baris 2 menggambarkan dendam yang membara tak dapat ditahan 
lagi. Pengarang mengumpamakan dendam tersebut dengan “Laksana ikan di dalam kubak”. 

Teks syair bait 58 baris 1 dan baris 3 menggambarkan kekuatan akan kecantikan 
Nyamuk yang mempesona yang mampu menarik bagi siapa saja yang melihat, pengarang 
mengumpamakan dengan “Laksana raja patani” dan “Tuan laksana ular yang seni”. 

Teks syair bait 78 baris 4 menggambarkan tentang dua kerajaan yang telah dibina penuh 
dengan rasa kekeluargaan. Pengarang mengumpamakan dengan “Samalah seperti sanak 
saudara”. 

Teks syair pada bait 106 baris 1 menggambarkan keharuman dan kecantikan Nyamuk 
yang mampu mempesona siapa saja. Pengarang mengumpamakan dengan “Hamba laksana 
bunga selasih” 



Teks syair pada bait 109 baris 4 menggambarkan keberhasilan Nyamuk di pelosok 
kerajaan yang menjadi perbincangan oleh rakyatnya. Pengarang mengumpamakan dengan 
“Seperti si cebol mencapai bulan” 

Teks syair pada bait 174 baris 2 menggambarkan perasaan Nyamuk yang tak berdaya 
dan tidak tertahankan lagi terhadap Lalat. Pengarang mengumpamaakan dengan “Seperti 
orang dipatuk pari”. 

Teks syair pada bait 228 baris 1 menggambarkan betapa sulitnya Lalat untuk 
mendapatkan cinta Nyamuk seperti yang diungkapakan dengan “Sakitnya bagaikan kena  
seligi” 

Teks syair pada bait 242 baris 2 dan baris 4 menggambarkan keadaan perasaan Lalat 
yang sudah tidak dapat ditahan lagi birahinya kepada Nyamuk, tetapi Nyamuk menolaknya. 
Pengarang mengungpamakan dengan “Gila merajuk seperti mumuk”. Selanjutnya perasaan 
tersebut terus menghantuinya sehingga pengarang mengumpamakan dengan “Seperti digoda 
dewa dan peri”. 

Teks syair pada bait 272 baris 1 dan baris 2 menggambarkan rasa rindu Lalat yang 
sangat dalam, dan si Nyamuklah yang mampu menghilangkan rasa rindu itu. pengarang 
mengumpamakan dengan “Adinda laksana sunting dan tajuk” dan  “Kakanda laksana penawar 
yang sejuk”. 

Teks syair pada bait 279 baris 3 menggambarkan keutuhan perasaan cinta Lalat terhadap 
Nyamuk penuh kemesraan. Pengarang mengumpamakan dengan “  Laksana sepohon kayu 
bidara”. 

Teks syair pada bait 287 baris 3 menggambarkan hasrta perasaan Lalat terhadap 
Nyamuk yang kini sudah tersalurkan, betapa besar keinginan Lalat untuk terus bersama 
Nyamuk. Sehingga pengarang mengumpamakan dengan “Tuan laksana kain dan kapan”. 

Dari Analisis yang telah dilakukan, maka ditemukan makna metafora berjumlah 21 
bait sedangkan makna perumpamaan berjumlah 20 bait syair. 

3. Simpulan dan Rekomendasi 

Simpulan dari penelitian Syair Nyamuk dan Lalat jika dilihat dari struktur, terdiri atas 
306 bait syair. Setelah dianalisis dari 306 bait syair tersebut, telah diketahui bait-bait yang 
mempunyai makna metafora dan perumpamaan sebagai objek penelitian.  

Bait bermakna metafora yang terdapat dalam Syair Nyamuk dan Lalat yang berjumlah 
21 yaitu pada bait 6, 11, 20, 27, 33, 45, 53, 63, 64, 65, 76, 78, 81, 91, 112, 116, 136, 150, 151, 
211, dan 234, sedangkan yang bermakna perumpamaan pada Syair Nyamuk dan Lalat 
berjumlah 20  yaitu bait 15, 15, 16, 16, 20, 53, 58, 58, 78, 106, 109, 174, 226, 228, 242, 242, 
272, 272, 279, dan 287.  Jadi, jumlah keseluruhan bait yang mempunyai makna metafora dan 
perumpamaan dalam Syair Nyamuk dan Lalat adalah 41 bait syair. 

 
Dapat diketahui pula bahwa pada syair, penggunaan kata-kata pembanding pada 

perumpamaan hanya meliputi kata-kata seperti: laksana, bagai, seperti, dan bagaikan. 
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan tiga saran sebagai berikut: 



1. Sebaiknya syair dijadikan bahan ajar dalam pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, 
khususnya mengenai makna metafora dan perumpamaan yang terdapat dalam teks syair.  

2. Melalui pengungkapan makna metafora dan perumpamaan dalam syair, hendaknya pesan 
atau nasihat yang disampaikan dapat dijadikan pedoman hidup bagi masa sekarang 
maupun yang akan datang. 

3. Sebaiknya generasi muda terus meningkatkan dan melestarikan hasil karya sastra 
khususnya syair sebagai salah satu karya sastra lama. 
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