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BAB 5 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Dalam bab ini, disajikan simpulan dan rekomendasi untuk 

penelitian ini. Bagian simpulan akan memaparkan secara ringkas 

rumusan penelitian yang telah ditemukan jawabannya. Kemudian, pada 

bagian rekomendasi akan dipaparkan saran atau ajuan untuk penelitian 

berikutnya. 

5.1 SIMPULAN 

Penelitian ini memiliki masalah pokok berupa konsep metafora 

laki-laki di dalam novel. Data yang ditemukan dalam novel tersebut 

berjumlah 132 data (terlampir). Berdasarkan data tersebut, masalah 

pokok dalam penelitian ini dipaparkan dalam beberapa analisis, yaitu 

analisis bentuk lingual, makna metafora, dan skema imej metafora laki-

laki. 

Analisis pertama, bentuk lingual dari metafora laki-laki dalam 

novel Arok Dedes terdiri dari dua bentuk, yaitu frasa dan klausa. Kedua 

bentuk tersebut terbagi menjadi frasa idiomatis, frasa nonidiomatis, 

klausa predikatif, dan klausa nonpredikatif. Hasil analisis tersebut 

berkaitan dengan adanya idiom di dalam frasa serta adanya predikat di 

dalam klausa. Hal itu menunjukkan adanya berbagai bentuk untuk 

mengekspresikan tentang laki-laki di dalam novel, baik ekspresi positif, 

negatif atau netral. Metafora laki-laki ditunjukkan dalam frasa idiomatis 

dan frasa nonidiomatis melalui 103 data. Sementara itu, metafora laki-

laki ditunjukkan dalam klausa predikatif dan nonpredikatif melalui 29 

data. 

Analisis kedua, makna metafora laki-laki dalam novel Arok 

Dedes terdiri atas tiga, yaitu makna metafora ontologis, makna metafora 

orientasional, dan makna metafora struktural. Makna metafora ontologis 

adalah metafora yang menekankan sifat dari metafora itu sendiri. 

Metafora ini menganggap hal abstrak sebagai entitas hidup yang dapat 

menjadi konkret. Di dalam hasil analisis, terdapat 2 data yang termasuk 

ke dalam metafora jenis ini. 
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Kemudian, makna metafora orientasional berhubungan dengan 

orientasi ruang atau spasial. Metafora ini umumnya berbeda dalam 

setiap budaya karena apa yang dipikirkan serta dilakukan oleh setiap 

orang di dalam budayanya masing-masing akan berbeda. Metafora ini 

digunakan hanya dalam beberapa kesempatan oleh beberapa orang yang 

mengerti perihal konsep tertentu dalam budayanya. Selain itu, metafora 

ini juga menekankan tubuh sebagai fungsi lingkungan fisik metafora. 

Metafora laki-laki ditunjukkan dalam makna metafora ontologis melalui 

38 data. 

Lalu, makna metafora struktural adalah metafora yang berasal 

sebuah konsep yang dibentuk secara metaforis dengan konsep lain. 

Metafora struktural memiliki konsep umum yang dipakai di dalam 

metafora sebab metafora jenis ini dekat dengan istilah di kehidupan 

sehari-hari. Di dalam hasil analisis, terdapat 92 data yang termasuk ke 

dalam metafora jenis ini. Metafora laki-laki dalam novel Arok Dedes ini 

memiliki keragaman makna metafora. Keragaman tersebut menunjukkan 

bahwa metafora, khususnya dalam novel bertemakan sejarah dan politik 

seperti novel Arok Dedes, tidak terlepas dari berbagai jenis makna 

metafora yang dapat memengaruhi kognisi pembacanya. 

Analisis ketiga, skema imej metafora laki-laki dalam novel 

Arok Dedes memetakan ketujuh konsep metafora, yaitu waktu (time), 

keadaan (state), gerakan (action), penyebab (causation), tujuan 

(purpose), perubahan (change), dan alat (means). Konsep dasar metafora 

laki-laki dalam novel ini adalah laki-laki hampir selalu superior, baik 

secara fisik, mental, maupun akal. Secara fisik, banyak metafora yang 

secara konsisten menyebutkan berbadan kukuh dan tegap. Kemudian, 

secara mental, laki-laki ditunjukkan melalui metafora yang mengandung 

gagah berani atau gagah perkasa. Lalu, akal dan kepintaran dari laki-

laki sering kali dikagumi, disamakan atau disetarakan dengan para dewa. 

Selain melihat dari sisi pemetaan skema metafora, analisis 

ketiga tentang skema imej ini juga menyoroti perihal nilai makna skema. 

Nilai makna skema imej yang tercipta dari metafora-metafora tersebut. 

Nilai makna skema metafora itu sendiri terdiri atas nilai makna negatif 

sejumlah 56 data, nilai makna netral sejumlah 37 data, dan nilai makna 

positif sejumlah 39 data. Banyaknya metafora yang menunjukkan imej 

negatif pada laki-laki menunjukkan adanya superioritas pada diri laki-



254 

 

Rd. Ayunidhanti Salsabila Wahyudi, 2018 
METAFORA LAKI-LAKI DALAM NOVEL AROK DEDES KARANGAN 
PRAMOEDYA ANANTA TOER: Kajian Semantik Kognitif 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

laki yang justru disalahgunakan, baik itu secara fisik, mental, ataupun 

akalnya. 

Konsep dasar laki-laki dalam novel tersebut lebih ditonjolkan 

daripada perempuan. Pandangan penulis tentang imej laki-laki dalam 

novel ini cukup jelas, bahwa laki-laki hampir selalu dianggap superior. 

Pandangan penulis jelas dapat memengaruhi pendapat atau pikiran 

pembaca dalam melihat imej laki-laki dalam novel ini. 

5.2 REKOMENDASI 

Penelitian ini menganalisis metafora laki-laki dalam novel Arok 

Dedes dari sisi konsep. Oleh sebab itu, rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya adalah penelitian yang bukan hanya fokus kepada konsep 

laki-laki, tetapi juga konsep perempuan dan gender secara keseluruhan, 

baik itu menggunakan novel yang sama atau tidak. Hal ini menjadi 

sorotan penulis dalam rekomendasi sebab selain imej laki-laki, imej 

perempuan juga muncul dan dapat dianalisis.  


