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ABSTRAK 

 

ANALISIS METAFORA DALAM JAWABAN  

TEKA-TEKI MINANGKABAU  

 

Oleh : Rapika Nanda 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penggunaan kata-kata yang 

bermetafora dalam  teka-teki Minangkabau, teka-teki ini berisi berbagai persamaan kata 

sifat, kata benda, dan kata kerja dalam persamaan dan proses kehidupan manusia. Kata-

kata yang keluar dari hasil pemikiran dan ide manusia, maka terbentuklah sebuah teka-

teki yang mengandung metafora. Penggunaan metafora dalam teka-teki Minangkabau 

sebagai analogi, dan sebagai pembanding dari objek pertama kepada objek kedua.                        

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bentuk-bentuk metafora dan makna 

metafora yang terdapat dalam jawaban teka-teki Minangkabau. Tujuan penelitian ini 

yaitu mendeskripsikan penggunaan bahasa metafora dalam teka-teki Minangkabau yang 

dikelompokkan ke dalam bentuk dan makna metafora. 

 

Ada tiga tahapan strategis dalam sebuah penelitian yaitu, 1) Tahapan penyediaan 

data. 2) Tahapan analisis data, dan 3) Tahapan penyajian analisis data. Dalam 

penyediaan data digunakan metode simak. Metode simak digunakan untuk menyimak 

penggunaan bahasa yang ditulis dalam teka-teki Minangkabau dengan  mencatatnya dan 

kemudian memilih data yang termasuk ke dalam bahasa metafora. Dalam analisis data 

digunakan metode agih dan padan. Referensial  unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh 

unsur bahasa yang terdapat dalam jawaban teka-teki Minangkabau yang mengandung 

metafora, dan padan translasional yang alat penentunya bahasa atau langue lain. Metode 

dan teknik penyajian analisis data menggunakan metode informal. 

Dari hasil analisis data, bentuk-bentuk metafora yang ditemukan dalam teka-teki 

Minangkabau yaitu: 10 metafora antropomorfis, 16 metafora binatang, 11 metafora dari 

konkrit ke abstrak, 3 metafora sinaestetik. Sehubungan dengan  itu makna yang lebih 

banyak ditemukan dalam teka-teki ini yaitu makna figuratif, sedangkan  makna 

denotatif dan konotatif jarang ditemukan dalam penganalisaan teka-teki Minangkabau 

ini.  

 

Kata kunci: metafora, teka-teki minangkabau, makna.  

 


