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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dan  pembahasan yang telah dibahas pada 

bab sebelumnya  mengenai jenis metafora , makna ungkapan  metafora dan 

pemetaan konseptual metafora dalam Metafora Teks Berita Politik Pilpres 2019di 

Kompas.Com,dapat disimpulkan sebagai berikut:  

 Terdapat 3 jenis metafora dalam teks berita politik pilpres 2019 di 

kompas.com , yaitu jenis metafora struktural, metafora orientasional, metafora 

ontologikal. Dari tiga jenis metafora menurut Lakoff & Johnson, metafora 

orientasional adalah jenis metafora yang sering digunakan dalam metafora teks 

berita politik pilpres 2019 dikompas.com, yaitu sebanyak 10 data. Sedangkan 

jenis metafora yang jarang digunakan adalah jenis metafora struktural, hanya 8 

data.Untuk jenis metafora ontologikal berjumlah 9 data.Dalam jenis metafora 

struktural, metafora orentasional dan metafora ontologikal yang terdapat dalam 

metafora teks berita pilpres 2019 di laman kompas.com ditemukan jenis metafora 

sebanyak 28 data. 

Terdapat 5 makna metafora dalam teks berita politik pilpres 2019 di 

kompas.com yaitu makna metafora konotatif, stilistik, afektif, reflektif dan  

kolokatif. Dari ke 5 jenis makna menurut Leech, makna konotatif adalah makna 

yang sering digunakan dalam metafora teks berita politik pilpres 2019 

dikompas.com, yaitu sebanyak 10 data. Sedangkan untuk jenis makna yang tidak 
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digunakan adalah makna kolokatif dan stilistik. Untuk jenis yang jarang 

digunakan adalah reflektif berjumlah 1 data dan untuk makna efektif  berjumlah  7 

data. 

Terdapat juga 9 pemetaan konseptual dalam metafora teks berita politik 

pilpres 2019 dikompas.com yaitu metafora teks berita, metafora dalam ranah 

tumbuh-tumbuhan, metafora dalam antropemorik, metafora dalam ranah mahluk 

hidup, metafora dalam ranah benda mati,metafora dalam ranah aktifitas manusia, 

metafora dalam ranah fenomena alam, metafora dalam ranah perairan dan 

metafora dalam ranah penyedap makanan. Dari ke 9 jenis pemetaan konseptual, 

metafora aktifitas manusia adalah metafora yang sering digunakan dalam metafora 

teks berita politik pilpres 2019 dikompas.com, yaitu sebanyak 19 data. Untuk 

metafora yang paling paling sedikit adalah metafora dalam ranah mahluk hidup 

dan metafora dalam ranah penyedap makanan yaitu sama-sama berjumlah 1 data. 

Sedangkan untuk metafora konseptual lainnya seperti metafora teks berita 

berjumlah 5 data, metafora dalam ranah tumbuh-tumbuhan berjumlah 3, metafora 

dalam ranah antropomorik berjumlah 2, metafora dalam ranah benda mati 

berjumlah 4, metafora dalam ranah fenomena alam berjumlah 4, metafora dalam 

ranah fenomena alam berjumlah 4 dan metafora dalam ranah perairan berjumlah 

2. 

Jadi dalam jenis metafora, makna metafora dan pemetaan konseptual yang 

terdapat dalam metafora teks berita politik pilpres 2019 dikompas.com, ditemukan 

sebanyak 41 data secara keseluruhannya. 
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C. Saran 

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

peneliti, peneliti mempunyai saran sebagai berikut: 

I. Penelitian mengenai gaya bahasa metafora tidak hanya terdapat dalam 

berita harian saja, tetapi masih banyak terdapat dalam berbagai karya 

sastra lainnya. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai 

gaya bahasa metafora dengan obyek dan masalah yang berbeda. 

II. Pembaca juga dapat menggunakan berita harian terutama kompas.com 

sebagai media dalam mencari informasi. Dengan menggunakan berita 

harian yang terdapat di media massa, pembaca akan lebih  mengetahui 

informasi-informasi yang ada diseputaran dunia. 

III.  Bagi mahasiswa bisa membaca penelitian ini untuk lebih memahami dan 

mengetahui tentang metafora. 

 


