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Alu-atuan kepada buku: 
Ungkapan Melayu - pem1h1man dan m1s1l1hny1 
oleh Tenas Effendi 
Terbitan KGMS 2012. 

Bismillahir-Rahmanir-Rahim ... 

Kakek saya, Yai Abdul Razak b Shamgan telah berpulang tidak lama setelah Jepun 
menyerang negeri China pada 07-07-1937, ketika saya sedang belajar dalam Darjah IV 
Sekolah Melayu Tanglin Besar di Ellis Road Singapura. 

Semasa hayatnya, di saat-saat bercerita sambil berbaring sebelum tidur, kakek 
pemah memberitahu saya: 

Kalau nak jadi orang biasa: banyakkan mendengar; 
Ka/au nak jadi orang cendekia: banyakkan membaca; 
Ka/au nak jadi orang bijaksana; banyalckan menulls ... 

Says sambut cakapnya itu dengan mengiyakan sahaja perkataannya kerana 
sebenamya: pada ketika itu saya belum faham apa-apa tentang yang dicakapkannya .. 

Namun, setelah kakek tidak ada, saya pun s�ah semakin dewasa dan telah 
pula banyak menclengar, banyak membaca dan banyak menulis, maka dapat saya 
rasakan: sesungguhnya perkataan kakek itu banyak sekali benamya. 

Betapa tidak? 
Dari semenjak zaman sebelum mengenal mendasah (madrasah) dan sekolah 

(termasuk institusi, maktab dan universiti) betapakah sesepuh kita mengajar, mendidik 
dan mengasuh anak cucu dan waris-warisnya supaya menjadi masusia (yang disebut 
kakek sebagai 'orang' tadi) yang manusiawi. 

Sejarah menunjuk dan merakamkan bahawa pengajaran, penclidikan dan 
asuhan untuk menjadikan kehidupan generasi warisnya lebih baik daripada keadaan 
generasinya sencliri, telah disempumakan sesepuh dengan kaedah arah/pertntat, dan 
tegah/bantah, melalui wacana yang mereka sebut pituah; ungkapan; kiasan; buidalan, 
tamsil ibarat atau perompamaan. 

Melalui wacana-wacana tersebut para sesepuh mengajari warisnya mengenal 
nilai-nilai hidup yang baik dan yang jahat sambil menganjurkan supaya anak-anak 
didiknya memilih, mengamal dan menegakkan kebaikan sambil mengetepi dan menjauhi 
kejahatan. 

Arah dan tegah itu tersemat dalam pituah, muisalnya seperti:: 
·buat baik berpad&-pada; bust jahat Jangan seka/1."
"ikutlah resmi padi: makin berisi semakin ronduk"
"yang manis Jangan segera ditelan; yang pahit Jangan cepat diluahkan•

11Buat balk berpada-pada· merupakan wacana arahlperintah; manakala "buat 
jahat jangan sekali" merupakan wacana tegahlbantah. Demikian puta: lkutlah resmi 
padi itu merupakan wacana arahlperintah dan Jangan segera ditelain -itu merupak�n 
wacana tegah/bantah. 

Dalam bukunya Ungkapan Melayu - pemahaman dan maaalahnya if1i, 
nampaknya, Pak Tenas mengungkap kaedah 'arah/perintah' itu dengan kata: tunjuk
ajar Melayu, manakala yang bersifat 'tegah/bantah' itu pula diungkapnya dengan kata 
pantang larang. 



Bagaimanapun, perbedaan sebutan ungkapan sebagai unsur budaya bukanlah 
sesuatu yang luar biasa. Perbedaan memang boleh terjadl aklbat perbedaan salah satu 
daripada unsur-unsur penganut, teritori dan zaman 

Lumrahnya: perbedaan sebutan itu mewujudkan variasi bagi sesuatu ungkapan, 
misalnya ungkapan: segan bertsnys sesst jslsn; segan berkayuh pershu hsnyut. Ada 
penganut di lain teritori atau di lain zaman menyebutnya: malu bertsnys sesat jslsn; 
malu berksyuh pershu hsnyut. Ada juga penganut yang menyebut ungkapan: lain 
padang lain be/slang itu dengan sebutan: lain ladang lain be/slang. 

Baru-baru ini kita sedang mendengar ada orang yang menyangsikan kesahihan 
perumpamaan: ·hsrspksn pagar; psgsr mskan padi" - sama ada yang diharapkan itu 
benar-benar pagar ataukah pegar(sejenis burung/ayam yang makan padi). 

Melihat kepada banyaknya wacana yang mesra alam digunakan sesepuh untuk 
mengajar, mendidik dan mengasuh para warlsnya menjadi manusia yang manusiawi, 
tampak kewujudan wacana tersebut sangat terpandu oleh talibun yang berkata: 

Penakik pissu sersut, 
Amb17 gs/sh bstsng lintsbung, 

Seludang smbil untuk nyiru; 
Yang setetes jadikan laut, 

Yang sekeps/ jsdiksn gunung, 
Alam twlcembang jadikan guru ... 

Semenjak berkenalan dengan sekolah sekular yang datang dari Barat, angin 
Barat yang mulanya berpuput sepoi-sepoi bahasa itu lama-kelamaan secara sistematik 
dan stratejik telah menjadi angin kencang dan membadai minda banyak orang kita, 
sehingga keseimbangan antara sekular dan peribadi menjadi genjot. 

Kesedaran sekelompok sesepuh muda yang bimbang kalau-kalau kegenjotan itu 
semakin meneruk, mungkin pada suatu ketika yang tidak berapa lama lagi, keperibadian 
kita akan lunyai dimamah sekularisma; maka direkayasakan mereka suatu kaedah yang 
diharap akan dapat mengimbangkan sekularisma itu dengan peribadi. 

Kaedah itu terkenal dengan sebutan pembinaan manusia arif budiman. 
Pelajar arif budiman tidak lagi dididik dengan semata-mata disuguhi ilmu 

pengetahuan untuk kearifan mentalnya; bahkan semangat mencintai dan menghayati 
kebudayaan harus disuntikkan ke hati nurani mereka, kerana keterpaduan pendidikan 
dan kebudayaan itu dapat menjadikan manusia itu insan yang sempuma. 

Di sinilah terletaknya pertautan buku Ungkapan Melayu - pemahaman dan 
masalahnya, karya Budayan Riau, Dr Tengku Nasaruddin Effendy @ Pak Tenas itu 
dengan pembinaan manusia Arif Budiman. 

Oalam buku itu Pak Tenas membentangkan: 
365 nilai (tennasuk nilai iman dan takwa, nilai jujur dan adil, nilai bertimbang 

rasa, nilai kegotongroyongan, nilai mandiri dan percaya diri; nilai mentaati pemimpin, 
nilai bertanggungjawab, nilai sabar dan lapang dada) serta banyak lagi. .. 

105 pantangan (termasuk: pantang bercakap membuang adab, pantang cerdik 
menjual kawan; pantang nasihat membawa mudarat; pantang bekerja sambil lewa; 
pantang pandai memandai-mandai dan yang sebagainya) yang harus dihayati sebagai 
peduman.hidup seseorang yang arif budiman. 
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Terlampir pula 3465 ungkapan yang mengambil iktibar dari fenomena alam -
termasuk alam jagat (bumi; langit; angin, bintang dsb) alam haiwan (mergastua; unggas, 
serangga), tumbuh-tumbuhan (pepohon, bunga, buah dsb) dan tubuh manusia. 

Dijelaskan juga bagaimana memahami makna dan falsafah sesuatu ungkapan 
tersebut sehlngga ungkapan itu benar-benar mendatangkan manfaat kepada yang 
menghayatinya. 

Memahami ungkapan harus dibaca yang tersurat dan yang tersirat - membaca 
yang tersurat, hanya kulitnya yang kita dapat; baca juga yang tersirat supaya intinya kita 
dapat - demikian peringat dan nasihat Pak Tenas. 

Cetakan pertama buku ini telah dilaksanakan Yayasan Tenas Effendy di 
Pekanbaru, Riau, Indonesia, pada Jun 2010. 

Dan sekarang: dengan persetujuan dan izin Pak Tenas buku ini dicetak pula oleh 
Kesatuan Guru-guru Melayu Singapura, khususnya untuk menjadi sebahagian daripada 
rujukan pelajar calon-calon arif budiman kita; dan umumnya untuk sesiapa sahaja yang 
ingin meluaskan pengetahuannya mengenai ungkapan Melayu serta mengambil 
manfaatnya. 

Terima kasih kepada Pak Tenas dan Yayasannya. 

Tahniah kepada KGMS yang berusaha menerbitkannya. 

Semoga sama-sama kita berjaya, Amiin ... 

Haji Muhammad Ariff Ahmad, PBS, BBM, BBM(L) 
12 Rabiulakhir 1433 
05 Mac2012 
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