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ABSTRAK 

 

 Nora Amelia, 1610722042. “Nama-nama Pusat Kebugaran di Kota 

Padang: Tinjauan Semantik”. Skripsi. Jurusan Sastra Indonesia Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Andalas, 2022. Pembimbing I: Efri Yades, M. Hum. 

Pembimbing II: Leni Syafyahya, S.S., M.Hum. 

 Masalah dalam penelitian ini 1). Apa saja nama-nama pusat kebugaran di 

Kota Padang dan apa latar belakang penamaan dari nama pusat kebugaran 

tersebut? 2). Jenis-jenis makna apa saja yang terdapat pada nama pusat kebugaran 

yang ada di Kota Padang? Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mendeskripsikan 

nama pusat kebugaran yang ada di Kota Padang dan  menjelaskan latar belakang 

penamaan dari nama pusat kebugaran tersebut. 2). Mendeskripsikan jenis-jenis 

makna yang terkandung dalam nama pusat kebugaran di Kota Padang. 

 Metode dan teknik yang digunakan pada tahap penyediaan data adalah 

metode simak dan metode cakap. Teknik dasar yang digunakan pada metode 

simak yaitu teknik sadap dan teknik lanjutan yaitu teknik rekam, foto, catat dan 

teknik simak libat cakap. Pada tahap analisis data, metode yang digunakan adalah 

metode padan referensial dan metode padan translational. Teknik dasar yang 

digunakan yaitu teknik pilah unsur penentu (PUP) dan teknik lanjutannya teknik 

hubung banding membedakan (HBB). Pada tahap penyajian hasil analisis data 

metode yang digunakan adalah metode penyajian informal. 

 Berdasarkan  hasil analisis data, beberapa nama pusat kebugaran di Kota 

Padang di antaranya: D’Classic, Wen Fitness, Samuray Gym dan Garuda Fitness. 

Adapun latar belakang penamaan pusat kebugaran di Kota Padang terdiri atas: 

nama pembuat; Alfi Gym, Wen Fitness, pemendekan; FJ Gym, Amor, keserupaan; 

D’Ladies, dan sifat khas; Fit Station. Selain nama-nama tersebut juga terdapat 

penamaan lain yang tidak berdasarkan teori yang ada di antaranya: Metro Gym, 

Revolt Gym, dan Scorpion Gym. Berdasarkan analisis makna ditemukan lima jenis 

makna yaitu makna leksikal, gramatikal, idesional, kognitif, dan referensial. Ada 

beberapa nama pusat kebugaran yang memiliki lebih dari satu makna di 

antaranya: Wen Fitness, Rays Stone. 

 

 

 

 

 

 

 

Kata kunci: nama pusat kebugaran, makna, dan bahasa. 
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