
 

 

ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Program Studi Sastra Daerah Minangkabau Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Andalas (1985-2014)”. Program Studi Sastra Daerah Minangkabau 

merupakan salah satu prodi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya yang bernama Fakultas Sastra 

dan Ilmu-Ilmu Sosial ketika pertama didirikan pada tahun 1982. Program Studi ini relatif 

memiliki jumlah peminat yang lebih sedikit dibandingkan prodi lainnya di Fakultas Ilmu 

Budaya. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang lazim digunakan 

dalam ilmu sejarah. Tahap pertama heuristik atau pengumpulan sumber. Sumber tertulis 

diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, studi kepustakaan dilakukan dengan 

menelaah beberapa arsip dan buku-buku seperti: SK Pendirian Fakultas Sastra tahun 1983, 

Wawancara dilakukan denganberbagai pihak yang ada dilingkungan Prodi Sastra Daerah 

Minangkabau, seperti Ketua dan Sekretaris Jurusan, Dosen, dan Alumni. Sumber-sumber 

yang diperoleh tersebut ditelaah melalui kritik sumber untuk menjaga keotentikan dan 

kredibilitasnya, kemudian diinterpretasikan. Setelah itu dilakukan historiografi atau penulisan 

sejarah sebagaimana skripsi ini berhasil dirampungkan. 

Pada awal berdirinya Prodi Sastra Daerah Minangkabau berada di Jl. Situjuh Jati 

Padang. Keadaan yang serba terbatas oleh setiap penghuniu kampus ini. Tahun 1989 Prodi 

Sastra Daerah Minangkabau menempati gedung baru di Kampus Limau Manis. Fakultas 

Sastra merupakan Fakultas pertama yang menghuni kampus ini. Keadaan dan suasana jauh 

lebih baik di dengan kampus sebelumnya baik dari lokasi maupun sarana dan prasarana yang 

tersedia. Dosen sebagai tenaga pengajar pun mengalami perubahan yang lebih baik. Empat 

tahun pertama pendiriannya, Jurusan ini belum memiliki dosen tetap. Pada tahun 1998 

barulah perekrutan dosen sebanyak 5 orang. Sampai tahun 2010 jumlah dosen yang ada di 

Prodi ini sudah mencapai 16 orang dengan rata-rata pendidikan mereka S-2. 

Sejak awal berdirinya tahun 1985 sampain tahun 2014 Prodi Sastra Daerah 

Minangkabau selalu berupaya menjadi lebih baik. Hasil dari usaha tersebut tampak dengan 

berbagai prestasi yang diperlihatkan oleh dosen dan mahasiswa Prodi Sastra Daerah 

Minangkabau. Semua kalangan dilingkungan di Prodi ini memberi kontribusi yang baik demi 

kemajuan Prodi Sastra Daerah Minangkabau pada khususnya dan Fakultas Sastra serta 

Universitas Andalas pada umumnya. 

 


