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ABSTRAK 

 

Werni. 2016. Penggunaan Kosa Kata Bahasa Minangkabau oleh Penutur Tua 

dan Penutur Muda di Kanagarian Gunuang Rajo, Kecamatan Batipuah, 

Kabupaten Tanah Datar. Jurusan Sastra Daerah Minangkabau Universitas 

Andalas, Padang. Pembimbing: Prof. Dr. Oktavianus, M. Hum. dan Rona Almos, 

SS, M. Hum. 

Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kata-kata BMPTPM di 

Kanagarian Gunuang Rajo yang mengalami perubahan penggunaan dan faktor 

penyebabnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kata-kata yang 

mengalami perubahan pada kosa kata BMPTPM di Kanagarian Gunuang Rajo dan 

faktor penyebab terjadinya perubahan tersebut.   

Untuk menganalisis data digunakan pendekatan sosiolinguistik yang 

dikemukakan oleh Chaer dan Leonie (2010) dan menganalisis faktor 

menggunakan teori Usman dkk (1979).  

Metode yang digunaka dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, 

penyediaan data, tahap analisis data, dan tahap penyajian hasil analisi data. 

Metode dan teknik yang digunakan pada tahap penyediaan data adalah metode 

cakap dan metode simak. Pada metode cakap digunakan  teknik cakap semuka, 

teknik pancing, teknik catat, dan teknik rekam, sedangkan pada metode simak 

digunakan teknik sadap, kemudian dilanjutkan dengan beberapa teknik yaitu 

teknik Simak Libat Cakap (SLC) dan teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC). 

Dalam analisis data digunakan metode padan referensial dan translasional dengan 

teknik dasar, yaitu teknik pilah unsur penentu (PUP). Teknik lanjutannya teknik 

hubung berbanding memperbedakan (HBB). Untuk penyajian hasil analisis data 

digunakan metode informal dan formal. 

Setelah dilakukan analisis data dan klasifikasi ditemukan dua bentuk 

perubahan penggunaan kosa kata BMPTPM di Kanagarian Gunuang Rajo yaitu 1) 

Kata-kata yang hilang atau tidak dipakai lagi yang disebabkan oleh faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal yaitu: pertentangan homonimis. Faktor eksternal 

yaitu: segi kemasyarakatan, usia, pendidikan dan bahasa asing, 2) Munculnya 

kosa kata baru ditemukan hanya berupa kata-kata baru yang dibentuk dari luar 

BMPTPM di Kanagarian Gunuang Rajo.  

 

Kata kunci: Perubahan, kosa kata, faktor, penutur tua, dan penutur muda,  

 

 

 

 


