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ABSTRAK 

 

Fitria Gusnita, 2017, Nama-Nama Tanaman Hias yang dijual di Lubuk 

Minturun (Leksikosemantik). Jurusan Sastra Minangkabau, Fakultas Ilmu 

Budaya, Universitas Andalas, Padang 2017. 

 

Objek penelitian ini adalah nama-nama tanaman hias yang dijual di Lubuk 

Minturun (analisis leksikosemantik). Objek penelitian tersebut selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan leksikologi dan semantik, dengan 

terlebih dahulu mengklasifikasi nana-nama tanaman hias ini, lalu dilanjutkan 

dengan mengidentifikasi serta memadankan ke dalam bahasa Minang, bahasa 

Indonesia, dan bahasa Latin. Penelitian ini bertujuan agar pembaca mengetahui 

nama-nama tanaman hias tersebut dalam tiga bahasa. 

 

Metode dan teknik yang digunakan adalah metode dan tekni yang dikemukan 

oleh Sudaryanto. Pertama adalah metode penyediaan data yang terdiri dari metode 

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

adalah teknik sadap, dan teknik lanjutannya adalah teknik simak libat cakap 

(SLC), teknik simak bebas libat cakap (SLBC), teknik rekam, dan teknik catat. 

Teknik dasar yang digunakan dalam metode cakap adalah teknik pancing dan 

teknik lanjutannya teknik cakap semuka. Kedua adalah metode dan teknik analisis 

data yang terdiri dari metode padan dan metode agih. Metode padan yang dipakai 

adalah metode padan translasional dan metode padan referensial. Selanjutnya 

metode agih yang diterapkan melalui teknik dasar. Teknik dasar metode agih 

adalah teknik bagi unsur langsung (BUL) dan teknik lanjutan yang digunakan 

adalah teknik ganti. Ketiga tahapan penyajian hasil analisis data menggunakan 

metode informal. 

 

Dari hasil analisis pengumpulan data dan klasifikasi yang telah dilakukan 

diperoleh dua pengelompokan tanaman hias. Pengelompokan pertama 

berdasarkan sifat tumbuhnya juga terdapat beberapa bagian yaitu (a) sekulen 5 
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nama-nama tanaman hias, (b) liana 5 nama-nama tanaman hias, (c) shurb 5 

nama-nama tanaman hias, (d) tree 5 nama-nama tanaman hias. Kedua, 

berdasarkan manfaat spesifiknya juga terbagi dari beberapa bagian yaitu (a) bunga 

potong terdapat 9 nama-nama tanaman hias, (b) tanaman bunga dalam pot terdiri 

dari 3 nama-nama tanaman hias, (c) tanaman hias daun terbagi juga 7 nama-nama 

tanaman hias.    

 

Kata kunci: tanaman hias, padanan 

    


