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ABSTRAK 

 Feby Riana Putri, 2017 Analisis Homonim Bahasa Minangkabau dan Bahasa Jawa 

di Kabupaten Dharmasraya. Jurusan Sastra Daerah Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya, 

Universitas Andalas Padang, 2017. 

 Penelitian ini menganalisis homonim bahasa Minangkabau dan bahasa Jawa di 

Dharmasraya bertujuan agar penutur yang bukan penutur asli bahasa Jawa dan Minangkabau 

mengetahui apa saja kata-kata yang berbentuk homonim dalam bahasa Minangkabau dan bahasa 

Jawa dan bagaimana penggunaan kata yang berhomonim dalam bahasa Minangkabau dan bahasa 

Jawa di Kabupaten Dharmasaraya. 

  Dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu tahap penyediaan data 

menggunakan metode simak, analisis data menggunakan metode agih untuk menentukan bentuk 

homonim, pendekatan semantik untuk menentukan makna, dan pendekatan konteks struktural 

untuk menggunakan kata yang berbentuk homonim dalam bahasa Minangkabau dan bahasa Jawa 

di Kabupaten Dharmasraya. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam bahasa Minangkabau dan bahasa 

Jawa di Kabupaten Dharmasraya banyak terdapat kata-kata yang berbentuk homonim yaitu, 

homonim yang homograf dan homonim yang homofon dan homograf. Homonim yang homograf 

sebanyak 7 kata, sedangkan homonim yang homofon dan homograf sebanyak 36  kata. Dengan 

adanya penelitian ini maka dapat dijadikan sebagai pedoman untuk para penutur yang bukan 

penutur  asli bahasa Minangkabau dan bahasa Jawa di Dharmasraya dalam menggunakan kata-

kata yang berbentuk homonim dalam bahasa Minangkabau dan bahasa Jawa. Dalam penelitian 

ini peneliti membatasi kosakata dalam bahasa Minangkabau umum yang biasa digunakan 

masyarakat Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya dan selanjutnya kosakata dalam bahasa 

Jawa yang digunakan adalah bahasa Jawa umum Solo dan Jogja yang sering digunakan 

masyarakat Jawa di Kabupaten Dharmasraya. 

Kata kunci: homonim, bahasa Minangkabau dan bahasa Jawa 

 
 


