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ABSTRAK 

 

Siska Oktavianti. 2018. “Nama-Nama Daerah di Kecamatan Pantai Cermin 

Kabupaten Solok: Suatu Kajian Antropolinguistik”. Jurusan Sastra 

Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Pembimbing 1: Dr. Fajri Usman, M.Hum. 

Pembimbing II: M. Yunis, S.S., M.Hum. 

Setiap daerah memiliki nama. Pemberian nama pada tiap daerah bukan 

hanya sebutan saja. Daerah-daerah diberi nama oleh masyarakatnya berdasarkan 

situasi dan kondisi tiap-tiap daerah. Masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa 

sajakah nama-nama daerah dan latar belakang penamaan daerah yang ada di 

Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok? 2) Makna apa sajakah yang 

terkandung dalam nama-nama daerah yang ada di Kecamatan Pantai Cermin 

Kabupaten Solok? 3) Nilai-nilai budaya apa sajakah yang terkandung pada nama-

nama daerah di Kecamatan Pantai Cermin?. Penelitian ini dilakukan untuk 1) 

Mendeskripsikan nama-nama daerah dan latar belakang pemberian nama yang ada 

di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. 2) Menjelaskan makna yang 

terkandung pada penamaan daerah di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. 

3) Menjelaskan nilai-nilai budaya yang terkandung pada nama daerah di 

Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. 

Ada tiga metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

metode dan teknik penyediaan data, metode dan teknik analisis data, dan metode 

dan teknik penyajian hasil analisis data. Pada metode dan teknik penyediaan data, 

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

metode simak adalah teknik sadap dan teknik lanjutannya adalah Teknik Simak 

Libat Cakap (SLC) dan teknik catat. Teknik dasar yang digunakan dalam metode 

cakap adalah teknik pancing. Teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik cakap 

semuka. Pada metode dan teknik analisis data, digunakan metode padan 

ekstralingual dan teknik lanjutannya adalah teknik hubung banding. Pada metode 

dan teknik penyajian hasil data, digunakan metode penyajian informal. 

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan nama-nama daerah di 

Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok. Nama daerah ini di antaranya nama 

jorong, nama nagari, dan nama kecamatan. Pada analisis data, nama daerahyang 

akan dianalisis adalah 19 nama jorong, 2 nama nagari, dan 1 nama kecamatan. 

Latar belakang penamaan dari nama-nama daerah di Kecamatan Pantai Cermin 

Kabupaten Solok tersebut terbentuk berdasarkan anomastis. Nilai-nilai budaya 

yang terdapat pada nama-nama daerah di Kecamatan Pantai Cermin terdiri atas 

nilai ekonomi, nilai teori, nilai kuasa, dan nilai seni.  



 

 

 


