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ABSTRAK 

Citra Kusuma, 2018. “Nama-Nama Rumah Kos di Kecamatan Pauh” 

(Tinjauan Semantik). Jurusan Sastra Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya. 

Universitas Andalas, Padang, 2018.  

 

Perkembangan zaman saat ini sejalan juga dengan bertambah pesatnya 
jenis kebutuhan hidup manusia, seperti kebutuhan primer. Kebutuhan primer 
adalah kebutuhan yang harus terpenuhi, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi 
maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Salah satu kebutuhan 
primer itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal yang dimaksud dalam penelitian 
ini adalah kos. Kos merupakan salah satu tempat tinggal yang biasa ditempati oleh 
mahasiswa, orang bekerja dan perantau yang jauh dari kampong halaman. Tujuan 
dari penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan latar belakang penamaan dan 
motivasi pemberian nama rumah kos di Kecamatan Pauh secara Semantik. 2) 
Menjelaskan jenis makna yang terkandung pada nama-nama rumah kos di 
Kecamatan Pauh secara Semantik. 

 Ada tiga metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  
1) metode dan teknik penyediaan data, 2) metode dan teknik analisis data, 3) 
metode dan teknik penyajian hasil analisis data. Metode dan teknik penyajian data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode cakap, yang teknik dasarnya 
adalah teknik pancing, teknik lanjutannya adalah teknik cakap semuka (CS). Pada 
metode dan teknik analisis data  digunakan metode padan translasional dan 
metode padan referensial yang teknik dasarnya adalah teknik pilah unsur penentu 
yang bersifat daya pilah mental (PUP) dan teknik lanjutannya adalah teknik 
hubung banding membedakan (HBB). Pada metode dan teknik  penyajian hasil 
analisis data digunakan metode informal dan metode formal. 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori semantik. 
Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan latar belakang penamaan rumah kos di 
Kecamatan Pauh antara lain terbentuk atas unsur pembuat, tempat asal, 
penyebutan kekerabatan, nama tumbuhan (flora), dan pemendekan. Selain yang 
telah disebutkan di atas, juga terdapat nama-nama rumah kos yang merujuk pada 
latar belakang penamaan lain. Jenis makna yang terkandung pada nama-nama 
rumah kos yang ada di Kecamatan Pauh terdiri atas 3 jenis yaitu: makna leksikal, 
makna referensial, dan makna idiomatik. 
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