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ABSTRAK 

 

 Pitaruah Ayah untuak Anak Gadih Calon Anak Daro (PACAD), berisikan nasehat 

yang disampaikan ayah kepada anak perempuannya sehubungan tugas dan kewajiban seorang 

istri dalam rumah tangga. PACAD akan menjadi pengetahuan dasar bagi calon pengantin 

wanita, mengingat banyaknya terjadi masalah kecil dalam rumah tangga, karena kurangnya 

pengetahuan tentang kewajiban dan tanggung jawab baik suami maupun istri. Penelitian ini   

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk sintaksis serta jenis tindak tutur 

nasehat yang digunakan dalam PACAD.  

 Berdasarkan cara dan prosedur analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, karena objek yang akan diteliti adalah kata-kata manusia yang menghasilkan data 

deskriptif. Data dalam penelitian  ini adalah tindak tutur dalam Pitaruh Ayah untuak Anak 

Gadih Calon Anak Daro. Data dikumpulkan melalui metode simak. Metode simak 

diwujudkan lewat teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar yang digunakan adalah 

teknik sadap, sedangkan teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik simak bebas libat 

cakap dan catat. Untuk menganalisis data metode yang digunakan adalah metode padan, yaitu 

padan referensial dan padan translasional. Penyajian hasil analisis data dengan metoe 

informal dan formal. Teori yang dipakai untuk menganalisis data adalah teori tindak tutur. 

Bentuk sintaksis dalam PACAD kalimat yang dianalisis dengan teori yang dikemukakan oleh 

Alwi, dkk (2003). analisis jenis tindak tutur pada PACAD dengan teori yang dikemukakan 

Wijana (1996). 

 Berdasarkan hasil analisis ditemukan dua bentuk sintaksis dalam PACAD, yaitu (1) 

kalimat perintah dan kalimat berita. Bentuk sintaksis yang sering digunakan  dalam PACAD 

adalah bentuk berita. Hal ini diasumsikan tanggapan yang diharapkan ayah berupa tindakan 

dari anak perempuannya. Sebagai orang tua, ayah menginginkan agar nasehat yang diberikan 

diamalkan dengan baik oleh sang anak. Tujuannya demi kebaikan putrinya. Ada empat jenis 

tindak tutur nasehat yang digunakan dalam PACAD, yaitu (1) tindak tutur langsung (2) 

tindak tutur tidak langsung (3) Tindak tutur literal (4) tindak tutur tidak langsung literal. Jenis 

tindak tutur langsung sering muncul dalam PACAD. Diperkirakan tindak tutur langsung yang 

digunakan ayah, agar setiap tuturan nasehat dari ayah tidak bermakna ganda bagi sang anak. 

Sehingga nasehat yang diberikan ayah dapat langsung dipahami. 
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