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ABSTRAK 

 

Reno Novita Sari, 1610722040. “Kebermaknaan Bahasa Verbal Penderita 

Skizofrenia (Studi Kasus Pada Makwal)”. Jurusan Sastra Indonesia Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pembimbing I, Leni Syafyahya, S.S., M.Hum. 

dan pembimbing II, Dra. Efri Yades, M.Hum. 

 

Masalah penelitian ini yaitu bagaimana karakteristik bahasa verbal penderita 

skizofrenia dan bagaimana makna bahasa verbal penderita skizofrenia. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan karakteristik dan makna bahasa verbal penderita 

skizofrenia. 

Metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

metode dan teknik penelitian yang dikemukakan oleh Sudaryanto (2015). Metode dan 

teknik tersebut, yaitu (1) metode dan teknik penyediaan data, (2) metode dan teknik 

analisis data, dan (3) metode dan teknik penyajian hasil analisis data. Pada metode 

dan teknik penyediaan data digunakan metode simak dan metode cakap. Teknik dasar 

yang digunakan pada metode simak ialah teknik sadap dengan teknik lanjutannya 

yaitu teknik simak bebas libat cakap (SBLC), teknik rekam, dan teknik catat. 

Selanjutnya, teknik dasar yang digunakan pada metode cakap ialah teknik pancing 

dengan teknik lanjutannya yaitu teknik cakap semuka. Pada metode dan teknik 

analisis data yang digunakan yaitu metode padan translasional dan metode padan 

referensial. Teknik dasar dari metode padan yang digunakan yaitu teknik pilah unsur 

penentu (PUP) dan teknik lanjutannya ialah teknik hubung banding membedakan 

(HBB). Pada metode dan teknik penyajian hasil analisis data digunakan metode 

penyajian informal. 

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa karakteristik bahasa 

verbal penderita skizofrenia yaitu 1) inkoherensi, 2) neologisme, 3) word salad 

/gado-gado kata, 4) senyapan, dan 5) repetisi. Selanjutnya, makna bahasa verbal 

penderita skizofrenia yaitu 1) pengertian (sense), 2) nada (tone), dan 3) tujuan 

(intension). Namun, tidak  terdapat perasaan (feelings) dalam penelitian ini karena 

keterbelahan jiwa yang dialami oleh penderita menyebabkan apa yang dibicarakan 

tidak sesuai dengan apa yang dia rasakan. 
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