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ABSTRAK 

 

Lusiana Afriani Widia Ningsih. 1510722009. “Verba Tindakan Menggunakan 

Tangan dalam Bahasa Minangkabau di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk 

Basung, Kabupaten Agam”. Skripsi. Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu 

Budaya, Universitas Andalas. 2020. Pembimbing I: Dra. Sri Wahyuni, M.Ed. 

dan Pembimbing II: Ria Febrina, S.S., M.Hum. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan verba tindakan yang 

dilakukan dengan menggunakan tangan dalam bahasa Minangkabau yang ada di 

Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dan 

mendeskripsikan makna leksikal yang terdapat pada masing-masing verba tindakan 

yang dilakukan dengan menggunakan tangan dalam bahasa Minangkabau di Nagari 

Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. 

Pada penyediaan data, metode yang digunakan adalah metode simak dan 

metode cakap. Pada metode simak, teknik dasar yang digunakan adalah teknik sadap 

dan teknik lanjutan yang digunakan adalah teknik simak libat cakap (SLC). Pada 

metode cakap, teknik dasar yang digunakan adalah teknik pancing, sedangkan teknik 

lanjutan yang digunakan adalah teknik cakap semuka, teknik catat, dan teknik rekam. 

Pada metode dan teknik analisis data, metode yang digunakan adalah metode padan 

referensial dan metode padan translasional. Teknik yang digunakan adalah teknik 

pilah unsur penentu (PUP) dan teknik hubung banding memperbedakan (HBB). Pada 

penyajian hasil analisis data, metode yang digunakan adalah metode informal. 

Berdasarkan klasifikasi dan analisis data yang telah dilakukan, terdapat verba 

tindakan menggunakan tangan dalam bentuk kata dasar dan kata berimbuhan. Makna 

yang digunakan pada data adalah makna leksikal yang diperoleh berdasarkan 

wawancara dengan informan. Makna tersebut dikelompokkan berdasarkan bagian 

tangan yang digunakan, yaitu 1) verba tindakan menggunakan tangan dengan jari 

tangan, 2) verba tindakan menggunakan tangan melibatkan seluruh tangan, dan 3) 

verba tindakan menggunakan tangan dengan bantuan benda. Verba tindakan 

menggunakan jari tangan, di antaranya antak, cukiu, gamuih, dan pighuah. Verba 

tindakan melibatkan seluruh tangan di antaranya amiu, angkek, ghangkuah, dan 

tenteang. Verba tindakan menggunakan tangan dengan bantuan benda, di antaranya 

cincang, kaik, pakuak, dan sepai. 
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