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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1       Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai verba tindakan 

menggunakan tangan dalam bahasa Minangkabau di Nagari Manggopoh, Kecamatan 

Lubuk Basung, Kabupaten Agam, ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Verba tindakan menggunakan tangan dalam bahasa Minangkabau di 

Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam terdapat 

dalam bentuk kata dasar dan bentuk kata berimbuhan. Data dalam bentuk 

kata dasar, yaitu amiu, gaghinyiak, basiang, elo, angkek, antak, giciah,  

balah, kuduang, ambiak, bimbiang, jenjeang, binjik, bubuik, cabuik, 

bukak, cakiak, cikuih, cincang, gemai, sembai, cubik, kubik, gameh, cukiu, 

guntiah, paguik, ghangkuah, gamuih, pasiang, kaghuak, egang, galitiak, 

ganggam, antiak, kawuik, gawuik, ighik, kacau, kaik, katumeh, kubiak, 

kikih, kukuik,  pacik, lacik, lacuik, tangkok, tenteang, saok, lambuik, lateh, 

tundo, layang, suok, sepai, pakuak, piciak, picik, patiak,  pighuah, tampa, 

tampeleang, tapuak, tapiak, tinju, tokok, tunja, tutuik, kubak, paca, 

sawuak, kusuak, saik, dan  sambuik; sedangkan data dalam bentuk kata 

berimbuhan, yaitu gantunan,  banjunan, dan layiangan. 

2. Makna pada masing-masing data dijelaskan berdasarkan makna leksikal 

yang diperoleh berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan 
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masyarakat Nagari Manggopoh. 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. 

4.2       Saran 

Penelitian ini mengkaji verba tindakan menggunakan tangan dalam bahasa 

Minangkabau di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk, Kabupaten Agam. Dalam 

penelitian ini, verba tindakan menggunakan tangan dikaji dengan menggunakan 

makna leksikal. Untuk dapat menggali lagi permasalahan terhadap verba dalam 

bahasa Minangkabau, penelitian serupa dan dapat dilakukan dengan menggunakan 

teori-teori yang lain, seperti teori morfologi dan leksikologi. Selain itu, masih banyak 

lagi hal yang harus diteliti dalam bahasa Minangkabau.  

 

 

 

 

 




