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ABSTRAK 

 

Alda Oviola Putri. 1610723007. “Nama-Nama Gala Datuak di Nagari Tigo Jangko 

Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar (Tinjauan Antropolinguistik)”. Jurusan 

Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya. Pembimbing I: Dr. Fajri Usman, M.Hum dan 

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

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu (1) Apa saja nama-nama gala datuak 

dan latar belakang penamaan gala datuak yang ada di Nagari Tigo Jangko. (2) Apa makna nama 

dan nilai budaya yang terkandung dalam nama-nama gala datuak dan apa saja nilai budaya yang 

terdapat dalam nama-nama gala datuak di Nagari Tigo Jangko. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan nama-nama gala datuak, latar belakang pemberian nama, makna nama pada gala 

datuak, dan nilai budaya pada nama-nama gala datuak di Nagari Tigo Jangko. Pada penelitian ini 

digunakan metode dan teknik penelitian yang dikemukakan oleh Sudaryanto. Tahapan dalam 

penelitian, yaitu: (1) tahap penyediaan data, (2) tahap analisis data, dan (3) tahap penyajian hasil 

analisis data. Untuk penyediaan data, digunakan metode simak dan metode cakap. Metode simak 

dengan teknik dasar yaitu teknik sadap dan teknik lanjutan yaitu teknik simak libat cakap (SLC), 

teknik rekam dan catat. Untuk analisis data, digunakan metode padan translasional dan referensial. 

Teknik dasar yang digunakan yaitu teknik pilah unsur penentu (PUP) dan teknik lanjutan yang 

digunakan yaitu teknik hubung banding memperbedakan. Untuk penyajian analisis data, 

digunakan metode penyajian informal. Berdasarkan analisis data, nama-nama gala datuak di 

Nagari Tigo Jangko di antaranya: Datuak Rajo Boseg, Datuak Rajo Palowan, Datuak Penghulu 

Kayo, Datuak Montar, Datuak Incek Manih, Datuak Jo Putieh, Datuak Bijo Kaliang, Datuak 

Sutan Kampar, Datuak Rajo Patopang, dan Datuak Majo Indo. Adapun latar belakang penamaan 

nama-nama gala datuak terdiri atas penyebutan sifat khas, penemu dan pembuat, tempat asal, 

keserupaan, dan penamaan baru. Di samping itu, jenis makna nama dalam perspektif 

Antropolingustik pada nama-nama gala datuak di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo 

Kabupaten Tanah Datar yaitu makna pengharapan futuratif, makna pengharapan situasional, dan 

makna nama kenangan. Nilai Budaya pada nama-nama gala datuak di Nagari Tigo Jangko 

Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar yaitu nilai politik atau nilai kuasa, nilai kejujuran, 

nilai keagamaan atau nilai ketuhanan, nilai kerukunan dan penyelesaian konflik, nilai ilmu 

pengetahuan atau nilai teori, nilai kesejahteraan, dan nilai kenangan. 

 

Kata Kunci: nama, gala datuak, makna, dan nilai budaya. 
 


