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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Umpatan dalam Bahasa Minangkabau di Kolom 

Komentar Akun Instagram @baruaktamvan”. Umpatan merupakan contoh dari kata-

kata yang memiliki kesan kasar, kotor, merendahkan orang lain, atau bahkan sesuatu 

perkataan yang tidak santun atau perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan pada 

orang lain.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Mendeskripsikan satuan lingual 

umpatan dalam bahasa Minangkabau yang terdapat di kolom komentar akun instagram 

@baruaktamvan. 2) Mendeskripsikan makna umpatan dalam bahasa Minangkabau yang 

terdapat di kolom komentar akun instagram @baruaktamvan. 3) Mendeskripsikan 

fungsi umpatan dalam bahasa Minangkabau di kolom komentar akun instagram 

@baruaktamvan. Teori yang digunakan dalam  penelitian ini adalah teori sosiolinguistik 

dengan beberapa kajian yang berkaitan yaitu: satuan lingual, jenis-jenis makna, 

speaking, dan fungsi umpatan.  

Metode dan teknik dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: 1) 

metode dan teknik penyediaan data, 2) metode dan teknik analisis data, 3) metode dan 

teknik penyajian hasil analisis data. Pada tahap penyediaan data, metode yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah metode simak dengan teknik dasar sadap dan 

teknik simak bebas libat cakap (SBLC). Teknik lanjutan pada tahap penyediaan data ini 

menggunakan teknik rekam, dan teknik catat. Pada tahap analisis data, metode yang 

digunakan adalah metode padan translasional dan metode padan pragmatis, dengan 

menggunakan teknik dasar pilah unsur penentu (PUP) dan teknik pilah pragmatis. 

Teknik lanjutan pada tahap ini menggunakan teknik hubung banding membedakan 

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

adalah metode penyajian informal.  

 Berdasarkan hasil analisis data, bentuk satuan lingual umpatan yang ditemukan 

dalam kolom komentar akun instagram @baruaktamvan berbentuk kata, frasa, klausa, 

dan kalimat. Dari (41) data yang ditemukan, sembilan diantaranya masuk ke dalam 

kelompok kata, delapan belas berbentuk frasa, sembilan data selanjutnya berbentuk 

klausa, dan lima data masuk dalam tataran kalimat. Selanjutnya ditemukan empat jenis 

makna yaitu: 1) Makna konseptual ditemukan sebanyak dua puluh empat data, makna 

konotatif sebanyak delapan data, makna tematik sebanyak tiga data dan makna afektif 

sebanyak enam data. 

Fungsi umpatan yang ditemukan dalam kolom komentar akun instagram 

@baruaktamvan ada 6, yaitu: 1) umpatan untuk mengekspresikan perasaan marah 

sebanyak sebelas data, 2) untuk mengekspresikan perasaan kesal ditemukan sebanyak 

sepuluh data, 3) untuk mengekspresikan perasaan menyesal sebanyak satu data, 4) 

untuk mengekspresikan perasaan heran sebanyak empat data, 5) untuk menghina orang 

lain sebanyak sepuluh data, dan 6) menunjukkan perasaan dekat dalam sebuah 

hubungan pertemanan ditemukan sebanyak lima data. 
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