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ABSTRAK 

Anesa Putri, 1710741004, skripsi dengan judul “ Tindak Tutur Ilokusi Ibu Kepada Anak 

dalam Bahasa Minangkabau”. Prodi Sastra Minangkabau Fakutlas Ilmu Budaya Universitas 

Andalas, Padang 2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan bentuk tindak tutur ilokusi ibu kepada 

anak dalam bahasa Minangkabau dan juga untuk mendeskripsikan fungsi tindak tutur ilokusi ibu 

kepada anak dalam bahasa Minangkabau. Teori yang digunakan sebagai tuntunan kerja dalam 

menganalisis data dalam penelitian ini adalah teori yang berhubungan dengan pragmatik.  

Metode dan teknik dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu (1) tahap 

pengumpulan data; (2) tahap analisis data; dan (3) tahap penyajian hasil analisis data .Pada tahap 

pengumpulan data ini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak 

dilakukan dengan memperhatikan dan mendengarkan tuturan informan (penutur). Teknik dasar 

yang digunakan adalah teknik sadap dan teknik lanjutan yang digunakan yaitu teknik SBLC 

(simak bebas libat cakap) dan teknik lanjutan yang kedua yaitu teknik catat. Pada tahap analisis 

data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan translational, dan teknik 

lanjutan yang digunakan adalah teknik Hubung Banding Persamaan (HBS). Pada tahap penyajian 

hasil analisis data, metode yang digunakan adalah metode informal (kata-kata biasa). 

Terdapat lima puluh (50) tuturan ibu kepada anak dalam bahasa Minangkabau yang 

didapatkan oleh peneliti yang akan diklasifikasikan atau di kelompokkan berdasarkan jenis 

tindak tutur representatif, direktif, ekspresif, komisif dan deklarasi. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ditemukan lima jenis tindak tutur ilokusi ibu kepada anak 

dalam  bahasa Minangkabau yakni : (1) representatif berupa melaporkan, ditemukan sebanyak 2 

buah data, (2)  direktif, berupa menyuruh, memohon, menyarankan, dan menantang sebanyak 18 

data, (3) ekspresif berupa, memuji, mengucapkan terima kasih, dan mengkritik ditemukan 

sebanyak 10 data, (4) komisif berupa, berjanji, dan mengancam ditemukan sebanyak 6 data,(5) 

deklarasi berupa, membatalkan, melarang, mengizinkan ditemukan sebanyak 16 data. 

 Fungsi tindak tutur ilokusi ibu kepada anak dalam bahasa Minangkabau yang 

ditemukan pada penelitian ini ada 4 fungsi, (1) kompetitif, sebanyak 5 data, (2) menyenangkan, 

sebanyak 8 data, (3) bekerjasama, sebanyak 5 data, (4) bertentangan, sebanyak 22 data. 

  

Kata kunci: Tindak tutur ilokusi, Minangkabau, representatif, direktif, ekspresif, komisif, 

deklarasi



 

 

 


