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Peneltian ini berakar dari sejumlah fenomena bahasa yang terjadi di dalam 
masyarakat. Fenomena tersebut adalah pergeseran dan perubahan kata. Pergeseran 
terjadi karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang di dalamnya terdapat 
waktu, umur, perbedaan status dan lain sebagainya. Pergeseran dan perubahan 
kata yang terjadi terhadap dialek Batusangkar akan di bahas di dalam makalah ini. 
Ada pun tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui seperti apa pergeseran 
dan perubahan kata yang terjadi dan proses di dalam pergeseran kata tersebut. Di 
dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. 
Sumber data penelitian ini adalah generasi muda dan generasi tua yang ada di 
Batusangkar. Untuk mendapatkan data yang tetap serta akurat, proses di lakukan 
dengan mewawancarai 10 informan yang terdiri dari 5 orang generasi muda dan 5 
orang generasi tua. 
 Berdasarkarkan hasil penelitian, penulis menemukan pergeseran dan 
perubahan kata dari dialek Batusangkar. Terdapat proses perubahan fonem di 
dalam pergeseran kata yang terjadi. Perubahan pada fonem dapat dilihat dari 
adanya perubahan konsonan dan vokal. Proses pergeseran kata yang terjadi pada 
generasi muda bukan hanya mengalami perubahan, tetapi juga mengalami 
perubahan di dalam penambahan dan pengurangan huruf konsonan dan vokal dari 
kata tersebut. Akan tetapi, penggunaan kata oleh generasi tua juga terdapat 
perbedaan yang mencolok. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam 
proses pergeseran dan perubahan kata terjadi karena faktor lingkungan yang di 
dalamnya terdapat waktu, umur, perbedaan status dan lain-lainnya. Hal ini terjadi 
karena di dalam masyarakat tejadi percampuran dari bermacam dialek pendatang 
dari daerah lain sehingga menyebabkan pengaruh yang sangat besar bagi dialek 
Batusangkar. Dalam pergeseran kosakata di Batusangkar terdapat perubahan 
fonem yang terjadi pada kosa kata tersebut. Perubahan kosa kata Batusangkar 
dapat di kategorikan menjadi pinjaman kata dari bahasa lain dan kosakata yang 
sudah hilang. 


