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MOTTO 

 

 Setiap jenjang memiliki dunia sendiri, yang selalu dilupakan ketika umur 

bertambah 

Tak bisa kembali ke kacamata yang sama, bukan berarti kita lebih mengerti dari 

yang semula. 

Rambut putih tak menjadikan kita manusia yang segala tahu. 

Jembatan yang rendah hati, bukan kesombongan diri. 

(Jembatan Zaman, 1998) 

Dee Lestari 

 

 Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun 

melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan, tidak akan 

membuat kemajuan walaupun ia berada di jalan yang mulus. 

 

(Thomas Carlyle) 

 

 

 “Ada banyak kepentingan yang mungkin sangat mendesak, tapi menuntut 

ilmu adalah suatu kewajiban, maka percayalah bahwa ilmu akan 

menunjukkan ke mana langkahmu selanjutnya (pastilah diiringi Doamu)” 

(Penulis) 
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ABSTRAK 

ANITA DWI JAYANTI. 1311109312. Abreviasi Bahasa Indonesia Dalam Harian Jawa 

Pos. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Satra Indonesia. Jurusan Bahasa dan 

Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya Dharma Klaten. 

Pembimbing I Dr. H. Basuki, M.M, Pembimbing II Wisnu Nugroho Aji, S.Pd.,M.Pd 

Penelitian mengenai abreviasi bahasa Indonesia dalam harian Jawa Pos bertujuan 

mendeskripsikan jenis, bentuk asal dan proses abreviasi yang terdapat dalam harian Jawa Pos. 

Subjek penelitian ini adalah semua kata yang terdapat dalam rubrik harian Jawa Pos 

kecuali rubrik iklan, sedangkan objek penelitian adalah abreviasi yang terdapat dalam harian 

Jawa Pos Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah human instrument (peneliti sendiri), dan 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif 

kualitatif. 

Dalam hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan. Pertama, jenis abreviasi 

terdapat lima bentuk, yaitu singkatan, akronim, kontraksi, penggalan, dan lambang huruf. Kedua, 

bentuk asal abreviasi yang ditemukan sebanyak tiga bentuk, yaitu kata, nama diri, dan frasa 

nomina. Ketiga, proses abreviasi yang ditemukan sebanyak tiga proses, yaitu (1) pengekalan 

huruf seperti varian pengekalan huruf pertama tiap komponen, pengekalan huruf pertama dengan 

pelesapan konjungsi, pengekalan huruf pertama dengan bilangan bila berulang, pengekalan huruf 

pertama dari komponen gabungan (2) pengekalan suku seperti varian pengekalan suku pertama 

tiap komponen, dan (3) pengekalan huruf dan suku seperti varian pengekalan suku pertama 

komponen pertama serta huruf pertama dari komponen selanjutnya. 

Kata kunci: Abreviasi, Jenis Abreviasi, Bentuk Abreviasi, Surat Kabar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bahasa adalah sarana utama dan vital untuk memenuhi kebutuhan 

berkomunikasi, baik mengutarakan ide, gagasan, pokok pikiran maupun 

maksud. Manusia sepanjang hidupnya akan terus-menerus berbahasa karena 

selama hidupnya manusia tidak mungkin putus dari komunikasi. Sarana 

komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi 

nonverbal. Komunikasi verbal dapat meliputi pidato, tegur sapa, atau 

wawancara yang disampaikan secara lisan. Sementara itu, bentuk nonverbal 

dapat berupa tulisan dalam buku, majalah, surat kabar, dokumen dan naskah-

naskah kuno. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, manusia kerap kali 

menggunakan abreviasi dalam komunikasi. Menurut Wibowo (2001: 3), bahasa 

adalah sistem simbol bunyi yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang 

dipakai sebagai komunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan 

perasaan dan pikiran. Secara utuh bahasa dapat diartikan sebagai suatu sistem 

yang mengaitkan antara indra manusia dengan lambang/simbol tertentu dalam 

suatu keadaan yang bersifat temporatif.  

Media massa merupakan salah satu peranan yang menggunakan bahasa 

sebagai senjata utama yang dapat memberikan banyak informasi kepada 

masyarakat baik yang bentuk cetak maupun elektronik. Media massa sebagai 

sebuah sarana untuk mempublikasikan segala informasi dalam berbagai bidang 

kehidupan. Bahasa dalam media massa dapat dijadikan sebagai tolok ukur 

dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Media massa 

merupakan alat yang cukup efektif untuk menuangkan gaya bahasa secara 

sistematis dan terstruktur. Salah satu jenis media massa yang paling mudah 

ditemukan adalah surat kabar, dimana surat kabar ini telah menjadi konsumsi 

masyarakat sehari-hari. Menurut Alwi (2003: 1109), surat kabar yaitu 

lembaran-lembaran kertas bertuliskan berita dan sebagainya. Sebuah berita 
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pastinya mempunyai tujuan tertentu yang bersifat informatif, namun tidak dapat 

dipungkiri para jurnalis menggunakan gaya bahasa sebagai pemanis sebuah 

berita agar mempunyai kesan yang menarik untuk dibaca. Menurut Chaer 

(2008:191), abreviasi adalah proses penanggalan bagian-bagian leksem atau 

gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya 

tetap sama dengan bentuk utuhnya. 

Menurut Kridalaksana (1989: 159) abreviasi adalah proses penanggalan 

satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga jadilah 

bentuk baru yang berstatus kata. Fenomena ini muncul seiring kebutuhan 

manusia untuk berbahasa secara praktis, cepat dan hemat. Bahasa SMS 

misalnya, manusia dituntut menyampaikan pesan secara utuh dengan jumlah 

karakter yang minim. Beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa 

abreviasi juga sering muncul dalam media cetak dan elektronik, seperti judul 

program televisi Bolang (Bocah Petualang). Selain praktis, hal ini dilakukan 

agar program tersebut menarik dan mudah untuk diingat. 

Proses abreviasi memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing. 

Perkembangan abreviasi mencakup berbagai aspek. Dalam dunia kepolisian 

pun abreviasi sangat banyak digunakan. Tidak ketinggalan, musim pemilihan 

umum memberikan banyak sumbangan kebahasaan seiring kebutuhan dan 

kreativitas seseorang. Hal ini banyak dilihat di media massa. Maka dari itu, 

untuk melihat perkembangan jenis, bentuk asal serta proses.pembentukan 

abreviasi dalam bahasa Indonesia lebih lanjut akan diteliti jenis, bentuk asal, 

serta proses abreviasi yang terjadi pada harian Jawa Pos. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian 

ini dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Dalam surat kabar Jawa Pos berisi berbagai rubrik yang beragam dan selalu 

memuat berita-berita yang banyak diperbincangkan serta disajikan dengan 

bahasa khas para jurnalis sebagai upaya untuk menambah minat 
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pembacanya. Dalam jenis abreviasi bahasa Indonesia dalam harian Jawa 

Pos ini terdiri dari singkatan, penggalan, akronim, kontraksi, lambang huruf. 

2. Satuan yang paling kecil yang menjadi asal suatu kata kompleks. Bentuk 

asal abreviasi bahasa Indonesia dalam harian Jawa Pos dapat berupa kata, 

nama diri, dan frasa. Pada harian Jawa Pos berisi berbagai rubrik yang 

beragam dan selalu memuat berita-berita yang banyak diperbincangkan 

serta disajikan dengan bahasa khas para jurnalis sebagai upaya untuk 

menambah minat pembacanya. 

3. Pada harian Jawa Pos berisi berbagai rubrik yang beragam dan selalu 

memuat berita-berita yang banyak diperbincangkan serta disajikan dengan 

bahasa khas para jurnalis sebagai upaya untuk menambah minat 

pembacanya. Proses abreviasi bahasa Indonesia dalam harian Jawa Pos 

dapat dibagi menjadi pengekalan huruf, pengekalan suku, pengekalan huruf 

dan suku, dan lambang huruf yang menandakan sesuatu. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

dalam kesempatan ini penulis menekankan batasan permasalahan pada jenis 

abreviasi bahasa Indonesia dalam harian Jawa Pos, bentuk asal abreviasi bahasa 

Indonesia dalam harian Jawa Pos, proses abreviasi bahasa Indonesia dalam 

harian Jawa Pos pada bulan September – Oktober 2017. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang 

dijabarkan dalam poin-poin sebagai berikut. 

1. Jenis abreviasi bahasa Indonesia apa sajakah yang terdapat dalam harian 

Jawa Pos pada bulan September - Oktober 2017? 

2. Bagaimana bentuk asal abreviasi bahasa Indonesia pada harian Jawa Pos 

pada bulan September - Oktober 2017? 
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3. Bagaimana bentuk proses abreviasi bahasa Indonesia bisa terjadi pada 

harian Jawa Pos di bulan September - Oktober 2017? 

E. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana dalam rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan. 

1. Jenis abreviasi bahasa Indonesia yang muncul dalam harian Jawa Pos pada 

bulan September - Oktober 2017. 

2. Bentuk asal abreviasi bahasa Indonesia dalam harian Jawa Pos pada bulan 

September - Oktober 2017. 

3. Proses abreviasi bahasa Indonesia dalam harian Jawa Pospada bulan 

September - Oktober 2017 . 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

praktis maupun secara teoritis. Adapun manfaat-manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman secara 

langsung terhadap peneliti dalam menganalisis abreviasi serta 

memberikan motivasi kepada peneliti lain, untuk melakukan penelitian 

yang sejenis. 

b. Manfaat Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada 

mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam memahami 

fenomena abreviasi yang terdapat dalam media massa, khususnya dalam 

harian Jawa Pos. 
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2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya temuan di bidang 

kajian abreviasi serta memberikan gambaran mengenai jenis, bentuk serta 

proses abreviasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

sumbangan informasi dalam bidang linguistik, khusunya morfologi serta 

menjadi acuan penelitian lebih lanjut tentang abreviasi dalam media massa 

cetak. 

 

G. Penegasan Judul 

Dalam penelitian ini dapat di tegaskan bahwa judul yang di ambil oleh 

peneliti yaitu Abreviasi bahasa Indonesia dalam harian Jawa Pos. 

1. Abreviasi 

Menurut Chaer (2008:191), abreviasi adalah proses penanggalan 

bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah 

bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan bentuk utuhnya. 

2. Bahasa Indonesia 

Menurut Kridalaksana (2008: 26), bahasa Indonesia adalah bahasa 

persatuan dan bahasa Indonesia. Nama ini diciptakan oleh M. Tabrani, 

tokoh pemuda dan pelopor pers Indonesia, dalam rapat pelaksanaan 

Kongres Pemuda I pada tanggal 2 Mei 1926 untuk menyanggah 

pendirian M. Yamin yang mengusulkan nama Bahasa Melayu sebagai 

unsur Ikrar pemuda. Rumusan Ikrar Pemuda (Sumpah Pemuda) dengan 

perubahan Tabrani itu diterima dalam sidang pleno Kongres Pemuda II 

pada tanggal 28 oktober 1928. Bahasa Indonesia menjadi bahasa negara 

dalam UUD 1945 yang disahkan pada tanggal Agustus 1945. 

3. Surat Kabar Jawa Pos 

Menurut Yunus (2010: 29), surat kabar yaitu media komunikasi 

yang berisikan informasi aktual dari berbagai aspek kehidupan, seperti 
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politik, ekonomi, kriminal, seni, olahraga, luar negeri, dalam negeri dan 

sebagainya. Surat kabar mengutamakan penyebaran informasi (fakta 

dan peristiwa) seluas-luasnya agar diketahui oleh khalayak. Jawa Pos 

adalah surat kabar harian yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur. Jawa 

Pos merupakan harian terbesar di Jawa Timur, dan merupakan salah satu 

harian dengan oplah terbesar di Indonesia. Sirkulasi Jawa Pos menyebar 

di seluruh Jawa Timur, Bali, dan sebagian Jawa Tengah dan DI 

Yogyakarta. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 bab, masing-

masing bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penegasan judul, dan sistematika penulisan. 

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tentang pengertian abreviasi, 

jenis abreviasi, bentuk asal abreviasi, proses abreviasi, bentuk lain 

abreviasi. 

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang pengertian 

metodologi penelitian, jenis penelitian  (mengunakan jenis penelitian apa), 

variabel penelitian (subjek dan objek penelitian), data dan sumber data 

(metodenya), alat penelitian (instrument penelitian), teknik pengumpulan 

data. 

Bab IV berisi tentang hasil penelitian. 

Bab V merupakan penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/DI_Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/DI_Yogyakarta
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran yang dihasilkan 

setelah dilakukan penelitian abreviasi bahasa Indonesia dalam harian Jawa Pos. 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai abreviasi bahasa 

Indonesia dalam harian Jawa Pos, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Jenis abreviasi terdapat lima bentuk yaitu singkatan, kontraksi, akronim, 

lambang huruf dan penggalan. Dari jumlah data, ditemukan bahwa 

singkatan paling banyak digunakan karena proses pembentukanya 

sederhana dan mudah disbanding proses yang lain. 

2. Bentuk asal abreviasi berupa kata, nama diri dan frasa nomina. 

3. Proses abreviasi yang ditemukan dalam harian Jawa Pos berupa Pengekalan 

Huruf dengan varian: a) pengekalan huruf pertama tiap komponen, b) 

pengekalan huruf pertama dengan pelesapan konjungsi, c) pengekalan huruf 

pertama dengan bilangan bila berulang, d) pengekalan huruf pertama dari 

komponen gabungan, e) pengekalan berbagai huruf yang sukar dirumuskan. 

Pengekalan Suku dengan varian: a) pengekalan suku pertama tiap 

komponen, b) pengekalan suku pertama komponen pertama dan ketiga serta 

pelesapan kata, c) pengekalan suku pertama komponen pertama dan suku 

terakhir komponen selanjutnya, d) pengekalan suku terakhir komponen 

pertama dan pengekalan suku pertama komponen kedua, e) pengekalan 

suku kata pertama dari suatu kata. Pengekalan Huruf dan Suku dengan 
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varian: a) pengekalan suku pertama komponen pertama serta huruf pertama 

komponen selanjutnya, b) pengekalan suku pertama komponen pertama dan 

ketiga serta pengekalan huruf pertama komponen kedua sekaligus pelesapan 

konjungsi, c) pengekalan empat huruf pertama komponen pertama serta 

pengekalan suku terakhir komponen kedua. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat 

beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi seseorang yang ingin meneliti abreviasi hendaknya harus lebih 

memperhatikan penulisannya. Menyingkat sesuai dengan kaidah dalam 

bahasa Indonesia. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan wartawan 

dalam menggunakan abreviasi dalam media massa. Selain itu, penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi acuan lebih lanjut. 
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