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Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah abreviasi pada berita utama

Tribun Lampung edisi Mei 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

abreviasi berupa singkatan dan akronim pada berita utama tersebut.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Sumber data sebanyak 31 berita

utama. Berdasarkan 31 berita utama tersebut, ditemukan 80 singkatan dan 62

akronim. Abreviasi khususnya singkatan dan akronim dalam penelitian ini

dianalisis berdasarkan 2 hal, yaitu bentuk dan penulisannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk singkatan terjadi melalui 3 proses,

yaitu (1) pengekalan huruf pertama tiap komponen ada 75 singkatan, (2)

pengekalan huruf pertama dengan pelesapan konjungsi ada 4 singkatan, dan (3)

pengekalan huruf pertama dan terakhir kata ada 1 singkatan. Bentuk akronim

terjadi melalui 10 proses, yaitu (1) pengekalan bagian awal komponen ada 35

akronim, (2) pengekalan awal dan tengah komponen ada 5 akronim, (3)
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Pengekalan bagian awal dan akhir komponen ada 10 akronim, (4) pengekalan

awal, tengah, dan akhir komponen ada 5 akronim, (5) pengekalan akhir komponen

dan pelesapan kata ada 1 akronim, (6) pengekalan tengah dan akhir komponen ada

1 akronim, (7) pengekalan awal komponen dan komponen utuh ada 1 akronim, (8)

pengekalan awal komponen dan pelesapan konjungsi ada 1 akronim, (9)

pengekalan awal dan tengah komponen serta pelesapan konjungsi ada 2 akronim,

dan (10) pengekalan awal dan akhir komponen serta pelesapan konjungsi ada 1

akronim.

Berdasarkan kaidah, ditemukan 2 kesalahan penulisan, yaitu penulisan singkatan

dan penulisan akronim. Kesalahan penulisan singkatan ada 1, yakni kesalahan

pemakaian tanda titik, sedangkan kesalahan penulisan akronim ada 8 akronim,

yakni kesalahan penulisan huruf kapital.

Implikasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP adalah singkatan dan

akronim yang terdapat dalam surat kabar dapat digunakan sebagai salah satu

sumber belajar untuk pembelajaran menyunting yang terdapat pada KTSP 2006

jenjang SMP kelas IX semester 1.
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