
V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. 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) 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.

2. Berdasarkan penulisannya, diketahui penulisan singkatan dan akronim yang

sesuai dan tidak sesuai dengan kaidah. Singkatan yang sesuai dengan kaidah

penulisan menurut EYD ada 75 singkatan. Singkatan yang tidak sesuai dengan

kaidah penulisan menurut EYD, yaitu kesalahan pemakaian tanda baca ada 1
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singkatan. Akronim yang sesuai kaidah penulisan menurut EYD ada 54 akronim.

Akronim yang tidak sesuai kaidah penulisan menurut EYD ada delapan akronim,

yaitu kesalahan penulisan huruf kapital.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam penelitian, ditemukan penulisan singkatan dan akronim yang sesuai dan

tidak sesuai dengan kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang

Disempurnakan (EYD). Hasil penelitian ini sebaiknya dijadikan salah satu

sumber belajar bagi siswa dalam pembelajaran menyunting sebagai sumber

belajar siswa untuk menambah kosakata.

2. Kajian dalam penelitian ini hanya bentuk dan penulisan singkatan dan akronim.

Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji bagian

yang berbeda, misalnya latarbelakang pembentukan singkatan dan akronim.


