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RINGKASAN 

 

Penelitian ini dilator belakangi oleh singkatan dan akronim mempunyai dampak positif 

dalam sebuah bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dampak positifialah munculnya kosakata baru 

yang dapat memudahkan pengguna dalam mengingat suatu nama. Dampak negatifnya adalah 

adanya akronim yang sulit dipolakan. Penggunaan singkatan dan akronim pada umumnya 

dibangun dengan cara menghilangkan unsur vokal pada kata yang disingkatnya. Dalam kamus 

singkatan dan akronim banyak dipergunakan untuk lingkungan ABRI, PNS, Tujuan penelitian 

ini mendeskripsikan penggunaan singkatan dan akronim teks berita pada surat kabar Singgalang. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa 

singkatan dan akronim. Data ini bersumber dari Teks Berita di Surat Kabar Singgalang Edisi 

Juni 2019 teknik ini adalah peneliti sendiri dan dibantu dengan lembar pencatatan berupa tabel. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) 

Mengumpulkan surat kabar Singgalang edisi Juni 2019, (2) Mencari teks berita yang terdapat 

pada surat kabar Singgalang edisi Juni 2019, (3) Membaca dan mengamati secara keseluruhan 

singkatan dan akronim yang terdapat dalam surat kabar Singgalang edisi juni 2019. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini yaitu: (1) Membaca kembali semua teks berita Singgalang edisi 

Juni 2019, (2) Memberikan pengkodean dengan cara menggarisbawahi, (3) Inventarisasi, (4) 

mengklasifikasikan data, (5) Menganalisis data, (6) Memeriksa kembali data, dan (7) Menarik 

kesimpulan. 

 

Kata Kunci: Singkatan, Akronim, dan Teks Berita. 
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BAB 1.  PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Morfologi adalah hal-hal yang berhubungan dengan bentuk kata atau struktur kata. Pada 

bidang morfologi pembinaan dan pengembangan biasanya diarahkan pada proses pembentukan 

kata. Berbicara mengenai pembentukan kata akan melibatkan komponen atau unsur 

pembentukan kata yaitu morfem baik morfem dasar (bebas) maupun morfem terikat (afiks dan 

dasar). 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang mempunyai peranan penting dalam 

berkepentingan hidup manusia. Dengan adanya bahasa, seseorang dapat dengan mudah 

mengungkapkan maksud yang hendak disampaikan kepada orang lain. Tanpa bahasa seseorang 

tidak akan dapat menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat luas.  Bahasa tidak hanya 

berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai media untuk melakukan tindakan dan 

cerminan budaya. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, 

tanpa bahasa manusia tidak dapat berkomunikasi,tetapi dapat juga dibuktikan dengan banyaknya 

perhatian para ilmuwan dan praktisi terhadap bahasa. Para ilmuwan dalam bidang lain pun 

menjadikan bahasa sebagai objek studi karena mereka memerlukan bahasa sekurang-kurangnya 

sebagai alat bantu untuk berkomunikasi. 

Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup jurnalis, bersifat umum, 

isinya terbaru dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja diseluruh dunia untuk diketahui 

pembaca. Bahasa tulis dalam surat kabar merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan 

jurnalistik dalam menuliskan karya-karya jurnalistik,seperti surat kabar, majalah, tabloid dan 

lain-lain. 
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Singkatan adalah hasil bentuk kata atau ungkapan yang dipendekkan yang terdiri atas 

satu huruf atau lebih. Ada empat jenis singkatan yaitu:  

(1) Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan 

tanda titik, misalnya Muh. Yamin, Jend. Priyohadi dan B.J Habibi. (2) Singkatan nama 

resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama 

dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak 

diikuti dengan tanda titik, misalnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), (3) singkatan 

umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik misalnya Rmh 

(Rumah), Yth. (Yang terhormat), (4) lambang kimia, takaran, timbangan, dan mata uang 

tidak diikuti tanda titik, misalnya Rp (rupiah), He (helium), Mm (milimeter). 

 

Singkatan dan akronim mempunyai dampak positif dalam sebuah bahasa, termasuk 

bahasa Indonesia. Dampak positif ialah munculnya kosakata baru yang dapat memudahkan 

pengguna dalam mengingat suatu nama. Dampak negatifnya adalah adanya akronim yang sulit 

dipolakan, contohnya disdik (dinas pendidikan). Penggunaan akronim yang tidak diberikan 

bentuk panjangnya, padahal tidak semua orang memahaminya sehingga sebuah kalimat yang 

mengandung akronim tersebut sulit untuk dipahami. 

Dalam penulisan di media massa singkatan merupakan unsur bahasa yang sering 

digunakan. Ada beberapa hal yang menyebabkan singkatan menjadi penting digunakan dimedia 

massa. Pertama singkatan dapat menghemat ruang, kedua tulisan menjadi ringkas karena tidak 

perlu menyebut kata yang panjang berkali-kali dalam tulisan.  

Berita merupakan sebuah informasi yang memuat cerita dari suatu peristiwa yang bersifat 

baru, faktual, sesuai dengan fakta dengan kenyataan penting, dan menarik perhatian khalayak 

untuk mendengarkan atau menyimak berita yang disiarkan di televisi maupun di media lainnya. 

Melalui informasi yang disiarkan melalui media kita bisa tahu kejadian-kejadian yang terjadi 

diluar sana karena berita pula kita bisa menambah wawasan pengetahuan. Dengan menggunakan 

5W+1H kita bisa paham apa yang disampaikan oleh pembawa berita tersebut, di mana kejadian 
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atau peristiwa terjadi, kapan kejadian peristiwa terjadi, mengapa kejadian tersebut terjadi, siapa 

yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, bagaimana proses penyelesaian peristiwa tersebut. 

Alasan peneliti yaitu didalam surat kabar edisi Juni 2019 terdapat 18 edisi, karena pada 

tanggal 1 sampai tanggal 9 cuti bersama hari raya Idul Fitri. dan  data banyak ditemukan 

Singkatan dan Akronim di dalam Teks Berita yang ada pada Surat Kabar menarik untuk dibaca 

dan dipahami datanya untuk di analisis. 

Begitu juga dengan bahasa tulis dalam surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu 

ragam dari ruang lingkup jurnalistik cetak. Surat kabar adalah lembaran cetak yang memuat 

laporan yang terjadi dimasyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik. Bersifat umum, isinya 

terbaru dan aktual mengenai apa saja diseluruh dunia untuk diketahui pembaca. Bahasa tulis 

dalam surat kabar merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan jurnalis dalam menuliskan 

karya-karya jurnalis. Seperti surat kabar, atau tabloid.  

Sekarang ini masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai berbagai 

macam peristiwa yang terjadi didalam negeri maupun luar negeri. Misalnya saja, melalui media 

cetak. Pers sebagai salah satu sarana komunikasi massa memiliki peranan yang sangat besar 

dalam pembinaan bahasa, terutama dalam masyarakat yang bahasanya masih tumbuh dan 

berkembang seperti bahasa Indonesia. Secara tidak langsung surat kabar menjadi sarana 

pembinaan bahasa. Kekuatannya terletak pada kesanggupan menggunakan bahasa secara 

terampil dalam menyampaikan informasi, opini, bahkan hiburan. Oleh karena itu, berbicara 

mengenai surat kabar maka akan berbicara tentang bahasa tulis. 

Pada dasarnya, semua yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis yaitu berupa frase atau 

kalimat memiliki makna. Pada awal mulanya makna yang ada merupakan makna konseptual, 

maka yang didasarkan pada konvensi bahasa, yang merupakan faktor sentral dalam komunikasi 
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bahasa. Tulisan dan media cetak tersebut diminati pembaca dan pembaca juga bisa belajar dan 

membandingkan dengan kata-kata yang biasa mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari.  

Surat kabar Singgalang merupakan salah satu surat kabar yang paling sering ditemukan 

pada pedagang  dan terlaris di wilayah Sumatra Barat khususnya kota Padang dan Solok. Kantor 

pusatnya terletak di kota Padang. Surat kabar ini pertama kali terbit tahun 1969. Pimpinan 

Umumnya bernama H. Basril Djabar, H. ME Djabar, Robby Irwanto sebagai wakil umum, dan 

pimpinan perusahaan sekaligus penanggung jawab dan penasehat hukum adalah H. Amiruddin, 

SH. Dalam surat kabar Singgalang peneliti meneliti edisi Juni 2019, karena dalam bulan Juni 

banyak hari bersejarah salah satunya adalah hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni. 

Dalam singkatan dan akronim para pembaca masih banyak tidak mengetahui dan 

memahami singkatan dan akronim dengan baik. Latar belakang masalah di dalam penelitian. 

Singkatan-singkatan pada umumnya dibangun dengan cara menghilangkan unsur vokal pada kata 

yang disingkatnya. Dalam kamus Singkatan dan Akronim banyak dipergunakan dilingkungan 

ABRI. Artinya, lembaga tersebut menggunakan singkatan dan akronim jauh lebih banyak jika 

dibandingkan dengan profesi lain. 

Penggunaan singkatan dan akronim yang terdapat dalam surat kabar Singgalang  

bertujuan agar penulis dapat menulis dan membaca singkatan dan akronim dengan baik dan 

benar, serta dapat mengetahui karakteristik yang akanditulisbaik lisan maupun tulisan. Oleh 

karena itu, untuk lebih jelasnya peneliti perlu melakukan penelitian tentang  “Analisis 

Penggunaan Singkatan dan Akronim Teks Berita Pada Surat Kabar Singgalang edisi Juni 2019”. 

2.1 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan 

pada penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah Analisis Penggunaan Singkatan dan 

Akronim Pada Surat Kabar Singgalang edisi Juni 2019?". 
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3.1 1.3 Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan Penggunaan Singkatan dan Akronim Teks Berita Pada Surat Kabar Singgalang 

edisi Juni 2019.  

4.1 1.4 Luaran  

Luaran wajib dari hasil penelitian ini adalah berupa publikasi ilmiah baik jurnal lokal 

atau jurnal nasional yang terakreditasi. Penelitian ini dipublikasikan pada jurnal "Jelisa" Prodi 

Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UMMY Solok. 

 

BAB 2. TINJAUAN  PUSTAKA 

 Dalam bab 2 ini dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kajian pustaka yaitu. Untuk 

lebih jelasnya masing-masing kajian pustaka/teori dapat dijelaskan di bawah ini. 

1.1 Hakikat Morfologi 

Menurut Ramlan (2009:21), morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan 

atau yang mempelajari seluk beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata 

terhadap golongan dan arti kata, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa morfologi 

mempelajari seluk beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik 

fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Menurut Sutawijaya (1997:5), morfologi adalah 

cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta 

dampak dari perubahan itu terhadap arti (makna) kata. 

2.1 Pembentukan Kata 

Menurut Chaer (2008:27), komponen kedua dalam proses morfologi adalah alat 

pembentuk kata. Sejauh ini alat pembentuk dalam proses morfologi adalah (a) afiks dalam  

proses afiksasi, (b) pengulangan dalam proses, (c) penggabungan dalam proses komposisi, dan 

(d) pemendekan atau penyingkatan dalam proses akronimisasi. 
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3.1 Hakikat Singkatan  

Menurut Chaer (2010:110) singkatan adalah bentuk kata atau ungkapan yang 

dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Sedangkan menurut Muhammad (2014:289), 

singkatan adalah bentuk kependekan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Sedangkan Menurut 

Husain (1994:9) singkatan adalah bentuk kata atau ungkapan yang terdiri atas satu huruf atau 

lebih. Jenis singkatan sebagai berikut: 

a. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti tanda titik. 

Singkatan nama orang: 

 B.J.  Habibie 

 Muh.  Yamin  

 Suman Hs.  Suman Hasibuan 

Singkatan nama gelar: 

 S.E.  (Sarjana Ekonomi) 

 S.H . (Sarjana Hukum) 

 S.Sos. (Sarjana Sosial) 

Singkatan sapaan untuk orang: 

 Bpk.  (bapak) 

 Sdr.  (saudara) 

Singkatan nama pangkat atau jabatan: 

 Kol.  (kolonel) 

 Jend.          (jendral) 

b. Singkatan nama lembaga pemerintahan, organisasi, serta nama dokumen resmi yang 

terdiri dari huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda 

titik (.).  
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Contoh: 

 DPR  (Dewan Perwakilan Rakyat) 

 PGRI  (Persatuan Guru Republik Indonesia) 

 KTP  (Kartu Tanda Penduduk) 

 GBHN  (Garis-garis Besar Haluan Negara) 

 PT  (Perseroan Terbatas) 

c. Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti dengan satu tanda titik 

(.). 

Contoh: 

 dll.  (dan lain-lain) 

 dsb.  (dan sebagainya) 

 hlm.  (halaman) 

 dng.  (dengan) 

 Yth.  (yang terhormat) 

 sda.  (sama dengan atas) 

d. Singkatan yang terdiri atas dua huruf yang merupakan gabungan huruf awal dari dua 

deret kata di tulis dengan huruf kecil dan diapit oleh dua titik 

Contoh :  

d.a.             (dengan alamat) 

a.n.         ( atas nama) 

u.p.         ( untuk beliau) 

y.l.         ( yang lalu) 

e. Singkatan lambang kimia, takaran, timbangan, dan nama mata uang tidak diikuti 

dengan tanda titik. 
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Contoh singkatan lambang kimia: 

 Cm (sentimeter) 

 Mm (milimeter) 

 M           (meter) 

 O   (oksigen) 

Singkatan takaran/ukuran: 

 I    (liter) 

Singkatan lambang timbangan:  

 Kg (kilometer) 

Singkatan mata uang: 

 Rp 5000  (lima ribu rupiah) 

2.1 Hakikat Akronim 

Menurut Chaer (2010:110), akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf 

atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. misalnya 

letkol (letnan kolonel) dan Kowani (Kongres Wanita Indonesia). Menurut Pateda (1996:150), 

akronim adalah pemendekan dua kata atau lebih menjadi satu kata saja. Menurut Husain 

(1994:20) akronim adalah singkatan berupa gabungan huruf suku awal, gabungan suku kata 

ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. 

Sedangkan Menurut Chaer (2008:236), Proses pembentukan sebuah kata dengan menyingkat 

sebuah konsep yang direalisasikan dalam kontruksi lebih dari sebuah kata. 

4.1 Penggunaan Singkatan dan Akronim 

a. Lafal singkatan dan akronim asing  
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Menurut Sugono (2009:58), pelafalan singkatan kata asing itu berbeda dengan pelafalan 

akronim dari bahasa asing. Bentuk kata akronim asing dilafalkan sesuai dengan lafal kata asing 

di dalam bahasa asalnya. 

b. Penggunaan dsb., dst., dan dll 

Ungkapan dan sebagainya (dsb), dan seterusnya (dst), serta dan lain-lain 

(dll). sering digunakan dalam arti yang sama. Padahal, ketiga ungkapan tersebut 

mempunyai arti yang berbeda. Kita perlu memahami secara cermat tentang 

pengertian yang terkandung pada ketiga ungkapan itu. 

5.1 Perbedaan Akronim dan Singkatan 

Menurut Depdikbud dalam Pateda (1995:164), mana yang termasuk akronim dan yang 

mana yang termasuk singkatan. Bentuk-bentuk seperti manula, lansia, mayjen, Paskibraka dan 

tilang sadalah sebagian dari akronim. Menurut Hani’ah (2016:381), pada dasarnya singkatan 

berbeda dengan akronim. Singkatan ialah kependekan yang berupa huruf baik yang dilafalkan 

huruf maupun yang dilafalkan dengan mengikuti bentuk lengkapnya, sedangkan akronim 

kependekan yang berupa gabungan, suku kata, maupun gabungan huruf awal dan suku kata yang 

ditulis dan dilafalkan seperti halnya kata biasa. 

2.2 Berita pada Surat Kabar 

Menurut Ras Siregar dalam Chaer (2010:11) mengatakan bahwa berita adalah kejadian 

yang diulang dengan menggunakan kata-kata. Sering juga ditambah dengan gambar atau hanya 

berupa gambar-gambar saja. Menurut Wibowo (2008:24), surat kabar adalah penerbitan berkala 

(biasanya tiap hari, sehingga disebut pula harian) yang berisikan artikel, berita langsung (straight 

news), dan iklan. Wujud koran pada umumnya berupa lembaran kertas ukuran plano (sekitar 

58x85 cm). Namun begitu, ukuran koran cenderung berubah mengecil menjadi sekitar 58x78 cm. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

1.1 Metode Penelitian  

 Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis deksriptif. 

Penelitian kualitatif. Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2013:4) mendefinisian metodologi 

kualitatif sebagai produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang berperilaku yang diamati. 

2.1 Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Tahap Pendahuluan 

Tahap ini dimulai dengan mengkaji permasalahan yang ada dengan mengidentifikasi 

masalah dapat dijelaskan rumusan masalahnya dengan keterkaitannya melakukan studi literatur 

tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Berdasarkan studi literatur peneliti 

merumuskan penggunaan singkatan dan akronim teks berita pada surat kabar Singgalang edisi 

Juni 2019. 

2. Tahap Pengumpulan data 

Tahap ini merupakan tahapan inti dari penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan 

cara mengumpulkan surat kabar Singgalang edisi Juni 2019. 

3.  Tahap Pengolahan data 

Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara mencari teks berita yang terdapat 

pada Surat Kabar Singgalang edisi Juni 2019 serta membaca dan mengamati secara keseluruhan 

singkatan dan akronim yang terdapat dalam surat kabar Singgalang edisi Juni 2019.  

4. Tahap Analisis dan pembahasan 

Hasil yang didapat oleh peneliti akan menafsirkan hasil analisis dari pelaksanaan 

penelitian untuk dibuat kesimpulannya dengan ini membandingkan antara penelitian terdahulu, 

melihat implikasi penelitiannya dan memberikan rekomendasi/saran. Memberikan pengkodean 

dengan cara menggarisbawahi bagian kata yang menggunakan singkatan dan akronim pada teks 

berita. 
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3.1 Peubah yang Diamati/diukur 

1. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofiland (dalam Moleong 2009:157), sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan 

lain-lain. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Singkatan yaitu bentuk kata atau 

ungkapan yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih sedangkan akronim yaitu 

proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan 

dilafalkan sebagai kata. Sumber data dalam penelitian ini adalah teks berita pada kabar 

Singgalang edisi Juni 2019. Kecuali hari libur besar. 

2. Variabel Data  

Berdasarkan batasan masalah yang telah peneliti kemukakan maka yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah penggunaan singkatan dan akronim teks berita pada surat kabar Singgalang 

edisi Juni 2019. 

3.5 Analisis Data  

Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut. 

 

     Pembagian Tugas  

No Nama Deskripsi Tugas Uraian 

Tugas 

1. Mega Putri, M.Pd. 

 

Memberikan pengkodean 

dengan cara 

menggarisbawahi bagian 

kata yang menggunakan 

singkatan dan akronim 

pada teks berita.  

Ketua 

Pelaksana 

 

Membuat laporan 

kemajuan dan artikel 

ilmiah 
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BAB 4.  JADWAL PENELITIAN 

Pada kegiatan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa jadwal kegiatan yang dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini. 

 

 

No 

Tahun 

 2019 

Jenis Kegiatan Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agustus Sept Okt Nov Des 

1. Pembuatan proposal √            

2. Perekaman ke tempat 

lokasi penelitian 

 √ √          

3. Pengelolaan data   ˅ ˅ ˅        

4. Analisis data    ˅ ˅ √       

5. Penulisan hasil      √ √     √     

6. Publikasi Jurnal            √    
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Wibowo, Wahyo. 2008. Berani Menulis Artikel. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

 

 

 

 

         



 

 

           LAMPIRAN-LAMPIRAN 

           Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 

 

1. Honor 

Honor Honor/Jam 

(Rp) 

Waktu 

(jam/minggu) 

Minggu Honor per 

Tahun/ 12 bulan  

(Rp.) 

Pembantu Peneliti 

1 

Rp. 50.000x5 5/18 18 Rp. 550.000 

Pembantu Peneliti 

2 

Rp. 50.000x5 5/17 17 Rp. 500.000 

Pengolah Data Rp. 25.000x4 4/13 13 Rp. 300.000 

Sub Total  (Rp.) Rp. 1.350.000,- 

2. Peralatan Penunjang 

Material Justifikasi 

Pemakaian 

Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya per 

Tahun 

Novel Surat untuk 

Lelaki Hujan 

Untuk bahan 

penelitian 

1 Rp. 75.000 Rp. 75.000 

Jumlah Rp. 75.000- 

3. Bahan Habis Pakai 

Material Justifikasi 

Pemakaian 

Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya per 

Tahun 

Install/service 

print dan 

notebook 

Memprint hasil 

penelitian 

1 Rp. 250.000 Rp. 250.000 

Kabel data printer 

1,5m Biru Eyota 

Mencetak hasil 

penelitian 

1 Rp. 20.000 Rp. 20.000 

Kertas HVS 80 gr 

10 rim 

Mencetak hasil 

penelitian 

3 Rp. 30.000 Rp. 90.000 

Cartidge 802 

warna  dan 

pembelian 

Cartidge 802 

hitam 

Mencetak hasil 

penelitian 

1 Rp. 345.000 Rp. 345.000 

Alat tulis Pengumpulan 

data 

3 Rp. 5.000 Rp. 15.000 

Materai 6 ribu Untuk surat 

tugas 

12 Rp. 6.000 Rp. 66.000 

Data print black 

HP 

Mencetak hasil 

penelitian 

1 Rp. 50.000 Rp. 50.000 



 

 

FD Kingston 16 

GB 

Menyimpan 

data penelitian 

1 Rp. 170.000 Rp. 170.000 

Paket M3 8 GB Untuk 

komunikasi 

3 Rp. 50.000 Rp. 150.000 

Modem 

Telkomsel Flash 

alat bantu 

untuk mencari 

bahan 

penelitian 

1 Rp. 506.000 Rp. 506.000 

Jumlah Rp. 1.662.000,- 

4. Perjalanan 

Material Justifikasi 

Perjalanan 

Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya/tahun/12 

bulan (Rp) 

Biaya transportasi 

Perjalanan ketua 

peneliti ke tempat 

pembelian cerpen 

Pembelian 

novel Solok-

Padang 

1 Rp. 50.000 Rp. 50.000 

Jumlah Rp. 50.000,- 

5. Lain-lain 

Kegiatan Justifikasi Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya per 

Tahun (Rp) 

Publikasi artikel 

dalam Jurnal 

“Jelisa” 

Jurnal Nasional 1 Rp. 350.000 Rp. 350.000 

Publikasi Buku Buku ber-ISBN 1 Rp. 579.000 Rp. 579.000 

Pemakaian pulsa 

untuk komunikasi 

Komunikasi 1 Rp. 100.000 Rp. 100.000 

Penyusunan 

laporan 

Laporan akhir 

penelitian 

1 Rp. 769.000 Rp. 769.000 

Sub Total (Rp) Rp. 1.363.000,- 

 

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN 

(RP) 

Rp. 4.500.000,- 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2. Surat Tugas 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. Biodata Peneliti/Pelaksana 

 

1  Nama Lengkap (dengan gelar)  Mega Putri, M.Pd. 

2 Jenis kelamin  Perempuan 

3 Jabatan Fungsional  Asisten Ahli 

4  NIP/NIK/Identitas lainnya - 

5  NIDN  1013018701 

6  Tempat dan Tanggal Lahir  Padang/ 13Januari 1987 

7  E-mail  mega.moca@yahoo.co.id 

9  Nomor Telepon/HP  085376454566 

10 Alamat Kantor Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok 

11  Nomor Telepon/Faks  (0755) 20565 

13  Lulusan yang Telah Dihasilkan  S-1= 30 orang; S-2= Orang; S-3= Orang  

14. Mata Kuliah yg Diampu 

Dasar-dasar Komposisi 

Menulis Karya Ilmiah 

Pengajaran Keterampilan Berbicara 

Perencanaan Pengajaran Bahasa 

Pengajaran Keterampilan Menulis 

MKU Bahasa Indonesia 

 

a. Riwayat Pendidikan 

Nama 

Perguruan 

Tinggi 

S-1 S-2 S-3 

Universitas Negeri 

Padang 
Universitas Negeri Padang - 

Bidang Ilmu  Pendidikan Bahasa 

Indonesia 

Pendidikan Bahasa Indonesia  

Tahun 

Masuk-Lulus 
2005-2010 2010-2012 

 

JudulSkripsi/

Thesis/Disert

asi 

Hubungan Kemampuan 

Membaca Pemahaman 

dengan Kemampuan 

Menulis Argumentasi 

Siswa kelas X SMA N 9 

Padang 

Kontribusi Minat Baca dan 

Pemahaman Bacaan dengan 

Kemampuan Menulis 

Argumentasi siswa Kelas X 

SMA Semen Padang. 

- 

Nama 

Pembimbing/

Promotor 

1. Prof.Dr. Atmazaki, 

M.Pd. 
1.Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd. 

- 

 

2. Prof. Dr. Syahrul R., 

M.Pd. 
2. Prof. Dr. Ermanto, M.Hum. 

- 

 

 

mailto:mega.moca@yahoo.co.id


 

 

 

 

 

 

b. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir 

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber* 
Jumlah 

(Juta Rp) 

1.     

2     

 

c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun terakhir 

No Tahun 
Judul 

Pengabdian 

Pendanaan 

Sumber* 
Jumlah 

(Juta Rp) 

1. 2013 Peningkatan Keterampilan 

Menulis Cerita Pendek 

Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa 

Indonesia Universitas 

Mahaputra Muhammad 

Yamin Solok Tahun Ajaran 

2013-2014 

Dana Mandiri  

2. 2014 Upaya Meningkatkan 

Keterampilan Menulis 

Skripsi Mahasiswa FKIP 

Tahun Ajaran 2013/2014 

Universitas Mahaputra 

Muhammad Yamin Solok 

Tahun Ajaran 2013-2014 

 Dana Mandiri  

 

d. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 tahun terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah 
Volume/ 

Nomor/Tahun 
Nama jurnal 

1. Hubungan Kemampuan Membaca 

Pemahaman dengan Kemampuan 

Menulis Paragraf Argumentasi Siswa 

Kelas X SMAN 9 Padang 

Volume XIII No.2 

Edisi Mei-Agustus 

2014 

TAMBUA 

UMMY Solok 

 

e. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir 



 

 

No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 

Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1. - - - 

2. - - - 

 

f. Karya Buku dalam 5 tahun terakhir 

N

o. 
Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

1. 
Kajian Wacana dalam 

Jurnalistik 
2011 190 Suka Bina Offset 

2. - - - - 

 

g. Perolehan HKI dalam 5 – 10 tahun terakhir 

No. Judul/tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

1. - - - - 

2. - - - - 

 

h. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 

Tahun Terakhir 

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya yang Telah Diterapkan 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1. - - - - 

2. - - - - 

 

i. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, 

asosiasi atau institusi lainnya) 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

1. - - - 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai 



 

 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya 

buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penelitian 

DIPA UMMY. 

 

 Solok, 15 Januari 2019 

Ketua Pengusul 

 

Mega Putri, M.Pd. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nama    : Sinta Delista 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Tempat/ Tanggal Lahir  : Pamuatan/ 11 Desember 1993 

Pekerjaan   : Mahasiswa   

Institusi dan Alamat   : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin  

  (UMMY) Solok 

  Jalan Jederal Sudirman No. 6 Kota Solok    

  Sumatera Barat  

Alamat Rumah  : Sijunjung 

 

Telepon/HP   : 081374188391 

E-mail    : sintadelista@gmail.com 

 

Riwayat Pendidikan  

 

 SD SMP SMA 

Sekolah    

Bidang Ilmu - -  

Tahun Masuk-lulus 2000-2006 2006-2009 2019–2012 
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