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RINGKASAN 

 Latar belakang penelitian ini adalah dalam proses belajar mengajar 

siswa mampu menulis teks ceramah tetapi tidak mengetahui beberapa jenis 

reduplikasi yang siswa gunakan. Siswa hanya menuliskan yang ingin siswa 

ungkapkan tanpa mengetahui jenis reduplikasi, yaitu pengulangan utuh 

(seluruhnya), pengulangan sebagian, pengulangan berimbuhan, pengulangan 

berubah bunyi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang 

Penggunaan Reduplikasi dalam Teks Ceramah Siswa Kelas XI IPA Semester II 

MAS Nurul Maulid Muara Panas Tahun Ajaran 2019/2020. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik 

pengumpulan data penelitian ini adalah (1) Guru menjelaskan materi pada siswa 

selama 1 x 45 menit, (2) Guru memberi tugas kepada siswa menulis teks ceramah 

selama 2 x 45 menit, (3) Guru mengumpulkan hasil kerja siswa, (4) Peneliti 

mengambil hasi teks siswa dari guru. Teknik analisis data pada penelitian ini 

adalah (1) Membaca hasil teks siswa, berupa tulisan teks ceramah, (2) Memberi 

pengkodean berdasarkan reduplikasi yang digunakan siswa, (3) Mengklasifikasi 

data yang sejenis berdasarkan tabel inventaris data reduplikasi dalam teks 

ceramah pada instrumen penelitian, (4) menganalisis jenis reduplikasi yang 

digunakan siswa. 

 

Kata Kunci: Reduplikasi dan Teks Ceramah. 

 

BAB 1.  PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk kata dan 

perubahan bentuk maupun maknanya. Secara ringkas, morfologi mempelajari 

morfem dan kata. Bahasa dalam kehidupan sehari-hari menjadi alat komunikasi 

utama. Namun, tidak semua orang dapat menggunakan bahasa dengan baik dan 

benar. Hal ini lepas dari pengaruh dari berbagai faktor. Salah satu faktor pengguna 

bahasa yang baik dan benar dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Jika seseorang 

dalam lingkungannya dibiasakan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar 

maka penulis akan terbiasa menggunakan bahasa yang baik dan benar pula 
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dimanapun penulis berada. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang dalam 

lingkungannya terbiasa menggunakan bahasa yang kurang baik dan kurang benar 

maka akan berdampak pada penguasaan bahasanya. Jadi, lingkungan memberi 

pengaruh terhadap penguasaan bahasa seseorang. 

  Selain faktor lingkungan, yang menyebabkan kesalahan berbahasa ialah 

karena Bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua seseorang, sehingga seringkali 

terjadi percampuran gramatika bahasa ibu ke dalam bahasa sasaran sehingga 

terjadilah kesalahan dalam berbahasa. Kesalahan berbahasa tersebut pada awalnya 

hanya sering dilakukan dalam berbahasa lisan tapi lama-kelamaan berpengaruh 

terhadap tulisan yang mereka buat. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran Bahasa 

Indonesia mencakup empat aspek, yaitu membaca, menyimak, berbicara, dan 

menulis. 

Teks ceramah merupakan sebuah tulisan yang berisi beberapa paragraf 

yang mengandung suatu informasi pengertahuan atau ajakan kepada khalayak 

umum (masyarakat). Jenis-jenis ceramah dibedakan menjadi dua yaitu teks 

ceramah umum dan teks ceramah khusus. Teks ceramah umum yaitu pesan yang 

tujuannya untuk memberikan sebuah nasihat serta petunjuk-petunjuk yang 

ditujukan terhadap khalayak ramai, atau masyarakat luas. Pada umumnya ceramah 

umum bersifat menyeluruh sesuai dengan acara dan ceramah khusus merupakan 

ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasehat petunjuk-petunjuk terhadap 

khalayak tertentu dan bersifat khusus baik itu materinya ataupun yang lain. 

 Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan mengulang bentuk 

dasarnya baik secara utuh atau sebagiannya, dengan variasi fonem ataupun tidak. 
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Bentuk dasar tersebut dapat berupa kata dasar, kata berimbuhan, atau kata 

majemuk. Kata yang dihasilkan melalui proses reduplikasi disebut kata ulang. 

Proses pembentukan kata melalui reduplikasi pada dasarnya tidak mengubah jenis 

kata. Namun, ada juga yang mengubah jenis kata. Ada empat macam reduplikasi, 

yaitu pengulangan utuh adalah proses pengulangan yang mengulang seluruh 

bentuk dasar. Pengulangan sebagian adalah proses pengulangan yang mengulang 

sebagian bentuk dasar, baik didepan atau dibelakang. Pengulangan berimbuhan 

adalah proses pengulangan dengan menambah imbuhan. Pengulangan berubah 

bunyi adalah proses pengulangan yang mengulang seluruh bentuk dasar disertai 

dengan perubahan bunyi atau fonem. 

 Dalam penggunaan reduplikasi siswa masih kurang memahami atau 

mengetahui cara penggunaan kata pengulangan. Berdasarkan latar belakang 

masalah di atas, maka penelitian ini penting untuk diteliti dengan tujuan melihat 

penggunaan reduplikasi yang digunakan oleh siswa, sehingga penelitian ini 

berjudul “Penggunaan Reduplikasi dalam Teks Ceramah Siswa Kelas XI IPA 

Semester II MAS Nurul Maulid Muara Panas”. 

 Peneliti memilih MAS Nurul Maulid Muara Panas sebagai tempat 

penelitian adalah karena MAS Nurul Maulid Muara Panas merupakan sekolah 

tempat peneliti melakukan Praktek Lapangan Kependidikan (PLK). Selain itu, 

MAS Nurul Maulid Muara Panas juga merupakan salah satu sekolah yang 

menggunakan nama MAS di Muara Panas. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan 

permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut: “Penggunaan Reduplikasi dalam 

Teks Ceramah Siswa kelas XI IPA Semester II MAS Nurul Maulid Muara Panas”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan “Penggunaan Reduplikasi dalam Teks Ceramah Siswa kelas XI 

IPA Semester II MAS Nurul Maulid Muara Panas”. 

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. Berikut ini diuraikan teori yang mendukung penelitian yang 

berkaitan dengan Reduplikasi dan Teks Ceramah Bahasa Indonesia merupakan 

suatu kajian morfologi yaitu (1) Hakikat Morfologi, (2) Reduplikasi, (3) Makna 

Reduplikasi, dan  (4) Teks Ceramah. 

2.1 Hakikat Morfologi  

 Menurut Dewi (2009:1) morfologi merupakan ilmu yang mempelajari 

seluk-beluk kata dan perubahan bentuk kata baik dari sisi bentuk maupun 

maknanya. Secara ringkas, morfologi mempelajari morfem dan kata atau hal-hal 

yang berhubungan dengan bentuk kata dan sruktur kata. Menurut Sutawijaya 

(1997:5) morfologi adalah cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk 
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bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu terhadap arti 

(makna) kata. Morfologi merupakan gabungan dari morphe yang berarti bentuk 

dan logos yang berarti ilmu. 

 Menurut Ramlan (2009:21) morfologi adalah 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 perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik 

maupun fungsi semantik. 

 Menurut Kusno (1986:22), kata ‘morfologi’ berasal dari bahasa Inggris 

morphology yang artinya ialah ilmu yang mempelajari bentuk kata atau susunan 

bagian-bagian kata. Dari batasan ini saja tampaknya belum muncul pengertian 

yang jelas atau tegas mengenai kata “morfologi” itu sendiri sebagai suatu ilmu. 

 Menurut Chaer (2015: 3), secara etimologi kata morfologi berasal dari 

kata morf yang berarti ‘bentuk’ dan kata logi yang berarti ‘ilmu’. Jadi secara 

harfiah kata morfologi berarti ‘ilmu mengenai bentuk’. Di dalam kajian linguistik, 

morfologi berarti ‘ilmu mengenai bentul-bentuk dan pembentukan kata’.  

 Menurut Iper (2003:42) morfologi ialah cabang dari ilmu bahasa yang 

seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu 

terhadap arti (makna) dan kelas kata. Berdasarkan pendapat para ahli di atas 

disimpulkan bahwa morfologi adalah cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari 

seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya serta dampak dari perubahan itu 

terhadap arti (makna) kata, gramatikal terkecil yang mempunyai makna dan 
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bagaimana menentukan sebuah bentuk adalah morfem atau bukan, morfem-

morfem itu berproses menjadi kata yaitu satuan terkecil dari dalam sintaksis. 

2.2 Reduplikasi 

a) Pengertian Reduplikasi 

 Reduplikasi adalah kata yang mengalami proses morfemis dengan 

mengulangi bentuk dasar atau sebagian dari bentuk suatu kata dasar (Sutawijaya, 

1997: 129). 

Jenis-jenis Klasifikasi Reduplikasi 

1. Klasifikasi reduplikasi berdasarkan fungsi, antara lain. 

a) Reduplikasi Fonologis 

Reduplikasi Fonologis tidak terjadi perubahan makna. Hal ini karena 

pengulangannya hanya bersifat fonologis dan bukan pengulangan leksem. Bentuk-

bentuk seperti pipi, kuku, dada dapat digolongkan ke dalam reduplikasi fonologis. 

b) Reduplikasi Morfemis 

Dalam reduplikasi morfemis terjadi perubahan makna gramatikal atas 

leksem yang diulang, sehingga terjadilah satuan berstatus kata. Jika kita 

membicarakan reduplikasi dalam morfologi, maka pada umumnya yang kita 

bicarakan adalah reduplikasi morfemis. 

c)  Reduplikasi Sintaktis 

Reduplikasi sintaktis adalah proses yang terjadi atas leksem yang 

menghasilkan satuan yang berstatus klausa. 

d)  Reduplikasi Idiomatis 

Reduplikasi idiomatis adalah reduplikasi yang maknanya tidak dapat 

dijabarkan dari bentuk yang diulang. 

e) Reduplikasi Nonidiomatis 



 

7 

 

Reduplikasi nonidiomatis adalah reduplikasi yang maknanya jelas dari 

bagian yang diulang maupun prosesnya. 

2. Reduplikasi Berdasarkan Bentuk  

Berdasarkan bentuknya, kita mengenal klasifikasi reduplikasi yang sudah 

tidak asing lagi. 

 

a. Reduplikasi Penuh 

 Yang dimaksud dengan reduplikasi penuh adalah pengulangan bentuk 

dasar secara keseluruhan. Reduplikasi ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi dua 

jenis, yaitu reduplikasi tanpa perubahan bunyi dan reduplikasi dengan perubahan 

bunyi. 

a) Tanpa perubahan bunyi/vokal (Dwimurni) 

 Berikut ini adalah contoh kata ulang dwimurni. 

 Sekolah  =  sekolah-sekolah 

 Batu       =  batu-batu 

b) Disertai Perubahan Bunyi/vokal (Dwireka) 

 Berikut ini adalah contoh kata ulang dwireka. 

 Warna  =  warna-warni 

 Sayur  =  sayur-mayur 

 

b. Reduplikasi Paruh 

Reduplikasi paruh adalah pengulangan sebagian dari bentuk dasarnya. 

Reduplikasi paruh ini dibedakan atas tiga jenis reduplikasi, yaitu ulangan 

paruh awal, ulangan paruh tengah, dan ulangan paruh akhir. 

a) Reduplikasi Paruh Awal 
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Reduplikasi paruh awal ini adalah pengulangan awal bentuk 

dasarnya, misalnya: 

 Makanan   = makan-makanan 

 Berjauhan     = berjauh-jauhan 

b) Reduplikasi Paruh Akhir 

 Reduplikasi paruh akhir adalah pengulangan bagian belakang 

bentuk dasarnya, misalnya: 

 Pertama = pertama-tama 

 Perlahan = perlahan-lahan 

c. Reduplikasi Berafiks 

 Reduplikasi berafiks adalah pengulangan bentuk dasar yang disertai 

penambahan afiks, baik prefiks, sufiks, maupun infiks. Pengulangan ini terjadi 

bersama-sama dengan pembubuhan afiks yang mendukung satu fungsi, bentuk 

rumah-rumahan merupakan salah satu contoh redupliksi bersufiks. Berdasarkan 

prinsip penentuan bentuk dasar, kata tersebut dibentuk dari rumah. Bentuk 

dasarnya tidak mungkun rumahan karena tidak ada bentuk seperti dalam Bahasa 

Indonesia. 

 

d. Reduplikasi Bersuku Tiga 

Reduplikasi bersuku tiga atau yang lebih dikenal dengan trilingga atau 

trireka adalah pengulangan onomatope tiga kali dengan variasi fonem. Contohnya: 

 Hatiku dag-dig-dug menunggu pengumuman hasil ujian. 

 

3. Klasifikasi Berdasarkan Posisi Unsur ulang 
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Klasifikasi berdasarkan posisi unsur ulang terbagi atas reduplikasi progresif 

dan reduplikasi regresif. 

a. Reduplikasi Progresif 

 Reduplikasi progresif adalah reduplikasi dengan mengungkapkan kembali 

bentuk yang sudah diungkapkan secara sebagian. 

 Contohnya: 

 Dibaca   =  dibaca-baca 

 Tertarik  =  tertarik-tarik  

b. Reduplikasi Regresif 

Reduplikasi regresif adalah reduplikasi dengan mengintisipasikan 

bentuk asalnya ke depan.  

 Contohnya: 

 Mendesak    =   desak-mendesak 

 Menolong   =    tolong-menolong 

 Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan mengulang 

bentuk dasarnya baik secara utuh atau sebagiannya, dengan variasi fonem ataupun 

tidak. Bentuk dasar tersebut dapat berupa kata dasar, kata berimbuhan, atau kata 

majemuk. Kata yang dihasilkan melalui proses reduplikasi disebut kata ulang. 

Proses pembentukan kata melalui reduplikasi pada dasarnya tidak mengubah jenis 

kata. Namun, ada juga yang mengubah jenis kata (Dewi, 2009: 33). Dalam Bahasa 

Indonesia terdapat empat macam reduplikasi. Macam-macam reduplikasi sebagai 

berikut (Dewi, 2009: 34).  

1. Pengulangan utuh (seluruhnya) 
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Pengulangan utuh merupakan proses pengulangan yang mengulang 

seluruh bentuk dasar. Pengulangan utuh disebut pula dwilingga. 

Contoh: 

Saudara =      Saudara-saudara 

Hewan          =       Hewan-hewan 

2. Pengulangan sebagian 

Pengulangan sebagian merupakan proses pengulangan yang 

mengulang sebagian bentuk dasar, baik di depan atau dibelakang. 

Pengulangan sebagian dibagi menjadi dua yaitu dwipurwa dan dwiwasana. 

Dwipurwa adaalah proses pengulangan bentuk dasar dengan mengulang 

suku kata pertama bentuk dasarnya saja. 

 Contoh: 

 laki  =  Lelaki 

 Dwiwasana adalah proses pengulangan bentuk dasar dengan mengulang 

bagian belakang bentuk dasarnya. 

Contoh: 

Pertama = pertama-tama 

3. Pengulangan berimbuhan 

Pengulangan berimbuhan merupakan proses pengulangan dengan 

menambah imbuhan. 

Contoh: 

Daun  =   Daun-daunan 

4. Pengulangan berubah bunyi 
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Pengulangan berubah bunyi adalah proses pengulangan yang 

mengulang seluruh bentuk dasar disertai dengan perubahan bunyi atau 

fonem. Perubahan bunyi tersebut dapat berupa perubahan bunyi vokal 

maupun konsonan. Proses pengulangan dengan mengubah bunyi disebut 

pula dwilingga salin suara. 

Contoh perubahan bunyi vokal 

Gerak =gerak-gerik 

Contoh perubahan bunyi konsonan 

Ramah = Ramah-tamah 

 Selain keempat jenis pengulangan tersebut, bahasa indonesia mengenal 

pengulangan semu. Hasil pengulangan semu tersebut disebut kata ulang semu. 

Dilihat dari bentuknya kata ulang semu termasuk kata ulang. Namun, kata ulang 

semu bukan termasuk kata ulang karena tidak ada unsur yang diulang. Kata 

tersebut merupakan kata dasar. 

2.3 Makna Reduplikasi 

 Seperti sudah dijelaskan pada bagian terdahulu, reduplikasi ini ada yang 

berfungsi mengubah kelas kata, ada yang tidak. Baik disertai perubahan kelas kata 

maupun tidak. Reduplikasi dalam Bahasa Indonesia pada umumnya mempunyai 

makna seperti berikut ini. 

1) Menyatakan Makna ‘Banyak’ 

 Contoh: 

 Anaknya sudah besar-besar 

 Buku yang dibawa gadis itu tebal-tebal 
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 Makna ‘banyak’ pada kalimat pertama tidak mengacu kepada besar tetapi 

mengacu kepada anak. Makna jamak yang timbul dari hasil reduplikasi terjadi 

pada bentuk anak. 

2) Menyatakan Makna ‘Tak Bersyarat’ 

a) Hujan-hujan datang juga ia kerumah saya 

b) Mentah-mentah dimakannya juga buah itu 

 Perulangan yang terjadi pada kalimat-kalimat diatas ternyata sama 

maknanya dengan ‘meskipun’ karena sama maknanya dengan ‘meskipun’ maka 

perulangan yang terjadi itu ‘tidak bersayarat’ apa-apa. Kalimat-kalimat diatas 

dapat diubah bentuknya menjadi kalimat-kalimat berikut ini tetapi maknanya 

tetap. 

3) Menyatakan Makna ‘Menyerupai Apa yang Disebut pada Bentuk 

Dasarnya’. 

 Contoh: 

 Anak   = ‘menyerupai anak’ 

4) Menyatakan ‘Perbuatan yang Berulang-ulang’ 

 Contoh: 

 Bernyanyi-nyanyi = ‘bernyanyi berkali-kali’ 

5) Menyatakan ‘Perbuatan yang Dilakukan dengan Santai 

 Contoh: 

 Mereka sedang duduk-duduk di teras rumah 

6) Menyatakan ‘Perbuatan yang saling mengenai antara dua belah pihak’ 

 Contoh: 
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 Mereka caci-mencaci mencari kejelekan masing-masing 

7) Menyatakan ‘hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dasarnya’ 

 Contoh: 

 Karang-mengarang = ‘hal yang berhubungan dengan mengarang’ 

8) Menyatakan Makna ‘Agak’ 

 Contoh: 

 Kehijau-hijauan = ‘agak hijau’ 

9) Menyatakan Makna ‘Tingkat Yang paling Tinggi’ 

 Contoh: 

 Serajin-rajinnya = ‘serajin mungkin 

10) Menyatakan makna yang sama dengan bentuk dasarnya 

 Contoh: 

 Mengharapkan = mengharap-harapkan 

 Membedakan = membeda-bedakan.  

2.4.  Teks Ceramah 

a. Pengertian teks ceramah 

 Menurut Abdurrahman (2004:89), teks ceramah adalah sebuah tulisan yang 

berisi beberapa paragraf yang mengandung suatu informasi pengetahuan atau 

ajakan kepada khalayak umum atau masyarakat. Menurut Munaf (2003:129) teks 

ceramah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena ceramah adalah 

penyampaian dan penanaman pikiran, informasi, atau gagasan dari pembicara 

kepada khalayak ramai. Seseorang yang berceramah dengan baik akan mampu 
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meyakinkan pendengarnya untuk menerima dan mematuhi pikiran, informasi, 

gagasan, atau pesan yang disampaikannya. 

Menurut Arifin (2015:203), teks ceramah merupakan salah satu wujud 

kegiatan berbahasa lisan yang didukung oleh aspek nonbahasa, seperti 

ekspresi wajah, kontak pandang, dan intonasi suara. Menyampaikan 

ceramah bukan hanya membacakan naskah cermah di depan hadirin, tetapi 

perlu juga harus mampu menganalisis situasi dan memanfaatkan hasil 

analisisnya itu untuk menghidupkan suasana dalam ceramah yang akan 

dilakukan. 

Menurut Tasai (2009:228), ceramah merupakan salah satu wujud 

berbahasa lisan. Oleh sebab itu, ceramah memerlukan dan mementingkan 

ekspresi gagasan dan penalaran dengan menggunakan bahasa lisan yang 

didukung oleh aspek nonbahasa.  

 

b. Ciri-ciri dalam teks ceramah  

1. Biasanya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam 

bidang ilmu tertentu 

2. Menginformasikan topik yang dapat memperluas pengetahuan 

3. Ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar 

 

c. Unsur-unsur teks ceramah 

a) Penceramah  

 Seorang penceramah harus mengetahui tugas dan memiliki bekal sesuai 

dengan bidang ilmu yang dikuasai.  
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b)  Pendengar 

 Pendengar merupakan penerima uraian atau penjelasan dalam kegiatan 

ceramah. Pendengar biasanya dikelompokkan berdasarkan segi 

intelektualitas, status ekonomi, status sosial, pendidikan, jenis kelamin, 

agama, ataupun komunitas tertentu. 

c) Materi 

 Penceramah harus memiliki bahan yang tepat atau menarik agar 

pendengar tertarik dan sesuai dengan pokok acara. Materi yang akan 

disampaikan harus betul-betul dikuasai. Materi hendaknya disusun 

secara sistematis dan mempunyai satu kesatuan hubungan sehingga 

pembahasan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

d) Metode Ceramah 

 Metode ceramah adalah cara menyampaikan informasi dan pengetahuan 

secara lisan kepada pendengar yang umumnya pasif. Metode ceramah 

dapat disampaikan kepada pendengar sebelum inti ceramah diuraikan. 

Metode ceramah dapat berupa tata cara kapan pendengar boleh 

mengajukan pertanyaan dan bagaimana prosedurnya. 

d. Sruktur teks ceramah 

1) Pembukaan 

 Pembukaan berisi salam pembuka, sapaan, menanyakan keadaan, 

ucapkan syukur, ucapan terima kasih atas kesempatan penceramah 

berbicara kepada pendengar dan harapan. 

2) Isi 
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a) Pengantar materi 

 Pengantar menuju materi ceramah berisi penyampaian judul ceramah, 

tema materi yang akan dibahas, dan pentingnya materi tersebut. 

Penceramah juga dapat menyampaikan metode ceramah, kapan 

pendengar boleh mengajukan pertanyaan, dan bagaimana prosedur 

penyampaian pertanyaan. 

b) Materi inti 

 Materi inti berisi penyampaian isi materi ceramah dengan uraian secara 

lengkap dan jelas. 

3) Penutup 

 Penutup ceramah biasanya berisi simpulan, ucapan terima kasih, 

permohonan maaf kepada pendengar, dan salam penutup. Simpulan 

ceramah berisi ringkasan atau garis besar isi ceramah yang disampaikan 

agar pendengar memperoleh pemahaman tentang materi ceramah 

tersebut. 

e. Aspek-aspek dalam teks ceramah 

1) Simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah 

2) Simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah 

3) Simpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi ceramah. 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian  

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

jenis deskriptif. Penelitian kualitatif. Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2013: 

6), mendefinisian metodologi kualitatif sebagai produser penelitian yang 
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

berprilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar 

dan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

3.2 Tahapan Penelitian 

Menurut Moleong (2013:168) instrumen penelitian merupakan peneliti 

sendiri sekaligus perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisi penafsiran 

data pada akhirnya menjadi pelopor hasil peneliti. Instrumen pada penelitian ini 

adalah peneliti sendiri, yang dilengkapi dengan alat yang dibutuhkan. Peneliti 

menggunakan alat bantu berupa lembaran pengamatan yang digunakan untuk 

mencatat Penggunaan Reduplikasi dalam Teks Ceramah Siswa Kelas XI IPA 

Semester II MAS Nurul Maulid Muara Panas. 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 

Reduplikasi dalam Teks Ceramah Siswa kelas XI IPA Semester II MAS Nurul 

Maulid Muara Panas. 

2. Tahap Pengumpulan data 

 Menurut Sugiyono (2011:224) menyatakan bahwa teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data, maka penelitian ini tidak mendapatkan data yang memenuhi 

standar data yang ditetaplam penelitian ini, metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode dokumentasi. Arikunto (2006:231) menyatakan metode 
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dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Teknik pengumpulan 

data yaitu dengan cara mengumpulkan “Penggunaan Reduplikasi dalam Teks 

Ceramah Siswa Kelas XI Semester II MAS Nurul Maulid Muara Panas Tahun 

Ajaran 2019/2020”. Setelah dokumen terkumpul, maka selanjutnya peneliti 

melakukan langkah sebagai berikut: 

a. Guru menjelaskan materi pada siswa selama 1 x 45 

b. Guru memberi tugas kepada siswa menulis teks ceramah selama 2 x 45 

menit. 

c. Guru mengumpulkan hasil kerja siswa. 

d. Peneliti mengambil hasil teks siswa dari guru. 

 3.3 Tahap Pengolahan data 

 Menurut Patton (Moleong, 2013: 280), mengatakan bahwa analisis data 

adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasiannya kedalam suatu pola, 

kategori dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu 

yang memberikan arti yang segnifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola 

uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini adalah dengan cara seperti berikut: 

a. Membaca hasil teks siswa, berupa tulisan teks ceramah. 

b. Memberi pengkodean berdasarkan reduplikasi yang digunakan siswa. 

c. Mengklasifikasi data yang sejenis berdasarkan tabel inventaris data 

reduplikasi dalam teks ceramah pada instrumen penelitian. 

d. Menganalisis jenis reduplikasi yang digunakan siswa. 
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3. 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. 

3.4 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di MAS Nurul Maulid Muara Panas Kecamatan 

Bukit Sundi Kabupaten Solok. Sekolah ini terletak di jalan tengah Perhentian 

Bendi. Kenagarian Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.  

3.5  Perubah yang Diamati/diukur 

1. Data dan Sumber Data 

 Menurut Lofiland (Suwandi 2008:187), sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata- kata dan  tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sehubungan dengan pendapat di atas, 

sumber data penelitian ini adalah tulisan teks ceramah siswa kelas XI IPA 

Semester II MAS Nurul Maulid Muara Panas. Data dalam penelitian ini adalah 

reduplikasi yang terdapat dalam teks ceramah siswa. 

2. Variabel Data  

Berdasarkan batasan masalah yang telah peneliti kemukakan, maka yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah Penggunaan Reduplikasi dalam Teks Ceramah 

Siswa kelas XI IPA Semester II MAS Nurul Maulid Muara Panas. 

3.  Analisis Data  

Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan 

sebagai berikut. 

     Pembagian Tugas  

No Nama Deskripsi Tugas Uraian 

Tugas 

1. Rini Wirasty B., S.S., M.Pd. Survey ke tempat Ketua 
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lokasi penelitian, 

mengklasifikasi data 

yang sejenis 

Pelaksana 

 

Membuat laporan 

kemajuan dan artikel 

ilmiah 

BAB 4.  JADWAL PENELITIAN 

Pada kegiatan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa jadwal kegiatan 

yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

 

 

No 

Tahun 

 2020 

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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           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 

Sewa LCD dan 

ruang untuk 2 kali 

pertemuan 

Untuk 

pengambilan 

data penelitian 

2 Rp. 37.000 Rp. 74.000 

Jumlah Rp. 74.000,- 

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. 21.000 Rp. 21.000 

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 
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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. 1.663.000,- 

4. Perjalanan 

Material Justifikasi 

Perjalanan 

Kuantitas Harga Satuan 

(Rp) 

Biaya/tahun/12 

bulan (Rp)  

Biaya transportasi 

Perjalanan ketua 

dan anggota 

peneliti ke tempat 

penelitian 

Pengambilan 

data 

2 Rp. 75.000 Rp. 150.000 

Jumlah Rp. 150.000,- 

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 

Modul buku Ajar Naskah Modul 1 Rp. 1.465.000 Rp. 665.000 

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. 2.463.000,- 

 

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN 

(RP) 

Rp. 5.700.000,- 
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Lampiran 2. Surat Tugas 
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Lampiran 3. A. Biodata Ketua Peneliti/Pelaksana 

 

1  Nama Lengkap (dengan gelar)  Rini Wirasty, B., S.S., M.Pd. 

2 Jenis kelamin  Perempuan 

3 Jabatan Fungsional  Asisten Ahli 

4  NIP/NIK/Identitas lainnya - 

5  NIDN  1012067902 

6  Tempat dan Tanggal Lahir  Padang/ 12 JUNI 1979 

7  E-mail  riniwirasty@gmail.com 

9  Nomor Telepon/HP  081374630099 

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 

Metode Penelitian Kesusastraan 

Folklor 

Menulis Kreatif 

Kritik Sastra 

Retorika 

Jurnalistik 

 

a. Riwayat Pendidikan 

Nama 

Perguruan 

Tinggi 

S-1 S-2 S-3 

Universitas Andalas 

Padang 
Universitas Negeri Padang - 

Bidang Ilmu  Sastra Indonesia Pendidikan Bahasa Indonesia  

Tahun 

Masuk-Lulus 
1998-2004 2009-2012 

 

JudulSkripsi/

Thesis/Disert

asi 

Penokohan Tokoh 

Utama Pada Novel 

N.H. Dini (tinjauan 

Psikologi Sastra) 

Interferensi Bahasa Minangkabau 

Ke Bahasa Indonesia Tulis Pada 

Karangan Siswa SDN 39 Koto 

Baru Kab. Solok. 

- 

Nama 

Pembimbing/

Promotor 

1. Dra. Arbini 

Arbain, M.Hum 

1.Prof. Dr. Harrris Efendi Thahar, 

M.Pd. 

- 

 

2. Drs. Hasanudin, 

M.Si. 
 2. Dr. Novia Juwita, M.Hum. 

- 

 

 

b. Pengalaman Penelitian dalam 5 tahun terakhir 

No Tahun Judul Penelitian 

Pendanaan 

Sumber* 
Jumlah 

(Juta Rp) 

1.     

2     

 

mailto:riniwirasty@gmail.com
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c. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun terakhir 

No Tahun 
Judul 

Pengabdian 

Pendanaan 

Sumber* 
Jumlah 

(Juta Rp) 

1. 2011 Pemerolehan Bahasa 

pada Anak Autis 
Dana Mandiri 1. 500.000 

2.     

 

d. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 tahun terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah 
Volume/ 

Nomor/Tahun 
Nama jurnal 

    

 

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. 

Penulisan Bahan Ajar Mata 

Kuliah Umum Bahasa 

Indonesia 

2013 155 halaman 

Universitas 

Mahaputra 

Muhammad 

Yamin Solok 

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. - - - - 
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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 ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 

sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 

satu persyaratan dalam pengajuan proposal penelitian DIPA UMMY. 

 

 Solok, 15 Januari  2020 

Anggota 

 

Rini Wirasty, B., S.S., M.Pd. 
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Biodata Anggota Peneliti/Pelaksana  
Nama    : Detri Analisa 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Tempat/ Tanggal Lahir  : /  

Pekerjaan   : Mahasiswa   

Institusi dan Alamat   : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin  

  (UMMY) Solok 

  Jalan Jederal Sudirman No. 6 Kota Solok    

  Sumatera Barat  

Alamat Rumah  :  

 

Telepon/HP   :  

E-mail    : @gmail.com 

 

Riwayat Pendidikan  

 

 SD SMP SMA 

Sekolah    

Bidang Ilmu - -  

Tahun Masuk-lulus - - – 

 

 

 

 

 

 

mailto:riasafriani74@gmail.com
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