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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENGGUNAAN AKRONIM PADA CERPEN SISWA KELAS X 

SMA N 1 SUSUKAN, KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN 

SEMARANG TAHUN AJARAN 2012/2013. 

Puput Zahra Minna Pamungkas, A30090136, Jurusan Pendidikan Bahasa, 

Sastra Indonesia dan Daerah, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan  penulisan akronim 

yang ada dalam cerpen siswa kelas X SMA N 1 Susukan (2) mendeskripsikan 

pembentukan akronim yang ada dalam cerpen siswa kelas X SMA N 1 Susukan 

(3) mendeskrepsikan pola pembentukan akronim yang ada dalam cerpen siswa 

SMA N 1 Susukan. Objek penelitian ini adalah cerpen siswa kelas X SMA N 1 

Susukan yang berupa bentuk akronim. Data dan sumber data dalam penelitian ini 

diperoleh dari semua kalimat yang mengandung akronim yang ada pada cerpen 

siswa kelas X. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

menganalisis, mendeskripsikan dan menyajikan data secara sistematik sehingga 

lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode simak yaitu untuk menyimak cerpen siswa 

kelas X SMA N 1 Susukan, selanjutnya metode simak ini diikuti teknik catat yaitu 

mencatat  hal-hal yang relevan yang dianggap penting untuk dimasukkan ke 

dalam penelitian dari penggunaan bahasa yang digunakan secara tertulis. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan (1) terdapat dua bentuk 

penulisan akronim yaitu penulisan akronim yang ditulis dengan huruf awal huruf 

kapital dan akronim yang ditulis seluruhnya dengan huruf kecil (2) pembentukan 

akronim yang terbentuk dari dua kata dan terbentuk dari tiga kata (3) pola 

pembentukan akronim terdapat dua pola yaitu deretan konsonan dan deretan vokal 

dan konsonan diantaranya pola V, VK, KV, KVK, KKV, KKVK. 

 

Kata kunci: nalisis akronim, cerpen 
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PENDAHULUAN 

 

Menurut Brotowijoyo (1988: 2) menulis karangan itu adalah menulis 

usulan-usulan yang benar dan berupa pernyataan-pernyataan tentang fakta, atau 

kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari fakta dan merupakan  pengetahuan. 

Dalam karangan itu yang dimaksud pernyataan adalah  permakluman sesuatu hal 

yang disertai keterangan dan penjelasan secukupnya, sehingga memperlihatkan 

tentang kebenaran fakta yang mendasari pernyataan tersebut. 

Menurut Waridah, (2012: 129-130) akronim ialah singkatan yang berupa 

gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata  

dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Aturan pembentukan akronim adalah 

sebagai berikut. 

1. Akronim nama diri berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis 

seluruhnya dengan huruf capital. 

Contoh: 

LIPI : Lembahga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini 

UAN  : Ujian Akhir Nasional 

2. Akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gavungan huruf dan suku 

kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. 

Contoh: 

Deskominfo : Departemen Komunikasi Informasi 

Sesneg   : Sekretaris Negara 

Parfi   : Persatuan Artis Film Indonesia 

3. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, 

ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis 

dengan huruf kecil. 

Contoh: 

caleg   : calon legislatif 

dirut  : direktur utama 

juknis  : petunjuk teknis 
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Catatan: 

Jika dianggap perlu membentuk akronim, hendaknya diperhatikan syarat-

syarat sebagai berikut. 

a. Jumlah suku kata akronim jangan melebihi suku kata yang laim pada kata 

Indonesia. 

b. Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan 

konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim 

Arti pentingnya bentuk akronim dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui berbagai macam bentuk akronim dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia  pada materi menulis karangan narasi siswa kelas X SMA N 1 

Susukan Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Di harapkan dengan 

diterapkan pembelajaran menulis dalam  cerpen secara langsung dapat 

menarik antusias siswa baik dari sikap maupun keaktifan sehingga dengan 

demikian hasil belajar tercapai secara baik dan optimal. 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan masalah yang disajikan dalam penelitian ini berbentuk dan 

strategi penelitian yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif 

adalah biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan 

makna lebih jauh dari yang nampak oleh pancaindra. Penelitian kualitatif adalah 

suatu konsep keseluruhan untuk menungkapkan rahasia tertentu, dilakukan 

dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara 

bekerja yang sistematik, terarah dan dapat dipertanggungjawaban, sehingga tidak 

kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjaring 

data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi 

aspek atau bidang kehidupan tertentu pada obyeknya Hadani Nawawi (dalam 

Kasiram, 2010: 175-176).  

Data penelitian ini adalah semua kalimat yang mengandung bentuk 

akronim pada cerpen siswa kelas X SMA N 1 Susukan, Sumber data pada 

penelitian ini dapat diperoleh dari cerpen siswa kelas X SMA N 1 Susukan, 

Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang.  Teknik pengumpulan data dalam 
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penelitian ini menggunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik simak adalah 

metode simak adalah metode yang dilakukan dengan menyimak penggunaan 

bahasa. Sedangkan teknik catat adalah penyediaan terhadap data dan dilanjutkan 

dengan klasifikasi data dengan alat tulis tertentu (Sudaryanto, 1993: 133 dan 135). 

Teknik tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk 

akronim yang terdapat pada karangan narasi siswa kelas X SMA N 1 Susukan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

“Analisis Bentuk Akronim pada Cerpen Siswa Kelas X SMA N 1 Susukan, 

Kecamatan Susukn, Kabupaten Semarang Tahun Ajaran 2012/2013” 

Penelitain ini mendeskrepsikan bentuk akronim yang terdapat pada cerpen 

siswa kelas X SMA N 1 Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat 2 bentuk penulisan akronim 

yaitu penulisan akronim yang diawali dengan huruf awal huruf kapital dan 

akronim yang ditulis seluruhnya dengan huruf kecil, selain itu terdapat 2 

pembentukan akronim yaitu akronim yang berasal dari 2 kata dan akronim yang 

berasal dari 3 kat. Ditemukan juga pola pembentukan akronim terdapat dua pola 

yaitu deretan konsonan dan deretan vokal dan konsonan diantaranya pola V, VK, 

KV, KVK, KKV, KKVK. 

1. Analisis Penulisan Akronim 

a. Penulisan akronim yang ditulis dengan huruf awal huruf 

kapital 

1) Sampai-sampai pak Kepdes datang menjenguk. (1) 

Kepdes akronim dari Kepala desa. 

Akronim Kepdes merupakan gabungan dari silabe awal 

Kep yang berasal dari kata Kepala dan silabe awal des yang 

berasal dari kata desa.  

Pada kalangan umum Kepala Desa juga mempunyai 

akronim Kades, perbedaan ini terjadi karena perbedaan dialeg 

bahasa di kalangan masyarakat. Kades merupakan akronim 

dari Kepala Desa yang berdasarkan pada bentuk dialog Bahasa 
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Indonesia, sementara Kepdes digunakan oleh kalangan 

masyarakat Jawa karena cocok dengan pola dialog masyarakat 

Jawa, sehingga penggunaan kata Kade sbiasa digunakan oleh 

kalangan masyarakat yang mempunyai pola dialog Bahasa 

Indonesia dan Kepdes digunakan untuk kalangan masyarakat 

Jawa. 

b. Penulisan akronim yang ditulis seluruhnya dengan huruf kecil 

1) Sekolah ini ditunjuk menjadi paskibra dari diknas. (3) 

paskibra  akronim dari  pasukan kibar bendera. 

Akronim paskibra merupakan gabungan dari silabe 

awal pas yang berasal dari kata pasukan, silabe awal kib yang 

berasal dari kata kibar, dan  silabe akhir ra yang berasal dari 

kata bendera.  

Paskibra merupakan Pasukan Pengibar Bendera yang 

dalam arti luas berarti suatu wadah bagi bangsa dan Negara 

yang ditunjuk dalam menghormati Sang Merah Putih, disiplin, 

tangguh, pantang menyerah serta melatih Sikap Dasar 

Kepemimpinan dalam keorganisasian, baik dilingkungan 

sekolah maupun dilingkungan masyarakat. 

2. Analiasi Pembentukan Akronim 

a. Akronim yang berasal dari dua kata 

1) Pengekalan 3 huruf pertama komponen pertama dan 

kedua 

a) Sampai-sampai pak Kepdes datang menjenguk. (1) 

Kepdes akronim dari kepala desa 

Akronim Kepdes merupakan gabungan dari silabe 

awal Kep yang berasal dari kata Kepala dan silabe awal 

des yang berasal dari kata desa. Akronim tersebut 

terbentuk dari pengekalan tiga huruf pertama komponen 

pertama dan kedua. 
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Pada kalangan umum Kepala Desa juga mempunyai 

akronim Kades, perbedaan ini terjadi karena perbedaan 

dialeg bahasa di kalangan masyarakat. Kades merupakan 

akronim dari Kepala Desa yang berdasarkan pada bentuk 

dialog Bahasa Indonesia, sementara Kepdes digunakan 

oleh kalangan masyarakat Jawa karena cocok dengan pola 

dialog masyarakat Jawa, sehingga penggunaan kata Kade 

sbiasa digunakan oleh kalangan masyarakat yang 

mempunyai pola dialog Bahasa Indonesia dan Kepdes 

digunakan untuk kalangan masyarakat Jawa. 

2) Pengekalan 2 huruf pertama komponen pertama dan 3 

huruf pertama komponen kedua 

a) Setelah hari terakhir latihan pak Kepsek mengundang anak-

anak paskibra untuk buber di sekolah bersama bapak ibu 

guru. (8)  

Buber bentuk akronim dari buka bersama. 

Akronim  buber merupakan gabungan dari silabe 

awal bu yang berasal dari kata  buka dan silabe awal ber 

yang berasal dari kata bersama. Akronim tersebut 

terbentuk dari dua huruf pertama komponen pertama dan 

tiga huruf pertama komponen kedua. 

Terbentuknya kata buber merupakan kebiasaan dari 

masyarakat Indonesia yang sering melakukan buka puasa 

secara bersama-sama, sehingga buber menjadi sebuah 

budaya masyarakat yang sering dilakukan di saat datang 

bulan Ramadhan. 

di sebuah provinsi. 

3) Pengekalan 2 huruf pertama komponen pertama dan 

empat huruf pertama komponen kedua 

a) Sekaligus pendataan untuk pemilihan capres. (22) 

capres akronim dari calon presiden. 
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Akronim capres merupakan gabungan dari silabe 

awal ca yang berasal dari kata calon dan silabe awal pres 

yang berasal dari kata presiden. Akronim tersebut 

terbentuk dari pengekalan dua huruf pertama komponen 

pertama dan empat huruf pertama komponen kedua. 

Calon presiden (capres) adalah seseorang yang 

dicalonkan oleh sebuah partai atau koalisi beberapa partai 

untuk menjadi pemimpin dalam sebuah negara. Presiden 

adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan 

Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol 

resmi negara Indonesia di dunia. 

4) Pengekalan 2 huruf pertama komponen pertama dan 

kedua 

a) Tidak tau alasanya apa, mungkin caper dengan tman-teman 

atau kurang perhatian ortu. (35) 

ortu akronim dari orang tua 

Akronim ortu merupakan gabungan dari silabe awal 

or yang berasal dari kata  orang  silabe awal tu yang 

berarti tua,  Akronim tersebut terbentuk dari pengekalan 

dua huruf pertama pada komponen pertama, dua kedua. 

Orang tua adalah ayah atau ibu seorang anak, baik 

melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, 

orangtua memiliki peranan yang sangat penting dalam 

membesarkan anak, dan panggilan ibu atau ayah dapat 

dibekan untuk perempuan atau pria yang bukan orang tua 

kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan 

ini. 

5) Pengekalan 3 huruf pertama komponen pertama dan 5 

huruf pertama komponen kedua 

a) Pengumpulan KK dan KTP akan dibuat pendataan 

jamkesmas dan Jampersal. (18) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_pemerintahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ayah
http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu
http://id.wikipedia.org/wiki/Anak
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Jampersal  akronim dari Jaminan persalinan. 

Akronim jampersal merupakan gabungan dari 

silabe awal jam yang berasal dari kata jaminan dan silabe 

awal persal yang berasal dari kata persalinan. Akronim 

tersebut terbentuk dari tiga huruf pertama komponen 

pertama dan lima huruf pertama komponen kedua. 

Program Jaminan Persalian Jampersal adalah 

jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan 

kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas 

termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan 

bayi baru lahir. Jampersal diperuntukkan bagi seluruh ibu 

hamil yang belum memiliki jaminan persalinan. 

6) Pengekalan tiga huruf petama komponen pertama dan tiga 

huruf terakir komponen kedua 

a) penggerebegan warnet. (11) 

Warnet  akronim dari warung internet 

Akronim warnet merupakan gabungan dari 

silab awal war yang berasal dari kata warung dan 

silabe akhir net yang berasal dari kata internet. 

Akronim tersebut terbentuk dari tiga huruf pertama 

komponen pertama dan tiga huruf terakhir komponen 

kedua. 

Warnet merupakan salah satu bentuk usaha yang 

dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan 

pelayanan dalam bentuk jasa internet oleh 

penggunanya. Biasanya untuk menjaga privasi 

penggunanya, warnet dibuat bilik-bilik yang 

menghalangi pengguna dengan pengguna yang lain 

untuk bisa melihat monitor, sehingga hal itu terkadang 

disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak 

terpuji, maka ada penggrebefan di warnet. 
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7) Pengekalan 3 huruf terakhir komponen pertama dan  

pengekalan 3 huruf pertama komponen terakhir 

a) Pagi itu saya dikejutkan oleh sms di ponsel saya. (17) 

Ponsel  bentuk akronim dari telepon selluler 

Akronim ponsel merupakan gabungan dari silab 

akhir pon yang berasal dari kata telepon dan silabe awal sel 

yang berasal dari kata selluler. Akronim tersebut terbentuk 

dari pengekala tiga huruf terakhir komponen pertama dan 

pengekalan tiga huruf pertama komponen ke dua. 

Ponsel perangkat telekomunikasi elektronik yang 

mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon 

konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-

mana (portabel, mobile) dan tidak perlu disambungkan 

dengan jaringan telepon menggunakan kabel 

(nirkabel; wireless). Penggunaan kata ponsel dalam 

masyarakat selain untuk mempermudah dalam 

penguncapan juga memberikan kesan mewah pada istilah 

yang asing di lidah masyarakat Indonesia. 

8) Pengekalan 2 huruf pertama komponen pertama  dan 3 

huruf terakhir komponen terakhir 

a) Tiga anak remaja mabuk-mabukan minum miras. (32) 

Miras  akronim dari minuman keras  

Akronim miras merupakan gabungan dari silabe 

awal mi yang berasal dari kata minuman  silabe akhir ras 

yang berarti keras.  Akronim tersebut terbentuk dari dua 

huruf pertama pada komponen pertama, tiga huruf terakhir  

pada komponen terakhir. 

Minuman keras,  minuman suling, atau spirit adalah 

minuman beralkohol yang mengandung etanol yang 

dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabel
http://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol
http://id.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://id.wikipedia.org/wiki/Penyulingan
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsentrasi
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distilasi)ethanoldiproduksi dengan cara fermentasi biji-

bijian, buah, atau sayuran. 

9) Pengekalan 2 huruf pertama komponen pertama dan 2 

huruf terakhir komponen terakhir 

a) Aku dan temenku kehabisan bensin di depan ruko. (31) 

Ruko  akronim dari rumah toko 

Akronim ruko merupakan gabungan dari silabe 

awal ru yang berasal  dari kata rumah silabe akhir ko 

yang berarti toko, Akronim tersebut terbentuk dari dua 

huruf pertama pada komponen pertama, dua huruf terakhir  

pada komponen terakhir.  

Ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan 

di Indonesia yang umumnya bertingkatantara dua 

hinggalima lantai, di mana lantai-lantai bawahnya 

digunakan sebagai tempat berusaha ataupun semacam 

kantor sementara lantaiatas dimanfaatkan sebagai tempat 

tinggal. Ruko biasanya berpenampilan yang sederhana dan 

sering dibangun bersama ruko-ruko lainnya yang 

mempunyai desain yang sama atau mirip sebagai 

suatu kompleks. Ruko banyak ditemukan di kota-kota besar 

di Indonesia dan biasa ditempati warga-warga kelas 

menengah. 

10) Pengekalan berbagai huruf dan suku kata yang sulit 

dirumuskan 

a) Sekolah ini ditunjuk menjadi paskibra dari Diknas. (4) 

Diknas  akronim dari Pendidikan nasional. 

Akronim diknas merupakan gabungan dari silabe 

baru  dik yang berarti pendidikan dan sisilabe awal nas 

yang berasal dari nasional.  Akronim tersebut terbentuk 

dari pengekalan huruf pertama, kedua, ketigakomponen 

http://id.wikipedia.org/wiki/Fermentasi_etanol
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kantor
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompleks_perumahan&action=edit&redlink=1
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pertama dan pengekalan tiga huruf pertama komponen 

kedua.  

Penggunaan kata diknas yang dimaksudkan dalam 

kalimat ini merupakan suatu organisasi yang mempunyai 

tingkatan di atas sekolah dan mempunyai wewenang untuk 

memberikan kebijakan terkait dengan pendidikan nasional, 

sehingga diknas mempunyai wewenang untuk menunjuk 

sekolah menjadi paskibra.  

b. Akronim yang berasal dari tiga kata 

1) Pengekalan tiga huruf pertama komponen pertama, kedua, 

dan ketiga 

a) Dia diantar ke Puskesmas untuk mendapatkan rujukan. (2) 

Puskesmas akronim dari Pusat kesehatan masyarakat 

Akronim Puskesmas merupakan gabungan dari 

silabe awal Pus yang berasal dari kata Pusat, silabe awal 

kes yang berasal dari kata kesehatan dan silabe awal mas 

yang berasal dari kata masyarakat. Akronim tersebut 

terbentuk dari tiga huruf pertama pada komponen pertama, 

komponen kedua, dan komponen ketiga. 

Pembentukan akronim Puskesmas sebagai pusat 

kesehatan masyarakatn disebabkan karena merupakan suatu 

organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat 

pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina 

peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan 

secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di 

wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. 

2) Pengekalan 3 huruf petama komponen pertama, 2 huruf 

pertama komponen kedua dan ketiga  

a) Hari sabtu sore aku dan teman-teman mengikuti Persami di 

Senjoyo. (25) 

Persami akronim dari perkemahan sabtu minggu 
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Akronim Persami merupakan gabungan dari silabe 

awal Per yang berasal dari kata perkemahan, silabe awal 

sa yang berarti sabtu,  dan silabe awal mi yang berasal dari 

kata minggu. Akronim tersebut terbentuk dari pengekalan  

tiga huruf pertama pada komponen pertama, dua huruf 

pertama pada komponen kedua, dan ketiga. 

Perkemahan Sabtu Minggu merupakan sebuah 

kegiatanrekreasi di luar ruangan yang dilakukan pada akhir 

pekan yaitu hari sabtu dan minggu. Kegiatan ini umumnya 

dilakukan untuk beristirahat dari ramainya perkotaan, atau 

dari keramaian secara umum, untuk menikmati 

keindahan alam. Berkemah biasanya dilakukan dengan 

menginap di lokasi perkemahan, dengan menggunakan 

tenda, di bangunan primitif, atau tanpa atap sama sekali. 

3) Pengekalan 2 huruf pertama komponen petama, kedua dan 

3 huruf pertama komponen ketiga 

a) Untuk pemilihan surat undangan pemilihan cagub dan 

cawagub. (21) 

cawagub  akronim dari calon wakil gubernur 

Akronim cawagub merupakan gabungan dari silabe 

awal ca yang berasal dari kata calon, silabe awal wa yang 

berarti wakil,  dan silabe awal gub yang berasal dari kata 

gubernur. Akronim tersebut terbentuk dari pengekalan dua 

huruf pertama pada komponen pertama, kedua, dan tiga 

huruf pertama pada komponen ketiga. 

Cawagub adalah calon wakil gubernur yang 

merupakan orang yang dicalonkan oleh satu atau beberapa 

partai untuk mendampingi gubernur dalam melakukan 

kegiatan kepemimpinan di sebuah provinsi. Penggunaan 

kata cawagub dalam penelitian ini dijadikan sebagai 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rekreasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ruangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Perkotaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Alam
http://id.wikipedia.org/wiki/Perkemahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tenda
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akronim dari calon wakil gubernur karena mengikuti 

keselarasan kata yang digunakan dalam cagub. 

4) Pengekalan dua huruf pertama komponen pertama, kedua 

dan empat huruf pertama komponen kedua 

a) Sekaligus pendataan untuk pemilihan capres dan cawapres 

tahun depan. (23) 

cawapres akronim dari calon wakil presiden. 

Akronim cawapres merupakan gabungan dari 

silabe awal ca yang berasal dari kata calon, silabe awal wa 

yang berarti wakil,  dan silabe awal pres yang berasal dari 

kata presiden. Akronim tersebut terbentuk dari pengekalan 

dua huruf pertama pada komponen pertama, kedua, dan 

empat huruf pertama pada komponen ketiga. 

Calon wakil presiden  adalah calon pembantu 

kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia 

yang bersifat luar biasa dan istimewa. Sebagai pembantu 

kepala negara, Wakil Presiden adalah simbol resmi negara 

Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya sama dengan 

kualitas tindakan seorang presiden sebagai kepala negara. 

Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil Presiden 

adalah pembantu presiden yang kualitas bantuannya 

di atas bantuan yang diberikan oleh Menteri, memegang 

kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas 

pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya. 

Wakil Presiden menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya 

dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu 

kali masa jabatan. 

5) Pengekalan 2 huruf pertama komponen pertama, kedua, 

dan ketiga 

a) Di ancol banyak sekali pengunjung dari balita, anak-anak, 

dewasa, bahkan manula. (28) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Wakil_presiden
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_pemerintahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri
http://id.wikipedia.org/wiki/Eksekutif
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
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balita  akronim dari bawah lima tahun 

Akronim balita merupakan gabungan dari silabe 

awal ba yang berasal dari kata bawah silabe awal li yang 

berarti lima, dan awal ta yang berasal dari kata tahun 

Akronim tersebut terbentuk dari dua huruf pertama pada 

komponen pertama, kedua, dan terakhir. 

Bawah Lima Tahun atau sering disingkat sebagai 

balita merupakan salah satu periode usia manusia setelah 

bayi sebelum anak awal. Rentang usia balita dimulai dari 

dua sampai dengan lima tahun, atau biasa digunakan 

perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan. Periode 

usia ini disebut juga sebagai usia prasekolah 

6) Pengekalan 3 huruf pertama komponen pertama, kedua, 

dan 2 huruf terakhir komponen ketiga 

a) Sekolah ini ditunjuk menjadi paskibra dari diknas. (3) 

paskibra akronim dari  pasukan kibar bendera. 

Akronim paskibra merupakan gabungan dari silabe 

awal pas yang berasal dari kata pasukan, silabe awal kib 

yang berasal dari kata kibar, dan  silabe akhir ra yang 

berasal dari kata bendera. Akronim tersebut terbentuk dari 

pengekalan tiga huruf pertama komponen pertama, tiga 

huruf pertama komponen kedua, dan dua huruf terakhir 

komponen terakhir. 

Paskibra merupakan Pasukan Pengibar Bendera 

yang dalam arti luas berarti suatu wadah bagi bangsa dan 

Negara yang ditunjuk dalam menghormati Sang Merah 

Putih, disiplin, tangguh, pantang menyerah serta melatih 

Sikap Dasar Kepemimpinan dalam keorganisasian, baik 

dilingkungan sekolah maupun dilingkungan masyarakat. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Periode
http://id.wikipedia.org/wiki/Usia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bayi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Anak_awal&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Dua
http://id.wikipedia.org/wiki/Lima
http://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
http://id.wikipedia.org/wiki/Bulan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prasekolah&action=edit&redlink=1
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7) Pengekalan berbagai huruf dan suku kata yang sulit 

dirumuskan 

a) Depdiknas akan memberikan hadiah sebesar 1.000.000. 

(38) 

Depdiknas akronim dari Depertemen pendidikan 

nasional  

Akronim Depdiknas merupakan gabungan dari 

silabe awal dep yang berasal dari kata departemen  silabe 

awal dik yang berarti pendidikan, silabe awal nas yang 

berasal dari kata nasional   Akronim tersebut terbentuk dari 

pengekalan tiga huruf pertama pada komponen pertama, 

pengekalan huruf ke empat, lima, dan enam pada 

komponen kedua serta pengekalan tiga huruf pertama 

komponen terakhir. 

Depdiknas adalah kementerian dalam pemerintah 

Indonesia yang membidangi urusan pendidikan nasional. 

 

3. Pembentukan Pola Akronim 

a. Deretan konsonan 

1) Deretan konsonan dalam satu suku kata 

tilang (16) 

capres (22) 

2) Deretan konsonan dalam suku kata yang berbeda 

kepdes (1) 

puskesmas (2) 

b. Deretan vokal dan konsonan dalam satu suku kata  

1) Pola V 

Pemilu (24) 

2) VK 

Iptek (13) 

ortu  (35) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
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3) KV 

paskibra (3) 

buber (8) 

toga (47) 

4) KVK 

Paskibra (3) 

Kepsek (7) 

5) KKVK 

Capres (22) 

Cawapres (23) 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis preposisi pada karangan sederhana siswa kelas 

X`SMA N 1 Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, dalam 

penelitian ini ditemukan bentuk akronim yang dapat diklasifikasikan  melalui 

pengklasifikasian yang dibedakan menjadi 2 bagian diantaranya: 1) akronim nama 

diri berupa gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret 

kata yang ditulis dengan huruf awal huruf kapital,  2) akronim bukan nama diri 

yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata 

dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil.  

Penelitian ini juga ditemukan preposisi yang paling dominan dalam 

karangan narasi kelas X SMA N 1 Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten 

Semarang yaitu, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku 

kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis 

dengan huruf kecil. 
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