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HALAMAN MOTTO 

      Kuat demi cinta, cita-cita, dan membahagiakan orang tersayang. Kalimat yang 

selalu saya tanamkan dalam diri saya selama saya berada di perantauan memulai 

jenjang pendidikan sarjana di kota Solo penuh kisah ini. Satu kalimat itu banyak 

arti di dalamnya menjadi sumber utama penyemangat semua upaya dan usaha 

saya selama masa pendidikan ini. Mulai dari kuat demi cinta apapun yang terjadi 

terhadap saya di sini semua atas kuasa Allah suka ataupun duka termasuk halnya 

rindu keluarga, karena di Solo benar-benar tidak ada keluarga harus kuat menahan 

semua yang di rasakan demi cinta dan cita-cita membuat keluarga saya bangga. 

Bersyukurnya saya dengan adanya teman-teman di Solo yang sudah seperti 

keluarga sendiri menjadi tempat berbagi. Kuat menaham semua yang di rasakan 

demi terwujudnya impian dan cita-cita bisa membuat bangga dan bahagiakan 

keluarga dengan berhasil menempuh pendidikan di jenjang sarjana dengan lulus 

memakai toga nantinya. Semoga semua niat baik saya diijabah dengan Allah, 

aamiin.  
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

     Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT atas di beri nikmat serta karunianya 

hingga saat ini dan memberikan kekuatan sabar yang luas sehingga saya bisa 

sabar dan kuat dalam menjalani segala prosesnya dan terselesaikannya tulisan 

skripsi ini tanpa ada hambatan. Skripsi yang berjudul “Analisis Reduplikasi pada 

Surat Kabar Suara Merdeka Edisi Desember 2019 dan Implementasinya pada 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP”. Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Kedua orang tua saya Bapak dan Mama tercinta, terima kasih telah 

memberikan banyak dukungan dalam segala hal, memberikan kasih 

sayang yang begitu tulus, selalu memotivasi agar lebih baik lagi dan 

menjadi orang yang pertama kali saat saya suka maupun duka, terima 

kasih pula telah memberikan kepercayaan penuh untuk anak perempuan 

mu ini menuntut ilmu ke luar pulau sumatera yaitu di kota solo dengan 

kuat menahan rindu demi membahagiakan Bapak dan Mama melihat saya 

dapat menyelesaiakan pendidikan ini. Dengan wujud tulisan ini saya 

menggambarkan betapa saya ingin melihat Bapak dan Mama terseyum 

bahagia melihat karya saya, dengan selesai pendidikan ini merupakan awal 

dari perjalanan menuju impian saya. 

2. Kakak dan adik saya , kak Rori, Kak Yandi, Mbak winda dan Albi, adek 

Dela terima kasih sudah mendudukung sampai sejauh ini yang selalu 

memberikan pendapat postif dalam segala hal. Walaupun saya masih 

belum bisa memberikan banyak dan masih sering bertengkar dengan adik. 

Namun dalam segala hal bagi saya keluarga yang paling utama, karena 

apapun keputusan yang saya ambil tentunya dengan pertimbangan 

keputusan keluarga pula. Semoga tulisan ini dapat menjadi wujud kasih 

sayang ku dengan kakak dan adik, karena berkat doa semua juga tulisan ini 

dapat terselesaikan. 

3. Keluarga besar dari Surim family, yang sudah sangat menyayangi dari 

kecil hingga besar dan sudah bangga melihat saya berkuliah di pulau jawa. 

Tulisan ini sebagai bentuk syukur atas semua kasih sayang dan dukungan 

yang telah di berikan. 
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4. Keluarga besar bude Yusri, bude sudah menjadi ibu kedua dan rumah ku 

di Solo. Terima kasih sudah menganggap seperti anak kandung selama di 

Solo banyak memberi masukan dan juga menjadi orang pertama yang 

melindungi di Solo ini. 

5. Jarot Prianto seseorang yang berarti selama proses menyelesaikan skripsi 

ini terima kasih sudah selalu menemani siap di andalkan saat di butuhkan 

dan selalu ada, motivasi dan semangat terbesar juga terasa dari seluruh 

keluargamu. Semoga semua niat baik bisa terwujud. 

6. Dosen pembimbing, dan dosen-dosen program studi pendidikan Bahasa 

Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas 

muhammadiyah Surakarta. 

7. MPA Sangguru, sebagai organisasi kepencintaalaman yang menjadi titik 

awal saya mengenal teman-teman satu universitas dan juga universitas lain 

di pulau jawa, di sini saya tidak hanya mendapat tema, sahabat, bahkan 

saya mendapatkan keluarga. 
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RINGKASAN 

Eva Lestari/A310160216. ANALISIS REDUPLIKASI PADA SURAT KABAR 

SUARA MERDEKA EDISI DESEMBER 2019 DAN IMPLIKASI PADA 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP. Skripsi. Fakultas 

keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. April 

2020. 

Metode penelitan yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang di lakukan berdasarkan fakta dan fenomena yang ada dan secara 

empiris hidup pada penuturnya. Menggunakan teknik analisis data yaitu catat, 

mencatat semua kata ulang yang ada pada tulisan tajuk rencana surat kabar Suara 

Merdeka edisi bulan Desember 2019. Hasil dari penelitian adalah (1) proses 

reduplikasi pada surat kabar Suara Merdeka edisi bulan Desember 2019 ada tiga 

yaitu, (a) pengulangan seluruh, (b) pengulangan segabagian, (c) pengulangan yang 

berkombinasi dengan penambahan afiks. Dalam analisis data banyak ditemukan 

bentuk kata ulang seluruh yang digunakan dalam penulisannya karena bentuk 

penyampaian dalam rubrik surat kabar atau koran. (2) Makna pengulangan 

reduplikasi yangg tedapat pada surat kabar Suara Merdeka edisi bulan Desember 

2019 adalah banyak, berulang-ulang, tidak terhitung, bersungguh-sungguh, agak. 

(3) Implikasi hasil penelitian reduplikasi pada surat kabar Suara merdeka edisi 

bulan Desember 2019 dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP yaitu 

dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 4.3. 

 

Kata Kunci: redupliksi, koran, pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 
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SUMMARY 

Eva Lestari/A310160216. ANALISIS REDUPLIKASI PADA SURAT KABAR 

SUARA MERDEKA EDISI DESEMBER 2019 DAN IMPLIKASI PADA 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP. Research Paper. Faculty 

of Teacher Training and Education, Universitas Muhammadiyah surakarta. April, 

2020. 

The research method used in this study is a qualitative descriptive method namely 

research carrie out basad on descriptive facts, namely research carried out based 

on fact and phenomena and empirically living on its speakers. Using data analysis 

techiques, namely note taking, recording all repeated words in writing tajuk 

rencana tehe December edition of Suara Merdeka newspaper 2019. The results of 

the study are (1) the reduplication process in the December edition of Suara 

Merdeka newspaper 2019 the are three namely, (a) whole repetitio, (b) multiple 

repetitions, (c) repetition combined whit the eddition of affixes. In data analysis, 

namy find the form used in writing because of the form of submission in a 

newspaper or newspaper rubric. (2) The meaning of repetition or reduplication 

found in the Suara Merdeka newspaper December 2019 edition is numerous, 

repetitive, uncountable, seriuos, somewhat. (3) implications of reduplication 

research results in the December 2019 edition of Suara Merdeka newspaper with 

Indonesian langguage learning in SMP namely Core Competencies and Basic 

Competance 4.3. 

 

 

Keywords: reduplication, newspaper, Indonesian langguage learning in SMP 
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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum warahmatullahiw abarakatuh 

      Alhamdulilahirabbil’alamin atas kehadiran Allah SWT telah memberikan 

rahmat karunia Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “ANALISIS REDUPLIKASI PADA SURAT KABAR 

SUARA MERDEKA EDISI DESEMBER 2019 DAN IMPLIKASI PADA 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP” dengan baik dan lancar. 

     Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan 

pada program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tujuan dari penulisan skripsi 

ini juga diharapkan dapat bertambahnya  pengetahuan pembaca tentang 

reduplikasi yang ada pada surat kabar  Suara Merdeka. Dalam proses menulis 

naskah ini penulis menerima banyak masukan, dukungan serta bimbingan sampai 

terselesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas 

keberhasilan penulisan ini kepada : 

1. Prof Dr. Sofyan Anif M.Si., Rektor Univeristas Muhammadiyah Surakarta 

yang telah memberikan kesempatan belajar di perguruan tinggi ini, dan 

telah memeberikan fasilitas belajar dengan baik. 

2. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M. Hum, Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Univeristas Muhammadiyah Surakarta yang telah banyak 

memberikan motivasi.    

3. Dr. Yakub Nasucha, M. Hum, Ketua Program Studi Bahasa Indonesia dan 

juga sebagai pembimbing skripsi yang telah sabar dan memberikan waktu 

dalam membimbing, megarahakan dalam penulisan skripsi, serta selalu 

memotivasi sehingga penulis lancar dalam penulisan skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia yang telah membantu proses belajar dan juga yang selalu 

memberikan motivasi serta dorongan untuk dapat menyelesaikan jenjang 
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pendidikan sarjana ini untuk dapat menggapai cita-cita dengan harapan 

menjadi tenaga pendidik profesional nantinya. 

5. Kedua orang tua, Bapak dan Mama terima kasih atas semua dukungan 

besar serta kasih sayang yang begitu besar sampai saat ini karena semua 

hal yang tejadi dalam hidup saya terjadi berkat semua doa yang tulus dari 

kedua orang tua. Dan semua orang yang menyayangiku dan yang saya 

sayangi pula. 

6. MPA Sangguru, sebagai rumah dan keluarga kedua selama di Solo yang 

telah memberikan pengalaman banyak dalam berkehidupan berorganisasi 

dan memberikan kesempatan menjelajah alam di pulau jawa. 

7. Teman-teman, baik teman satu program studi, satu fakultas, teman satu 

organisasi seta pihak yang telibat dalam penulisan ini. 

      Penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk kita 

semua terutama pembaca sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan tentang 

reduplikasi pada suarat kabar. Serta hasil penelitian ini dapat dijaidikan sebagai 

bahan acuan analisis berikutnya, juga bahan ajar dalam pembelajaran. Sekali lagi 

penulis mengucapkan banyak terimakasih dan mengucap syukur atas terselesainya 

skripsi ini. 

 

    Penulis, 

 

    Eva Lestari 
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