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ANALISIS REDUPLIKASI PADA SURAT KABAR SUARA MERDEKA 

EDISI BULAN DESEMBER 2019 DAN IMPLIKASI PADA 

PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini (1) mendeskripsikan proses reduplikasi pada surat kabar 

Suara Merdeka edisi bulan Desember 2019 (2) mengetahui makna reduplikasi 

pada surat kabar Suara Merdeka edisi bulan Desember 2019 (3) memaparkan 

implikasi reduplikasi pada surat kabar Suara Merdeka edisi bulan Desember 2019 

dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Metode penelitan yang di 

gunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. 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 

 

Abstrack. 

 

The research method used in this study is a qualitative descriptive, 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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1. PENDAHULUAN 

Kata merupakan satuan kata yang bebas dan paling kecil seperti yang dijelaskan 

dalam tulisan jurnal (Marneti : 2014). Reduplikasi adalah proses pengulangan 

yang merupakan pembentukan kata dengan jalan mengulang kata dasar, baik 

seluruh maupun sebagian, baik bervariasi fonem maupun tidak, baik berkombinasi 

dengan afiks ataupun tidak (Masnur 2018 : 48). Sesuai dengan pendapat tersebut 

reduplikasi ialah kata yang mempunyai duplikat atau pengulangan, sehingga 

ketika kata tersebut mengalami proses pengulangan maka makna dan arti kata 

tersebut menjadi bebeda dari arti kata dasar sebelumnya. 

     Penelitian ini akan menganalisis kata reduplikasi pada surat kabar. Saat ini 

kemajuan teknologi membuat koran atau surat kabar kurang di minati tertuma 

dikalangan anak muda akibat mudahnya dan cepatnya akses berita dari internet. 

Surat kabar dapat membantu pembelajaran siswa di sekolah. Hal ini sesaui dengan 

salah satu pendapat yang mengatakan surat kabar adalah salah satu media yang 

membantu pembelajaran bahasa Indonesia kepada masyarakat menurut Nisa 

(218:2019). Surat kabar yang dipilih untuk diteliti ialah surat kabar Suara 

Merdeka, Suara merdeka adalah sebuah surat kabar yang memuat infomasi harian. 

Harian ini mempumyai sirkulasi yang terbatas pada area jawah tengah. Surat 

kabar Suara Merdeka merupakan koran terbitan yang sudah lama atau lebih 

dahulu dari koran-koran yang lain yaitu terbit pertama pada tanggal 11 Januari 

1950. Data yang dianalisis merupakan data yang diambil dari tajuk rencana Suara 

Merdeka. Penulis tajuk rencana juga merupakan penulis yang bagus-bagus yang 

sudah memiliki banyak ilmu dan pengalaman dari dunia menulis. Setiap kata 

reduplikasi akan di analisis bagaimana makna kata tersebut setelah mengalami 

proses reduplikasi atau pengulangan, yang tentu akan berbeda dengan makna kata 

dasarnya. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini ialah menggunakan penelitian kualitatif. Sugiono (2018:9) 

menyebutkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan filsafat prostivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksprerimen) dimana peneliti adalah 
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sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dan generealisasi. Metodelogi dalam penelitian ini 

adalah deskriptif. Menurut Nawawi dan Murti (2005:174) deskriptif yaitu 

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

empiris hidup pada penuturnya.  

     Data penelitian ini berupa penggunaan kata ulang bahasa Indonesia. Sumber 

data pada penelitian ini berupa data tertulis dalam tajuk rencana pada surat kabar 

Suara Merdeka yang terbit selama bulan Desember 2019. Wujud data yang 

diambil yaitu kata-kata dalam teks tersebut yang mengandung reduplikasi dan 

kemudian dianalisis makna dan jenisnya. Sugiono (2018 : 224-225) berpendapat 

teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data  dan data yang di 

peroleh bisa secara langsung atau dokumen. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini ialah teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen yang 

sebagai data di sini adalah kata ulang dalam tulisan tajuk rencana pada surat kabar 

Suara Merdeka bulan Desember 2019. Penelitian ini menggunakan teknik simak. 

Metode simak dilakukan dengan cara menyimak penggunaan bahasa. Teknik catat 

yaitu dilakukan dengan pencatatan pada kartu data yang segera dilanjutkan 

dengan klarifikasi (Sudaryanto, 1993:135).  

 

3. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini merupakan hasil kajian yang telah dilakukan peneliti terhadap proses 

dan makna reduplikasi pada surat kabar Suara Merdeka Edisi Desember 2019.  

3.1 Pengulangan Seluruh 

Akankah kita membiarkan anak-anak kita menderita kelainan fisik akibat 

mengkonsumsi air sungai yang tercemar ? (3 Desember 2019) 

 

Bentuk kata reduplikasi yang pengulangannya menggunakan seluruh bentuk dasar 

dari kata tersebut, yaitu pada kata anak-anak. Makna pengulangannya adalah 

banyak yang tidak tentu jumlahnya. 
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Pemerintah didorong untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak, 

baik perorangan maupun korporasi, yang di duga membuang libah ke sungai 

terpanjang di Pulau Jawa itu. (3 Desember 2019) 

Pada kata pihak-pihak bentuk dasarnya adalah pihak, makna pengulangan dari 

kata pihak-pihak adalah banyak yang tidak tentu. 

Tidak bisa dimungkiri, tuan rumah punya hak untuk mempertandingkan 

cabang-cabang olahraga yang lebih mereka kuasai. (4 Desember 2019) 

Pengulangan kata menggunakan bentuk dasar cabang. Makna pengulangan 

banyak yang dalam jumlah tidak tentu. 

Yang tidak boleh ditinggalkan, anggota Mahkamah agung haruslah orang-

orang yang tidak memihak pada kekuatan politik. (6 Desember 2019) 

 Reduplikasi bentuk dasarnya yaitu orang, memiliki makna banyak yang tidak 

tentu jumlahnya. 

Hanya siapapun dari kita juga mesti mahir menahan diri untuk tidak 

memunculkan pendapat-pendapat keagamaan yang tidak memancing 

kontrovensi. (9 Desember 2019) 

Proses pengulangan dengan bentuk dasar pendapat yang mempunyai makna 

pengulangan pada kata pendapat-pendapat adalah berulang-ulang. 

Tidak ada orang muslim, umat Nabi Muhammad SAW, apalagi yang hari-hari 

melakukan dakwah menyampaikan sabda Nabinya, sengaja menghina Nabinya 

sendiri. (9 Deseember 2019) 

Bentuk dasarnya ialah hari, serta memilki makna waktu atau masa. 

Jangan lagi hanya memberi mereka hukuman-hukuman ringan sehingga 

tidak ada efek jera. (11 Desember 2019) 

Bentuk dasar hukuman, sehingga makna pengulangannya banyak.  

Bertolak dari ungkapan Menteri Mahfud, maka gerakan melawan korupsi itu 

identik dengan upaya-upaya mengidupkan bangsa. (11 Desember 2019) 

Pengulangan seluruh dengan bentuk dasar upaya. Makna pengulangan dari kata 

tersebut yaitu bermakna sangat.  

Pemain-pemain bulu tangkis putra terbaik negeri ini juga absen di nomor 

perseorangan. (12 Desember 2019) 
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Pengulangan seluruh pada bentuk dasar pemain, makna kata pemain-pemain 

adalah bermakna jamak, yaitu banyaknya jumlah yang tidak menentu. 

Tak terlalu sulit jika begitu sampai di runah, siswa juga tak dibelit oleh target-

target yang diharapkan orang tua. (13 Desember 2019) 

Pada kutipan di atas kata pengulangan seluruh dengan bentuk dasar target. Makna 

dari kata target adalah bermakna sangat. 

Kita tak ingin Indonesia menjalankan pemerintahan yang bertumpu pada nilai-

nilai yang bertolak pada sistem monarki absolut. (17 Desember 2019) 

Reduplikasi seluruh dengan bentuk dasar nilai, dan juga yang memiliki arti makna 

yang bertolak pada sistem monarki. Sehingga merupakan bentuk pengulangan 

yang bermakna berusaha. 

Pemerintah akan dibantu masyarakat untuk mengawasi kinerja perusahaan-

perusahaan milik pemerintah pusat daerah.(18 Desember 2019) 

Bentuk kata reduplikasi dengan bentuk dasarnya ilah perusahaan. Makna 

pengulangan kata perusahaan-perusahaan ialah bermakna jamak, banyak yang 

jumlahnya tidak menentu. 

Langkah-langkah tersebut adalah langkah taktis agar upaya bersih-bersih 

BUMN berlangsung cepat mungkin. .(18 Desember 2019) 

Pengulangan seluruh dengan bentuk dasar langkah dan bersih. Dua bentuk 

pengulangan tersebut juga memiliki makna yang berbeda, kata langkah-langkah 

maknanya ialah bermakna terus menerus karena berkesinambungan dengan 

langkah yang berikutnya, kata bersih-bersih ialah bermakna sangat. 

Apakah tugas-tugas pemberantasan korupsi diserahkan kembali kepada 

penegak-penegak hukum terdahulu? Komisi Pemberantasan Korupsi boleh 

hilang. 19 (Desember 2019) 

Terdapat dua kata pengulangan seluruh bentuk dasar tugas dan penegak, kata 

tugas-tugas bermakna beberapa. Kata penegak-penegak menunjukan makna 

jamak, banyaknya orang dimaksud jumlahnya tidak tentu. 

Asal lembaga-lembaga penegak hukum yang resmi punya daya dan digdaya. 

(19 Desember 2019) 
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Bentuk pengulangan demgan bentuk dasarnya ialah lembaga. Kata lemabaga-

lembaga memiliki maksud menyebutkan beberapa lembaga yang terkait. Makna 

pengulangan pada kata tersebut adalah bermakna jamak atau banyak. 

Tidak hanya faktor teknis yang perlu diantisipasi, tetapi aspek-aspek 

nonteknis. (20 Desember 2019) 

Kata ulang seluruh dengan bentuk dasar aspek, yang memiliki maksud 

menyampaikan kemungkinan-kemungkinan yang terkait. Makna pengulangannya 

yaitu bermakna penyebab. 

Bagaimana hukum agar bebas dai para sponsor? Tentu sang pembuat 

regulasi benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. (21 Desember 2019) 

Kata ulang dengan bentuk dasar benar, memiliki makna pengulangan yang 

bermakna sangat. 

Adanya keterlibatan ormas Islam, seperti Banser NU yang menyatakan turut 

menjaga keamanan gereja-gereja di Jawa Tengah, sangat melegakan. (23 

Desember 2019) 

Bentuk dari pengulangan seluruh dengan bentuk dasarnya gereja. Kata gereja-

gereja mengandung makna tak menentu, karena banyak dalam jumlah yang tidak 

terhitung. 

Jangan sampai mumcul kembali aksi-aksi ancaman kekerasan dan teror 

hanya akan memici kesalahan di masyarakat. (23 Desember 2019) 

Dari kutipan di atas bentuk dasar aksi. Makna pengulanga  pada kata aksi-aksi 

adalah bermakna bertambah. Maksudnya di sini bertambahnya ancaman 

kekerasan dan teror. 

Perempuan-perempuan seperti itulah layak mendapat acungan jempol. (24 

Desember 2019) 

Kutipan pada bentuk dasar perempuan. Kata perempuan-perempuan itu 

menunjukan arti banyak perempuan, sehingga makna pengulangan pada kata 

perempuan ialah banyak yang tak tehitung jumlahnya. 

 

Pemerintah saat ini juga menempatkan perempuan sebagai menteri kabinet, 

bahkan bidang-bidang strategis. (24 Desember 2019) 
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Kata bidang-bidang dengan bentuk dasar bidang. Sehingga makna 

pengulangannya adalah bermak penyebab.  

Wajar bila nilai-nilai yang di sampaikan pun universal. (26 Desember 2019) 

Pengulangan dengan bentuk dasar nilai, yang menyapaikan maksud banyaknya 

beberapa pandangan yang berbeda. Makna dari bentuk kata ulang tersebut adalah 

berusaha. 

Tantangan-tantangan bangsa ini, terutama bagaimana meninggkatkan daya 

saing di tengah perubahan dinamika global, menjadi tanggung jawab 

bersama. (26 Desember 2019) 

Bentuk reduplikasi dengan bentuk dasar tantangan. Makna pengulanganya adalah 

bermakna jamak, yaitu banyak yang tidak tentu. 

Cuaca ekstrem jelas-jelas bakal meningkakan kemunculan bencana 

hidrometreologi seperti longsor, banjir, dan angin kencang. Jadi, tak ada 

cara lain, menghadapi atmosfer tak labil ini, mesti diwaspadai daerah-daerah 

yang rawan genangan, longsor dan banjir. (27 Desember 2019) 

Pada kutipan diatas terdapat dua bentuk dasar jelas dan daerah yang mengalami 

proses pengulangan seluruh. Kata jelas-jelas bermakna sangat. Makna 

pengulangan kata daerah-daerah adalah jamak atau banyak. 

Partisipasi masyarakat dari aspek penyelenggaraan ataupun penggunaan hak 

pilih masih jauh lebih baik dibandingkan di negara-negara demokrasi lain. 

Tidak perlu pula ada kekhawatiran terkait Pilkada 2020 karena pesta-pesta 

demokrasi di wilayah Indonesia. (28 Desember 2019) 

Pada kutipan di atas tedapat dua pula bentuk kata pengulangan seluruh, yaitu 

dengan bentuk dasar negara dan kata pesta. Makna dari pengulangan kata 

keduanya yaitu kata negara-negara dan pesta-pesta ialah jamak atau banyak yang 

tidak tentu. 

Keraguan publik terjawab jika polisi benar-benar mampu mengungkapkan 

dalang penyiraman air kertas terhadap Novel Baswedan. (30 Desember 2019) 

Bentuk dasar pengulangan di atas ialah benar. Makna pengulangannya adalah 

bermakna sangat. 

Polda Jateng beserta polres-polres yang telah memetakan pusat-pusat 

perayaan. (31 Desember 2019) 
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Dari kutipan di atas ada bentuk dasar pusat. Kata pusat-pusat mengandung makna 

banyak nya tempat atau titik berkumpul, banyak di maksud juga banyak yang 

tidak terhitung jumlahnya.. 

3.2 Pengulangan Sebagian  

     Data yang di peroleh dari surat kabar Suara Merdeka edisi Desember 2019 

sebagai berikut : 

Persaudaraan sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah) tetap harus terjaga, 

tanpa harus melibatkan mengaburkan nilai-nilai kemanusiaan. (23 Desember 

2019) 

Pengulangan sebagian ialah bentuk dasar yang di ulang sebagain dari bentuk 

dasarnya. Kata sesama di atas menunjukan proses pengulangan sebagian yaitu 

yang di ulang hanya pada kata depannya. Memiliki makna sama. 

Akan tetapi jika perbuatan indah itu diikhtiarkan terus-menerus, bukan tidak 

mungkin pada waktunya nanti akan bisa di wujudkan. 

Pada kutipan di atas kata terus-menerus mengandung maksud suatu hal yang 

sering dilakukan, sehingga makna pengulangan pada kata terus-menerus adalah 

bermakna terus menerus, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. 

3.3 Pengulangan yang Berkombinasi dengan Pembubuhan Afiks 

     Data yang di peroleh dari surat kabar Suara Merdeka edisi Desember 2019 

sebagai berikut : 

pimpinan MA harus menyakinkan publik mereka sangat bersungguh-sungguh 

melawan korupsi. (6 Desember 2019) 

Pengulangan pada bentuk dasar sunggu Pengulangan itu terjadi bersama-sama 

dengan proses pembubuhan afik dan mendukung satu fungsi. kata pengulangan 

bersungguh-sungguh bermakna sangat. 

Memang grasi dan kasasi harus disikapi secara jernih. Apakah pertimbangan 

hukum, kemanusian karena terpidana sakit-sakitan, dan masalah HAM. (10 

Desember 2019) 

Pada kutipan di atas di tunjukan pada bentuk dasar sakit, yang menunjukan 

maksud seseorang yang sudah sering sakit, kata sakit-sakitan adalah sesuatu 

keadaan yang terjadi pada seseorang yaitu sakit yang sudah lama. Sehingga 

makna pengulangannya bermakna agak. 
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Maka peminimalan atau pengurangan sebesar-besarnya, jumlah koruptor 

akan bisa terwujud. (11 Desember 2019) 

Kata sebesar-besarnya dengan bentuk dasar besar, sehingga pengulangan kata 

sebesar-besarrnya pada kutipan di atas bermakna berusaha. 

Namun ada keterbatasan budaya untuk meraihnya. Maka perempuan sukses 

selaknya mendapat apresisi berlipat-lipat. (24 Desember 2019) 

Kata berlipat-lipat dengan bentuk dasar lipat mempunyai maksud memberikan 

apresiasi yang banyak kepada perempuan yang sukses, sehingga makna 

pengulangan pada kutipan di atas adalah bermakna makin atau bertambah. 

dengan meningkatkan porsi asupan buah-buahan dan mengurangi makanan 

yang merangsang kemunculan batuk dan pilek. (27 Desember 2019) 

Pada kutipan di atas di tunjukan pada kata buah-buhan dengan bentuk dasar buah. 

Untuk makna pengulangan dari kata buah-buahan dalam kutipan tersebuat adalah 

bermakna bermacam-macam atau beberapa. 

Yang penting, perhatikan apapun yang menyebabkan terjadi bencana dan 

bersiap-siap menghadapi dan mengantisipasi dengan cara apa pun. (27 

Desember 2019) 

Pengulangan yang berkombinasi dengan afiks dengan bentuk dasar siap, dan 

menunjukan maksud siaga dalam menghadapi bencana. Makna pengulangan dari 

kata ulang bersiap-siap ialah bermakna sangat, keseriusan dalam hal yang 

disapkan. 

     Implikasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia SMP kelas VII dengan 

reduplikasi pada surat kabar Suara Merdeka edisi bulan Desember 2019 ini 

berpedoman pada Kompetensi (KI) dan Kompetensi dasar (KD). KIKD yang 

dipilih yaitu berupa 4 dan 4.3 menceritakan kembali teks narasi (cerita imajinasi) 

yang didengar dan dibaca secaa lisan, tulis, dan visual. Cara yang digunakan yaitu 

dengan memberikan materi teks narasi kemudian memberikan contoh pada surat 

kabar Suara Merdeka edisi bulan Desember 2019 ataupun teks narasi yang di tulis 

oleh siswa. Teks narasi kemudian diberikan, dibaca oleh siswa sekaligus 

menganalisis bentuk reduplikasi yang ada dalam surat kabar atau koran Suara 

Merdeka edisi Desember 2019. 
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     Dari hasil penelitian yang sudah disebutkan memperoleh pembahasan sebagai 

berikut. Penelitian reduplikasi pada suarat kabar Suara Merdeka edisi Desember 

2019 sudah dapat dilakukan dengan mengetahui proses bentuk dasar dan makna 

dari kata ulang itu sendiri. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 

tulisan tajuk rencana yang terbit setiap hari dalam wacana di surat kabar Suara 

Merdeka. Bentuk dari reduplikasi surat kabar Suara Merdeka bermacam-macam, 

terdapat pengulangan seluruh, pengulangan sebagian, pengulangan yang 

berkombinasi dengan pembubuhan afiks. Berdasarkan data tersebut, kemudian 

data dikelompokan sesuai dengan proses reduplikasi atau pengulangan dan makna 

dari kata ulang tersebut. Namun dalam data yang diteliti terdapat beberapa bentuk 

kata ulang yang sama dalam tajuk rencana yang terbit setiap hari, kata ulangan 

yang sama seperti kata; orang-orang, nilai-nilai, cabang-cabang, sehingga dalam 

hal ini peneliti mengambil contoh data analisis dalam penelitian ini hanya satu dan 

mewakili bentuk reduplikasi yang sama tersebut. 

     Temuan dalam analisis penelitian ini sama seperti penelitian yang sebelumnya 

bentuk kata ulang yang ditemukan juga dalam jenis yang tidak jauh berbeda, yang 

membedakan hanya jumlah data yang dianalisi. Jenis pengulangan yang diteliti 

antara lain yaitu, bentuk pengulangan seluruh, bentuk pengulangan sebagian, 

bentuk pengulangan yang berkombinasi dengan pembubuhan afiks, dan bentuk 

pengulangan dengan perubahan fonem yang sudah dijelaskan dalam kajian teori, 

tetapi dalam penelitian ini tidak terapat bentuk kata ulang dengan perubahan 

fonem. Melihat keunikan dari data kata-kata reduplikasi yang diperoleh menjadi 

hal tersediri dan membawa ilmu pengetahuan juga untuk peneliti. Setelah 

melakukan identifikasi bentuk-bentuk kata ulang yang ada berdasarkan makna 

kata, makna reduplikasi merupakan arti dan isi dari suatu perkataan kita sendiri. 

Makna dari proses pengulangan paling banyak ditemui dalam penelitian ini ialah 

makna pengulangan yang menyatakan makna banyak, makna kata ulang yang 

menyatakan makna perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. 

     Kegiatan belajar mengajar didalam kelas akan berkesan menyenangkan apabila 

penjelasan dari guru dipaparkan secara jelas. Selain penjelasan bahan ajar yang 

digunakan juga akan mempengaruhi peserta didik agar aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran. Menurut Nasucha (2015:146)  proses pengajaran menekankan pada 
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guru mengajar sedangkan proses pembelajaran menekankan pada siswa belajar. 

Berdasasarkan pendapat tersebut peserta didik dituntut agar kreatif serta inovatif 

dalam mencari referensi tambahan materi pembelajaran. Guru berperan sebagai 

kontrol dalam pembelajaran, sebagai tempat bertanya mengenai apa saja yang 

belum dipahami. Namun guru juga harus sudah mempersiapkan bahan ajar yang 

menarik, maka dapat menggunakan media surat kabar. Pengunaan surat kabar 

Suara Merdeka sebagai bahan ajar harus pula disesuaikan dengan materi dan buku 

teks yang digunakan dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Huda 

(2019:111) mengemukakan buku teks menyajikan konsep materi yang berjenjang, 

maksudnya ilah materi yang disajikan dalam buku teks dari meteri sederhana ke 

materi yang kompleks. Maka bahan ajar surat kabar dapat disesuaikan 

kecockannya dengan materi yang sederhana, sesaui dengan kompetensi dan tujuan 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

 

4. PENUTUP  

    Setelah dilakukan analisis reduplikasi pada surat kabar Suara Merdeka edisi 

bulan Desember 2019 di peroleh proses pengulangan atau reduplikasi yang 

terdapat pada surat kabar suara Merdeka edisi bulan Desember 2019 yaitu 

pengulangan seluruh, pengulangan sebagian, dan pengulangan yang berkombinasi 

dengan pembubuhan afiks. Mayoritas reduplikasi yang ditemukan dalam 

penelitian ini ialah bentuk pengulangan seluruh karna disebabkan teknik 

penyampaian pada suarat kabar tersebut. Makna reduplikasi yang terdapat pada 

surat kabar Suara Merdeka edisi bulan Desember 2019 adalah banyak, 

bersungguh-sungguh dan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Relavansinya 

reduplikasi pada surat kabar Suara merdeka edisi bulan Desember 2019 dan 

implementasi pembelajaran bahasa Indonesia sudah sesuai dengan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi dasar, sehingga hasil penelitian reduplikasi dapat 

digunakan sebagai bahan ajar di SMP. 
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