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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media massaaadalah saluran resmi yang bertugas menyiarkan berita dan 

informasi bagi masyarakat luas. Jadi, definisi media massaamerupakan sarana 

media yang digunakan massa untukkberhubungan satu dengan yang lain. Dalam 

hal ini, saluran resmi, baik berupa elektronik, cetak, maupun digital bertujuan 

untuk menyampaikan informasi. Seiring dengan perkembangan zaman, media 

massa senantiasa berkembang, baik dari segi sarana, informasi, hingga 

teknologinya. Hallini menyebabkan jenis media yang digunakan pun senantiasa 

berkembang. Salah satu bukti perkembangan jenis media massa adalah dengan 

adanya berita daring (online) yang banyak di Indonesia. Di samping itu, jenis 

media massa terdahulu masih kuat menunjukkan eksistensinya di kalangan 

masyarakat Indonesia. Jenis media massa tersebut adalah media cetak. Surat kabar 

merupakan salah satunya.  

Surat kabar yaitu jenis media cetak yang masih eksis di masyarakat. Surat 

kabar adalah media komunikasiiyang berisiiinformasi aktualldariibeberapa aspek 

kehidupann. Koran pada umumnya terbit harian, terdapat juga surat kabar 

mingguan. Selain itu, koran merupakan bentuk media massa cetak dan tersusun 

kertassburammberukurannbesarryanggdi dalamnya berisi informasiiseputarr 

kehidupannsehari-hariidan informasiisekitarr, berita yang dicariidan ditulissolehh 

paraajurnalis ataupunnwartawann.  

Koran yang diterbitkan suatu perusahaan seperti surat kabar Solopos untuk 

memudahkan dalam penyampaian informasi, koran menggunakan bahasa sebagai 

medianya, bahasa yang disusun secara sistematis, singkat, dan mudah dipahami 

bertujuan agar pembaca memahami informasi yang ditulis oleh penulis berita. 

Kemampuan penulis dan editor sangat dituntut agar koran dapat disajikan secara 

maksimal. Dengan demikian, peran bahasa pada pembentukan koran sangatlah 

penting. 
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Kesempurnaan penulisan berita dan pengeditan dalam penyusunan surat 

tidaklah selalu berjalan dengan sempurna. Tentu permasalahan dalam penyusunan 

bahasa pasti ada, baik dalam intensitas yang tinggi, maupun rendah. Permasalahan 

tersebut meliputi kesalahan pengetikan, kesalahan tanda baca, kesalahan penulisan 

kata, hingga kesalahan pembentukan akronim. Salah satu permasalahan diatas 

yang menarik perhatian penulis yaitu pembentukan akronim.  

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (2016: 28-29) jenis-jenis akronim 

adalah sebagai berikut. 1) Akronim nama diri yang terdiri huruf awal setiap kata 

ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, 2) Akronim nama diri berupa 

gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis 

dengan huruf awal kapital, 3) Akronim bukan nama diri berupa gabungan huruf 

awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. 

Kridalaksana (2010: 170-172) klasifikasi akronim adalah sebagai berikut. 1) 

Pengekalan huruf pertama tiap komponen, 2) Pengekalan dua atau tiga huruf 

pertama tiap-tiap komponen, 3) Pengekalan suku pertama tiap komponen dengan 

pelepasan konjungsi. Aturan-aturan penulisan akronim diatur dalam Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikut merupakan aturan-aturan pembentukan 

akronim yang ada di dalamnya. 1) Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal 

tiap-tiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik 2) Akronim nama diri 

yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret 

kata ditulis huruf awal kapital 3) Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan 

huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis huruf kecil.  

Saat ini surat kabar tidak hanya digunakan ataupun dibaca oleh orang tua, 

dewasa saja namun anak-anak juga bisa membaca. Didalam surat kabar Solopos 

juga banyak ditemukan penggunaan akronim yang dapat dibaca dan ditirukan 

anak-anak serta diterapkan dalam bahasa maupun tulisan sehari-hari 

dikehidupannya. Makaadariiitu, penulisstertarikkuntukkmelakukannpenelitian 

analisis akronim pada koran solopos dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa 

indonesia. Koran yang dijadikan sampel penelitian ini adalah Koran Solopos. 

Surat kabar solopos dipilih karena koran ini adalah salah satu yang masih terdapat 

akronim-akronim di dalamnya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dari itu permasalahannyang akann 

dibahassyaitu: 

1. Bagaimanaapenggunaan bentuk akronim yang terdapat pada surat kabar 

Solopos? 

2. Bagaimana hasil penggunaan akronim terhadap implikasi pembelajaran 

bahasa indonesia? 

 

C. Tujuan  

1. Mendeskripsikan bentuk akronim yang terdapat pada Koran Solopos  

2. Mendeskripsikan implikasi bentuk akronim dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

 

D. Manfaat 

Manfaat Teoretis 

Untuk meningkatkan ilmu yang diteliti dan memperkuat teori-teori pada 

sebuah penelitian yang telah ada sebelumnya. 

Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa: 

Penelitian ini dapattdijadikan referensi oleh siswa untuk menulis akronim pada 

pembelajaran bahasa indonesia dengan memperhatikan bentuk akronim dalam 

penyingkatan kata yang baik dan benar.  

2. Bagi Guru: 

Penelitian ini dapat dijadikan untuk meningkatkannkemampuan menulis 

dengan memperhatikan bentuk akronim. 

3. Bagi Sekolah: 

Penelitianninii diharapkanndapatt memberii pengetahuanndan meningkatkan 

kualitas pembelajaran khususnyaamata pelajaran Bahasa Indonesia baik dalam 

penulisan siswa maupun bahasa yang digunakan siswaa. 

 

 


