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Abreviasi sekarang ini banyak digunakan pada media massa cetak, 

terutama koran. Penggunaan abreviasi tersebut untuk menyingkat tulisan karena 

kolom pada koran sangat terbatas. Penyingkatan tersebut membuat banyak orang 

banyak orang belum memahami dan mengetahui bentuk utuh dari kependekan 

tersebut. Sebagai upaya mengatasi kesalapahaman dan ketidaktahuan, maka 

peneliti mendeskripsikan jenis, bentuk asal, dan proses abreviasi pada koran Jawa 

Pos Radar Lamongan edisi Februari 2019. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis abreviasi, bentuk asal, 

dan proses abreviasi dalam koran Jawa Pos Radar Lamongan edisi Februari 2019. 

Subjek dalam penelitian ini adalah koran Jawa Pos Radar Lamongan edisi 

Februari 2019. Sedangkan objek yang digunakan adalah jenis abreviasi, bentuk 

asal, dan proses abreviasi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah motede deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, simak, dan 

catat. Teknik simak digunakan untuk mengamati secara langsung data 

penggunaan koran Jawa Pos Radar Lamongan. Teknik simak digunakan untuk 

menyimak secara tertulis, sedangkan teknik catat digunakan untuk mencatat data 

yang telah ditemukan. 

Abreviasi yang ditemukan pada koran Jawa Pos Radar Lamongan edisi 

Februari 2019, yaitu singkatan, akronim, penggalan, kontraksi, dan lambang 

huruf. Bentuk asal ditemukan dua bentuk asal, yaitu bentuk kata dan frasa 

nomina. Proses abreviasi pada jenis singkatan terdapat proses (a) pengekalan 

huruf pertama tiap komponen, (b) pengekalan huruf pertama dengan pelesapan 

konjungsi, (c) pengekalan huruf pertama dan huruf terakhir, (d)  pengekalan huruf 

yang tidak beraturan. Proses abreviasi jenis penggalan ditemukan satu proses,  

yaitu pengekalan tiga huruf pertama dari suatu kata. Proses abreviasi jenis 

akronim dan kontraksi yaitu: (a) pengekalan suku pertama tiap komponen, (b) 

pengekalan suku pertama tiap komponen dengan pelesapan konjungsi, (c) 

pengekalan huruf pertama tiap komponen, (d) pengekalan dua huruf  pertama tiap 

komponen, (e) pengekalan  tiga huruf pertama tiap komponen, (f) pengekalan dua 

huruf pertama komponen pertama dan tiga huruf pertama komponen kedua, (g) 

pengekalan berbagai huruf dan suku kata yang sukar dirumuskan. Proses abreviasi 

jenis lambang huruf, yaitu (a) lambang huruf yang menandai ukuran dan (b) 

lambang huruf  yang menandai mata uang.  

 


