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ABSTRAK 

Putri Azizah, 1710742016, skripsi dengan judul “Abreviasi dalam Grup Chat 

WhatssApp Jurusan Sastra Minangkabau Angkatan 2017”. Prodi Sastra 

Minangkabau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Padang 2021. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk abreviasi yang terdapat 

dalam grup chat WhatsApp Jurusan Sastra Minangkabau Angkatan 2017 dan proses 

pembentukan abreviasi dalam grup chat WhatsApp Jurusan Sastra Minangkabau 

Angkatan 2017. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori morfologi 

dengan kajian yang berkaitan yaitu abreviasi dan proses pembentukannya yang 

dikemukakan oleh Kridalaksana (2010). Metode yang digunakan pada penyediaan data 

ialah metode simak dengan teknik dasar sadap dan teknik lanjutan simak bebas libat 

cakap (SBLC). Teknik lanjutan kedua ialah teknik catat. Pada tahap analisis data, 

metode yang digunakan adalah metode padan, metode padan yang digunakan adalah 

metode padan referensial dan metode padan translasional dengan teknik dasar pilih 

unsur penentu (PUP), dan teknik lanjutannya yaitu teknik hubung banding 

membedakan (HBB). Terakhir, di dalam menyajikan hasil analisis data digunakan 

metode informal. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa abreviasi dalam gurp chat 

WhatsApp Jurusan Sastra Minangkabau Angkatan 2017 terdapat data berbentuk 

singkatan, penggalan, akronim, dan lambang huruf. Singkatan yang ditemukan 

sebanyak 50 singkatan, penggalan yang ditemukan sebanyak 12 penggalan, akronim 

yang ditemukan sebanyak 10 akronim, dan 1 bentuk lambang huruf. Tiap-tiap bentuk 

abreviasi memiliki proses pembentukan yang berbeda. Singkatan terbentuk memalui 9 

(sembilan) proses singkatan. Penggalan terbentuk melalui 2 (dua) proses penggalan, 

Akronim terbentuk melalui 6 (enam) proses akronim. Lambang huruf terbentuk 

memalui 1 (satu) proses lambang huruf. 1 (satu) diantaranya proses baru yang 

ditemukan di luar kaidah yang dikemukakan Kridalaksana yaitu pada proses 

pembentukan singkatan. 
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