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ABSTRAK 

KARIMATUNNISA LUBIS. NIM 3131121024. PROFIL SURAT KABAR 

SIPIROK PARDOMOEAN TAHUN 1927 DI SIPIROK. SKRIPSI S-1 

JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH. FAKULTAS ILMU SOSIAL. 

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2017. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjalanan Surat Kabar Sipirok 

Pardomoean di Sipirok dan mengapa surat kabar ini tidak berjalan lagi sampai 

sekarang. Penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana peranan surat kabar Sipirok 

Pardomoean terhadap zaman perjuangan di Sipirok dalam menyuarakan kemerdekaan. 

Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Metode yang digunakan 

deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan ( Library 

Research) yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder dan data primer mengenai 

masalah, dan literatur atau tulisan yang dipakai yang ada hubungannya dengan 

masalah yang akan diteliti, dan metode penelitian dengan cara mengambil data 

langsung dari Surat Kabar Sipirok Pardomoean. Adapun dalam Teknik Pengumpulan 

data dengan cara Heuristik yaitu dengan Pengumpulan data dari buku-buku yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan juga dari surat kabar Sipirok 

Pardomoean. Teknik Analisa Data yang terdiri dari tahap Persiapan yaitu dengan 

mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung penelitian dan mencari literatur yang 

berhubungan dengan objek penelitian. Tahap Pengelompokan Data yaitu setelah 

Tahap Pengumpulan Data selesai maka tahap selanjutnya dengan mengelompokkan 

data yang terdiri dari Berita dan Iklan. Teknik Analisa Data yaitu penganalisaan data 

yang dibuat dalam suatu pemaparan. Teknik Interpretasi Data yaitu dengan 

menghubungkan data yang telah di kelompokkan lalu data tersebut di interpretasi dan 

dituangkan dalam pembahasan. Hasil penelitian terhadap Profil Surat Kabar Sipirok 

Pardomoean di Sipirok ini adalah salah satu surat kabar kota kecil yang ikut 

menyuarakan semangat kemerdekaan dan persatuan pada saat itu. Adapun isi dari 

surat kabar Sipirok Pardomoean terdiri dari Berita dan Iklan. Berita dalam Sipirok 

Pardomoean terdiri dari 8 tema dan umum. Pada isi berita didominasi oleh Berita 

Umum. Iklan terdiri dari 6 Tema. Isi Iklan didominasi dengan tema penjualan barang.  
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