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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Semantik 

Sebagai alat komunikasi, bahasa terdiri dari dua aspek linguistik dan non 

linguistik. Menurut Matthews (1997) aspek linguistik mencangkup tataran fonologis, 

morfologis dan sintaksis. Ketiga tataran ini mendukung terbentuknya hal yang ingin 

disampaikan yaitu melalui semantik yang didalamnya terdapat makna, gagasan, ide, 

atau konsep. 

Bila di pandang dari segi linguistik, semantis dan pragmatis mempunyai 

kesamaan dalam segi pembahasan makna. Sehingga, jika membaca buku semantis 

maka akan disinggung masalah pragmatis namun tidak secara mendalam. Semantis 

lebih menekankan pada makna suatu teks atau makna yang terkandung dalam suatu 

kalimat. Kata semantik berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu semantics yang 

diambil dari bahasa Yunani sema, nomina atau kata benda yang berarti tanda atau 

 lambang, atau semaino, verba atau kata kerja yang berarti menandai atau 

melambangkan. Istilah tersebut digunakan oleh pakar bahasa untuk menyebut bagian 

ilmu bahasa yang mempelajari makna. Semantik merupakan bagian dari struktur 

bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga dengan struktur makna 

suatu wicara, dapat juga diartikan sebagai suatu sistem dan penyelidikan makna 

dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya. 
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Terdapat beberapa definisi mengenai semantik. Menurut pendapat beberapa 

ahli linguis seperti: Saeed (1997:3) mendefinisikan semantik atau semantics sebagai 

―The study of meanings of words and sentences‖, Definisi itu menjelaskan bahwa 

semantik adalah ilmu yang mempelajari makna kata dan kalimat. Lyons (1995: 3) 

―Semantic is traditionally defined at the study of meaning; and this is the definition 

which we shall initially adopt.‖ Menurutnya semantik pada dasarnya mempelajari 

tentang makna dan definisi ini akan langsung di adopsi. Pendapat Lyons juga di 

lengkapi dengan teori yang dikemukakan oleh O‟Grady, dkk (1996: 268) yang 

mengemukakan bahwa ―Semantic is the study of meaning in human language‖. 

Maksudnya semantik ialah ilmu yang mempelajari bagaimana menganalisis bahasa 

dari segi makna kata atau kalimat. Kata semantis yang kemudian digunakan dalam 

bidang linguistik yang berhubungan dengan tanda-tanda linguistik seperti makna atau 

arti dalam bahasa.  

Sejalan dengan pendapat di atas Hurford (1984: 11) mengungkapkan 

definisinya mengenai semantik yaitu ―Semantic is the study of meaning in language‖. 

Semantik merupakan ilmu yang mempelajari makna dalam bahasa. Hurford 

(1984:11)  juga mengungkapkan bahwa “Semantic theory is a part of large 

enterprise, linguistic theory which includes the study of meaning‖. Menurutnya teori 

semantik adalah bagian dari suatu cakupan yang luas yaitu teori linguistik yang 

meliputi sintaksis (gramatika) dan fonetik (pelafalan). Dari beberapa definisi tersebut 

penulis dapat menyimpulkan bahwa semantik adalah salah satu cabang linguistik 

yang mempelajari makna. 
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Seiring perkembangan ilmu linguistik para linguis terus menyermpurkan 

teorinya seperti Leech (2003: 7) berpendapat bahwa ―Semantics (as the study of 

meaning) is central to study of communication; and as communication becomes more 

and more pessing‖. Semantik (sebagai ilmu makna) adalah pusat ilmu dari 

komunikasi; dan sebagai alat komunikasi menjadi lebih dan lebih penting. Di lain 

pihak, Lehre (1974) mengemukakan, “Semantik merupakan bidang yang sangat luas, 

karena di dalamnya melibatkan unsur-unsur struktur dan fungsi bahasa, yang 

berkaitan erat dengan psikologi, filsafat, antropologi, dan sosiologi. Antropologi 

berkepentingan di bidang semantik antara lain karena analisis makna dalam bahasa 

dapat menyajikan klasifikasi budaya dalam pemakaian bahasa secara praktis”. 

Filsafat berhubungan karena psikologi memanfaatkan gejala kejiwaan yang 

ditampilkan oleh manusia secara verbal dan non-verbal. Sosiologi memiliki 

kepentingan dengan semantik, karena ungkapan dan ekspresi tertentu dapat menandai 

kelompok sosial atau identitas sosial tertentu. Dari beberapa kutipan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa semantis adalah bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari 

tentang makna yang tidak memandang konteksnya. Walaupun demikian, pemaknaan 

semantis yang dilakukan dari kata hingga menjadi kalimat, ternyata dapat 

memunculkan makna ambigu yang tersirat didalamnya. 
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2.2 Makna 

Pengertian makna (sense-bahasa Inggris) berbeda dengan arti (meaning-

bahasa Inggris). Makna adalah pertautan yang ada dalam unsur-unsur bahasa itu 

sendiri (terutama kata-kata) dan dapat disejajarkan dengan konsep. Makna dapat 

dibatasi sebagai hubungan antar bentuk dengan hal atau barang yang diwakilinya 

(referennya). Menurut Keraf (1994:25) hubungan antara keduanya (antara bentuk dan 

referen) akan menimbulkan makna. Istilah makna terkadang membingungkan, untuk 

melihat makna suatu kata dapat digunakan sebuah kamus. Apa yang dijelaskan dalam 

kamus merupakan makna leksikal.  

Dalam kehidupan sehari-hari makna suatu kata tidak hanya dijelaskan dalam 

kamus tetapi makna yang lebih luas dari itu. Itulah sebabnya pembaca kadang-kadang 

merasa tidak puas dengan makna yang terdapat di dalam kamus untuk satu kata yang 

dicari maknanya. Hal ini akan muncul apabila berhadapan dengan idiom, gaya 

bahasa, peribahasa dan ungkapan. 

Lyons (1983:136) menyatakan pengertian makna, “Meaning is ideas or 

concept, which can be transferred from the mind of hearer by the embodying them, as 

it were, in the forms of one language or another‖. Makna adalah gagasan atau konsep 

yang dapat dipindahkan dari pikiran pembicara ke pikiran pendengar dengan 

menerapkan kedalam bentuk suatu bahasa atau bentuk lainnya. Makna merupakan 

pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi atau perilaku manusia atau 

kelompok manusia; hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara 

bahasa dan alam di luar bahasa, atau antara ujaran dan semua hal yang 
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ditunjukkannya. Dari definisi di atas jelas bahwa makna menghubungkan simbol-

simbol bahasa dengan pesan. Makna dapat disejajarkan artinya dengan pengertian 

seperti yang dikemukakan Hartmann dan Stork (1972:138) bahwa makna merupakan 

―the sense that a words conveys‖ pengertian yang dimaksud seperti yang 

dikemukakan Hurtford dan Heasley (1983:3) bahwa makna ―can be applied to people 

who use language‖, makna dapat ditujukan seseorang yang menggunakan bahasa.  

Dari pendapat-pendapat di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

makna bahasa merupakan kajian makna dalam suatu kata yang berkenaan dengan 

hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut menjadi berbeda dengan 

kata-kata yang lainnya dan juga dalam pemakaiannya. Makna sangat dipengaruhi 

oleh situasi yang kompleks yang berkaitan dengan pemakai bahasa dan lingkungan 

ketika bahasa dipergunakan. 

2.2.1 Ragam Makna 

Terdapat beberapa pendapat mengenai jenis makna. Chaer (2007: 289) 

mengemukakan jenis-jenis makna, sebagai berikut: (i) berdasarkan jenis 

semantiknya dibedakan menjadi makna leksikal dan makna gramatikal, (ii) 

berdasarkan ada tidaknya referen pada sebuah kata atau leksem dibedakan 

menjadi makna referensial dan makna nonreferensial, (iii) berdasarkan ada 

tidaknya nilai rasa pada sebuah kata atau leksem dibedakan menjadi makna 

denotatif dan makna konotatif, (iv) berdasarkan ketepatan maknanya 

dibedakan menjadi makna kata dan makna istilah atau makna umum dan 

makna khusus, (v) berdasarkan ada atau tidak adanya hubungan (asosiasi, 
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refleksi) makna sebuah kata dengan makna kata lain dibagi menjadi makna 

konseptual dan makna asosiatif, (vi) Berdasarkan bisa atau tidaknya 

diramalkan atau ditelusuri, baik secara leksikal maupun gramatikal dibagi 

menjadi makna idiomatikal dan peribahasa. 

1. Makna Leksikal dan Makna Gramatikal 

Makna leksikal (lexical meaning) mempunyai beberapa istilah lain 

seperti makna (semantic meaning), atau makna eksternal (external 

meaning). Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada 

leksem meski tanpa konteks apapun. 

Menurut Chaer (1990:62), makna leksikal juga dapat berarti 

“makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil 

observasi alat indera, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam 

kehidupan kita”. Misalnya, leksem horse memiliki makna leksikal a kind 

of four-legged animals usually driven,  pencil bermakna leksikal a kind of 

stationery made of wood and charcoal dan water bermakna leksikal a kind 

of liquid stuff that is used for everyday purposes. Contoh lain dalam 

bahasa Inggris I save my money at the bank, kata bank dalam kalimat 

tersebut mempunyai makna place where money was kept safely. Namun 

bank dalam kalimat we cannot find this type of blood at the local bank 

bukanlah makna leksikal karena tidak merujuk pada suatu tempat 

penyimpanan uang namun mempunyai makna place for storing supplies. 
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Jika makna leksikal berhubungan dengan makna suatu kata atau 

leksem yang sesuai dengan apa yang dilambangkan kata itu, makna 

gramatikal (grammatical meaning) atau makna fungsional (fungsional 

meaning), atau makna struktural (structural meaning), atau makna internal 

(internal meaning) adalah makna yang muncul sebagai akibat 

berfungsinya kata dalam kalimat (Pateda, 1996:103). Makna gramatikal 

adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal seperti 

afiksasi, reduplikasi, dan komposisi dan klimatisasi atau akibat 

berfungsinya kata dalam kalimat. Misalnya dalam proses afiksasi suffiks-s 

pada kata books mempunyai makna banyak buku. 

2. Makna Referensial dan Nonreferensial 

Menurut Chaer (2007:291) sebuah kata atau leksem disebut 

bermakna referensial jika terdapat referen atau acuannya. Kata-kata seperti 

horse, red, picture adalah termasuk kata-kata yang bermakna referensial 

karena ada acuannya dalam dunia nyata. Menurut Palmer (1976:30) 

seperti yang dikutip oleh Pateda, ―Reference deals with the relationship 

between the linguistic elements, words, sentences, etc, and the 

nonlinguistic world of experience‖, referen berkaitan dengan hubungan 

antara elemen-elemen linguistik seperti kata, kalimat, dan hal-hal yang 

bukan linguistik. Referen bukan hanya dalam bentuk benda, tetapi juga 

peristiwa, proses, sifat, gejala, kenyataan. Kadangkala acuan dapat berupa 
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bayangan karena tidak pernah melihat langsung objeknya tetapi pernah 

membaca atau mendengarnya. 

Sebaliknya makna nonreferensial adalah kata atau leksem yang 

tidak memiliki acuan atau referennya, dalam hal ini adalah kata atau 

leksem seperti kata preposition (such as with, from, in, on, at, until, for, 

throughout, etc), conjunction (such as and, but, because, so, etc). Jadi 

kata-kata tersebut sebenarnya memiliki makna namun tidak ada 

referennya. Pateda (2010: 125) dalam bukunya mengatakan referen atau 

acuan boleh saja benda, peristiwa, proses, atau kenyataan. Referen adalah 

sesuatu yang ditunjuk oleh lambang. 

3. Makna Denotatif dan Konotatif 

Makna denotatif merupakan makna yang sebenarnya bukan makna 

kiasan atau perumpamaan dan tidak pernah dihubungkan dengan hal-hal 

lain secara asosiatif misalnyakata thin bermakna denotatifthe state of one's 

body that is smaller than normal size, lalu kata chair bermakna denotatif 

yaitu tools made of wood or metal that is used as a proper seat. 

Makna konotatif merupakan makna yang muncul akibat asosiasi 

perasaan terhadap sesuatu yang diucapkan atau yang didengar. Makna 

konotatif adalah makna yang muncul dari makna kognitif,  kedalam 

makna kognitif tersebut ditambah makna komponen yang lain. Makna 

konotatif menurut Jackson (1988:88) merupakan ―association that a word 

has over and above its denotation‖ yang berarti asosiasi yang dimiliki 
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sebuah kata selain denotasinya. Misalnya, kata chair pada contoh di atas, 

bermakna konotasi the person in charge of a meeting or of an 

organization (used as a neutral alternative to chairman or chairwoman). 

Contoh lain misalnya kata milk memiliki konotasi health dan 

strength, kata candle berkonotasi religious atau berkonotasi dengan 

suasana yang romantis. 

 

4. Makna Kata dan Makna Istilah 

Setiap kata atau leksem memiliki makna, namun dalam 

penggunaanya makna kata akan lebih jelas apabila sudah berada dalam 

suatu konteks kalimat. Kita belum tahu makna kata fall sebelum kata itu 

berada dalam konteksnya. 

a.      My sister falls off the bike. 

b.      He falls in love with my sister. 

c.      If the price falls again, we will go bankrupt. 

Berbeda dengan makna kata, maka yang disebut istilah mempunyai 

makna yang pasti, yang jelas, yang tidak meragukan, meskipun tanpa 

konteks kalimat. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa istilah itu bebas 

konteks, dedangkan kata tidak bebas konteks. Tetapi perlu diingat bahwa 

sebuah istilah hanya digunakan pada bidang keilmuan atau kegiatan 

tertentu. Contoh dalam bahasa Inggris kata interest dalam makna kata 

berarti condition of wanting to know or learn about something or 
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somebody, namun dalam makna istilah khususnya dalam bidang ekonomi, 

interest mempunyai makna money charged or paid for the use of money. 

5. Makna Konseptual dan Makna Asosiatif 

Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah leksem 

terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Makna konseptual itu 

sesungguhnya sama dengan makna leksikal, makna denotatif dan makna 

referensial, misalnya kata table memiliki makna konseptual furnishings 

(furniture) home that has a  flat surface as leaf table and four-legged as a 

buffer. 

Makna asosiatif sama dengan lambang atau pelambang yang 

digunakan oleh suatu masyarakat bahasa untuk menyatakan konsep lain 

yang memiliki kemiripan dengan sifat, keadaan, atau ciri yang ada pada 

konsep asal kata atau leksem tersebut. Misalnya kata green yang 

berasosiasi dengan peace sedangkan makna konseptual dari green adalah 

the color of growing grass. 

6. Makna Idiomatik dan Peribahasa 

Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak dapat 

„diramalkan‟ dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun 

secara gramatikal. Contoh makna idiomatik yaitu, a chip on your shoulder 

bermakna you think you know a lot, lalu sick as a dog bermakna very ill. 

Idiom ada dua macam, yaitu: 
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1.      Idiom penuh  

Idiom penuh adalah idiom yang semua unsur-unsurnya sudah 

melebur menjadi satu kesatuan, sehingga makna yang dimiliki berasal dari 

seluruh kesatuan itu.Contohnya meja hijau dan membanting tulang. 

2.      Idiom sebagian  

Idiom sebagian adalah idiom yang salah satu unsurnya masih 

memiliki makna leksikalnya sendiri.Misalnya white book dan black list. 

Berbeda dengan makna idiom, makna peribahasa masih dapat 

ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya karena adanya asosiasi 

antara makna asli dan maknanya sebagai peribahasa, seperti the dog and 

the cat yang bermakna two people who never get along. Makna ini 

memiliki asosiasi, bahwa binatang yang namanya anjing dan kucing jika 

bersua memang selalu berkelahi, tidak pernah damai. 

 

2.2.2 Relasi Makna 

Makna suatu kata seringkali tidak dapat dilepaskan dari makna kata-

kata lain. Menurut John I. Saeed (1997), hubungan makna itu di antaranya, 

meliputi: 

1. Antonim (Antonymy) 

Istilah antonim (Inggris: antonymy) berasal dari bahasa Yunani 

Kuno, onoma – nama, dan anti = melawan. Makna harfiahnya, nama lain 
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untuk benda yang lain. Verhaar (1981:133) mengatakan “Antonim adalah 

ungkapan biasanya kata, tetapi dapat juga berupa frasa atau kalimat” yang 

dianggap bermakna kebalikan dari ungkapan lain”. Secara mudah dapat 

dikatakan, antonim adalah kata-kata yang maknanya berlawanan. 

Istilah antonim kadang-kadang dipertentangkan dengan istilah 

sinonim, tetapi status kedua istilah ini berbeda. Antonim biasanya teratur 

dan dapat diidentifikasikan secara tepat. Sebagai contoh pasangan 

antonim, perbandingan mudah dengan sukar, atau tinggi dngan rendah, 

sempit dengan lebar, besar dengan kecil, dan lain sebagainya. Dalam 

masing-masing pasangan ini, makna x merupakan timbal balik dari y, 

sedangkan dalam contoh bahasa Inggris sendiri adalah: 

- death – alive 

- hit – miss 

- pass – fail 

Jadi antonim merupakan hubungan makna dimana beberapa 

pasangan kata yang memiliki arti yang berlawanan, misalnya kata lain 

dalam bahasa Inggris adalah kata cold antonim dengan hot, clean antonim 

dengan dirty, dan sebagainya. 

2. Hiponim (Hyponymy) 

Istilah hiponim (Inggris: hyponymy) berasal dari bahasa Yunani 

Kuno, onoma = nama, dan hypo = di bawah. Secara harfiah istilah 

hiponim bermakna nama yang termasuk di bawah nama lain. Menurut 
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Saeed (1997: 68), ―hyponymy is a relation of inclusions‖, hiponim adalah 

hubungan dari pencantuman. Verhaar (1983:131) mengatakan “Hiponim 

ialah ungkapan (kata, biasanya atau kiranya dapat juga berupa frasa atau 

kalimat) yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu 

ungkapan lain”. Istilah hiponim dalam bahasa Indonesia boleh digunakan 

sebagai nomina, boleh juga sebagai ajektiva. Dalam bahasa Inggris sister 

dan mother adalah hiponim dari kata woman. 

3. Homonim (Homonymy) 

Istilah homonim (Inggris: homonymy) berasal dari bahasa Yunani 

Kuno, onoma = nama dan homos = sama. Secara harfiah, homonim adalah 

nama yang sama untuk benda yang berlainan. Verhaar (1983:135) 

mengatakan, “Homonim adalah ungkapan (kata atau frasa atau kalimat) 

yang bentuknya sama dengan suatu ungkapan lain, tetapi dengan 

perbedaan makna di antara kedua ungkapan tersebut,” dengan kata lain, 

bentuknya sama (bahkan dalam bahasa Indonesia tulisannya sama, 

lafalnya sama) tetapi berbeda maknanya. 

Lyons (1981:146) mengatakan, “Homonyms are two different 

words which are written identically and sound identical‖. Disamping 

istilah homonim, ada pula istilah homograf dan homofon. Simpson 

(1979:179) mengatakan, ―Homograph are written identically but sound 

differently.‖―Homophones, sound identical but are written differently.‖ 

Dengan kata lain homograf berhubungan dengan ejaan; maksudnya, ejaan 
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sama tetapi makna berbeda; dan homofon berhubungan dengan bunyi 

bahasa, maksudnya, lafalnya sama tetapi maknanya berbeda. 

Dalam bahasa Inggris ada banyak pasangan homonim, misalnya 

read „membaca‟, dan reed „buluh‟, red „merah‟, rode „mengendarai‟ dan 

road „jalan‟, bila dikatakan „bentuknya sama‟ maksudnya menurut 

pelafalannya, tidak mutlak perlu ejaan ortografisnya. 

4. Sinonim (Synonymy) 

Istilah sinonim (Inggris: synonymy) berasal dari bahasa Yunani 

Kuno yaitu, onoma yang berarti “nama” dan syn yang berarti “dan”. 

Secara harfiah kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang 

sama. Sinonim menurut John I. Saeed (1977:65) adalah ―Different 

phonological words which have the same or very similar meanings‖. 

Sinonim adalah kata-kata yang memiliki fonologikal yang berbeda tetapi 

memiliki makna yang sama atau mirip. 

Zgusta (1971:89) mengatakan ―Synonymy: they are words which 

have different forms but identical meaning‖. Sinonim adalah kata-kata 

yang memiliki bentuk yang berbeda, tetapi maknanya identik.  Sedangkan 

Verhaar (1983:132) mengatakan “Sinonim adalah ungkapan (biasanya 

sebuah kata tetapi dapat pula berupa frasa atau kalimat) yang kurang lebih 

sama maknanya dengan suatu ungkapan lain”. Pada definisi yang 

dikemukakan oleh Verhaar, kita melihat adanya penggunaan urutan kata 

yang lebih sama maknanya. Hal itu memang beralasan, karena kesamaan 
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makna tidak berlaku secara sempurna, itu sebabnya Lyons (1971: 89) 

menggunakan istilah absolute synonymy dan near synonymy. 

Sebagai contoh sinonim dalam bahasa Indonesia, bandingkan 

nasib dengan takdir yang maknanya sama, tetapi dengan perbedaan 

nuansa kecil sering dikatakan bahwa kata-kata sinonimnya memiliki 

makna yang „sama‟ dengan hanya bentuk-bentuk yang berbeda (Verhaar-

2001:294-396). Jika tidak ada nuansa perbedaan lagi antara dua sinonim, 

makan satu kata hilang dari perbendaharaan kata, dan satunya tinggal. 

Yang normal dalam hubungan antar sinonim adalah adanya perbedaan 

nuansa, dan maknanya boleh disebut „kurang lebih sama‟. 

5. Polisemi (Polysemy) 

Polisemi adalah satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari 

satu, misalnya kata kaki mempunyai beberapa makna yaitu: anggota tubuh 

manusia (juga binatang), terletak disebelah bawah, berfungsi sebagai 

penopang untuk berdiri. Dalam bahasa Inggris bear memiliki makna to 

tolerate, to carry, to support. 

Palmer (1976:65) mengatakan, ―It is also the case that the same 

word may have a set of different meaning‖, suatu kata yang mengandung 

seperangkat makna yang berbeda, mengandung makna ganda. Simpson 

(1979:179) mengatakan, ―A word which has two or more related 

meanings‖, sebuah kaya yang memiliki dua atau lebih makna terkait. 
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Sedangkan Zgusta mengatakan ―All the possible senses the word has‖, 

kepolisemian sebuah kata berarti semua makna yang berarti dimiliki kata. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa polisemi adalah kata yang mengandung makna lebih dari satu atau 

bermakna ganda. Karena kegandaan seperti itulah maka pendengar atau 

pembaca dapat ragu-ragu menafsirkan makna kata yang didengar atau 

dibacanya. Polisemi timbul karena makna dasar suatu kata bertambah atau 

meluas akibat pola pikir pemakai bahasa yang berkembang sesuai dengan 

kemajuan zaman (Djajasurma, 1999:46). Perluasan dan penambahan 

makna menimbulkan polisemi, timbul pertanyaan, mengapa terjadi 

polisemi? Polisemi terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu: 

1. Sebuah leksem yang mengalami perubahan dan pemakaian dalam 

tindak bahasa yang mengakibatkan munculnya makna baru misalnya 

leksem “makan” yang biasanya dihubungkan dengan kegiatan manusia 

atau binatang dengan memasukan sesuatu ke dalam perut, kemudian 

dapat digunakan pada benda tak bernyawa sehingga muncul leksem 

makan sogok, rem tidak makan, makan angin. 

2. Digunakan pada lingkungan yang berbeda, misalnya leksem “operasi” 

bagi seorang dokter dihubungkan dengan pekerjaan membedah bagian 

tubuh untuk menyelamatkan nyawa dan bagi militer dikaitkan dengan 

kegiatan untuk melumpuhkan musuh atau memberantas kejahatan. 
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3. Karena penggunaan metafora, akibat pola pemakaian bahasa yang 

berkembang sesuai dengan kemajuan zaman (Djajasurma: 1993). 

Perluasan atau penambahan makna yang menimbulkan polisemi 

tersebut, seperti yang dijelaskan Dr. T.  Djajasdarma (1993: 45-48) 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Kecepatan melafalkan kata, misalnya kata ban tuan dan bantuan. 

Apakah ban kepunyaan tuan, atau bantuan? 

2. Faktor pengaruh bahasa asing. Makna dasar suatu kata 

berkembang, bertambah, atau berubah akibat pola pikir pemakaian 

bahasa yang berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, karena 

tuntutan perkembangan-perkembangan zaman, manusia 

memerlukan kosakata baru sebagai alat untuk menyatakan pikiran, 

perasaan, dan keinginan. 

3. Faktor pemakai bahasa yang ingin menghemat penggunaan kata. 

Maksudnya dengan satu kata, pemakai bahasa dapat 

mengungkapkan berbagai ide dan perasaan yang terkandung di 

dalam hatinya. 

4. Faktor pada bahasa itu sendiri yang tebuka untuk menerima 

perubahan, baik perubahan bentuk maupun perubahan makna. 

Perbedaan makna dalam sebuah kata, frasa dan kalimat sering 

menimbulkan kebingungan bagi pembaca atau pendengar.Kata, frasa 

ataupun kalimat tersebut kemudian dinamakan ambiguitas karena 

memiliki lebih dari satu makna. 
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2.3 Ambiguitas (Ambiguity) 

Ambiguitas timbul dalam berbagai variasi ujaran atau bahasa tertulis. Ketika 

mendengarkan ujaran seseorang atau membaca sebuah tulisan, terkadang sulit 

memahami yang diujarkan atau yang dibaca. Hal tersebut dapat disebabkan karena 

 munculnya keanekaan tafsiran atau kekaburan makna yang ada dalam ujaran 

tersebut. Chaer (1990:107) membedakan ambiguitas dan polisemi yang menurutnya 

polisemi terjadi pada kata sedangkan ambiguitas terjadi pada frasa atau kalimat. 

Namun Lyons (1977:54) membagi ambiguitas menjadi ambiguitas leksikal dan 

ambiguitas gramatikal. Kemudian Pateda (2001:202-206) membagi ambiguitas pada 

tingkat fonetik, gramatikal dan leksikal. 

Ambiguitas merupakan “sifat konstruksi” yang dapat diberi lebih dari satu 

tafsiran (Kridalaksana, 1992:1). Kent Bach (2005) mengungkapkan ―A word, phrase 

or sentence is ambiguous if it has more than one meaning‖, menurutnya sebuah kata, 

frasa atau kalimat adalah ambigu jika memiliki lebih dari satu arti, sedangkan Brew 

(2005) menyatakan bahwa ―Ambiguity happens when sentence or smaller fragments 

of text are susceptible of interpretation in more than one way‖, artinya ambiguitas 

terjadi ketika kalimat atau fragmen yang lebih kecil dari teks yang rentan interpretasi 

di lebih dari satu cara. Sejalan dengan pendapat Brew, Kempson (1977:23) 

mengungkapkan bahwa ―Ambiguity as a clear-cut phenomenon‖, yaitu ambiguitas 

sebagai fenomena yang jelas.  
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Hartman dan Stork (1972:11) menyatakan bahwa ―A conduction aside to be 

ambiguous when more than are interpretation can be assigned to it‖. Sebuah 

konstruksi dikatakan ambigu jika konstruksi itu menimbulkan lebih dari satu 

penafsiran. Ambigu timbul dalam berbagai variasi tulisan. Walau mendengarkan 

ujaran seseorang atau membaca tulisan, kadang-kadang sulit memahami yang ada di 

balik kata yang didengar atau kata yang dibaca itu. Hal itu timbul karena ada kata-

kata yang bersifat ambigu. Menurut Crane, Yeager dan Whitman (1981:135) 

―Ambiguty involves sentences with more than one normal interpretation‖. 

Ambiguitas melibatkan hal-hal yang memiliki lebih dari satu interpretasi yang 

normal. 

Disisi lain Ullman (1972:156) menyatakan bahwa ―Ambiguty is a linguistic 

condition which can arise in variety of ways‖. Ambiguitas merupakan bagian 

linguistic yang timbul dari berbagai cara. Sedangkan menurut Frokin dan Rodman 

(1983:169) mengungkapkan bahwa ―A word or sentence is ambiguous if it can be 

understood or interpreted in more than one way‖. Sebuah kata atau kalimat bersifat 

ambigu jika dapat dipahami atau diinterpretasikan lebih dari satu cara. Kedua definisi 

diatas saling mendukung sebab keduanya merujuk kearah yang sama yaitu 

melibatkan hal-hal yang memiliki lebih dari satu interpretasi. 

Sejalan dengan dua definisi di atas, menurut Kroeger (2005:26) ―Ambiguity is 

a sentence can have more than one meaning, sentence of this type are said to be 

ambiguous, meaning that the same string of words can be interpreted in more than 

one way‖. Ambiguitas merupakan kalimat yang dapat memiliki lebih dari satu arti, 
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jenis kalimat ini disebut ambigu, yang berarti bahwa rangkaian kata-kata yang sama 

dapat diinterpretasikan lebih dari satu cara. 

     2.3.1 Jenis-jenis Ambiguitas 

Ullmann (dalam Pateda, 2001: 202; Djajasudarma, 1999: 54) membagi 

ambiguitas menjadi tiga tipe utama, yaitu ambiguitas tingkat fonetik, tingkat leksikal, 

dan tingkat gramatikal. Berikut akan dijelaskan mengenai jenis-jenis ambiguitas: 

2.3.1.1 Ambiguitas Tingkat Fonetik 

Ambiguitas tingkat fonetik timbul akibat membaurnya bunyi-bunyi 

bahasa yang diujarkan, kadang karena kata-kata yang membentuk kalimat 

diujarkan terlalu cepat sehingga orang menjadi ragu akan makna kalimat yang 

diujarkan (Pateda, 2001: 202), seperti contoh kata pada nomina a near  yang 

berarti ginjal jika diucapkan terlalu cepat akan terdengar seperti an ear yang 

berarti telinga, sama halnya seperti frasa ice cream sekilas terdengar seperti 

klausa I scream. Ambiguitas ini berhubungan dengan keraguan kita terhadap 

bunyi bahasa yang kita dengar. Kadang-kadang karena ragu-ragu, kita 

mengambil keputusan yang keliru. 

 

2.3.1.2 Ambigutas Tingkat Leksikal 

Hurford (1984:128) memiliki definisi mengenai ambiguitas leksikal, 

yaitu ―an ambiguity resulting from the ambiguity of award is a lexical 

ambiguity.‖ menurutnya, suatu ambiguitas yang disebabkan oleh ambiguitas 
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suatu kata disebut dengan ambiguitas leksikal. Sebuah kata dapat mengacu 

pada suatu kata disebut dengan lingkungan pemakainya, misalnya kata old 

pada frasa old friend dapat mempunyai makna having lived for a long time 

atau known for a long time. 

Setiap kata dapat mengandung lebih dari satu makna.Sebuah kata 

dapat mengacu pada sesuatu yang berbeda sesuai dengan lingkungan 

pemakainya. Menurut Ullman (1972:203) jenis ambiguitas dibagi menjadi: 

1. Global Ambiguity 

―Global ambiguity means that the whole sentence can have more than 

1 interpretation‖ Ullman (1972), ambiguitas global yaitu keseluruhan kalimat 

dapat diartikan lebih dari satu interpretasi. Ambiguitas global dapat dianalisis 

secara semantik dan sintaksis, contoh: I know more beautiful woman than 

Stella, kalimat tersebut dapat berarti I know more beautiful woman than the 

beautiful woman that Stella know atau I know more woman who are more 

beautiful than Stella. 

2. Local Ambiguity 

―Local ambiguity means that part of a sentence can have more than 

one interpretation, but not the whole sentence‖, menurut Ullman (1972:112), 

ambiguitas lokal yaitu bagian dari kalimat yang memiliki lebih dari satu 

interpretasi, bukan keseluruhan kalimat. Ambiguitas lokal terkadang dapat 
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dianalisis secara sintaksis, contoh: Flying plane can be dangerous, frasa flying 

plane tersebut dapat berarti the action of the plane atau plane which is flying. 

3. Referential Ambiguity 

―Referential Ambiguity is more than one object is being referred to by 

a noun phrase‖, menurut Ullman (1972:205).  Ambiguitas yang terjadi karena 

lebih dari satu objek yang menjadi rujukan satu kata, contoh: After they 

finished the class, the students and the teachers left. They pada kalimat 

tersebut dapat merujuk pada students saja atau teachers saja atau keduanya. 

Dari ketiga jenis ambiguitas di atas, local ambiguity dan referential 

ambiguity merupakan jenis ambiguitas yang paling tepat masuk ke dalam 

jenis ambiguitas tingkat leksikal, karena keduanya disebabkan oleh sebuah 

kata yang memiliki lebih dari interpretasi. 

 

2.3.1.3 Ambiguitas Tingkat Gramatikal 

Ambiguitas pada tingkat gramatikal timbul karena terdapatnya lebih 

dari satu penafsiran makna pada suatu kalimat. Hurford dan Heassley 

(1998:128) menyatakan bahwa ambiguitas struktural atau gramatikal yaitu 

ambiguitas yang timbul karena struktur dalam sebuah frasa atau kalimat. 
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Jenis ambiguitas ini biasanya muncul pada satuan kebahasaan yaitu 

tataran frasa dan kalimat. 

1. Ambiguitas pada tataran frasa 

Tiap kata yang membentuk frasa, sebenarnya jelas tetapi 

kombinasinya dapat ditafsirkan lebih dari satu pengertian. Misalnya frasa old 

men and women, kata old pada frasa tersebut dapat mengacu pada men saja 

atau kedua-duanya (men dan women). Contoh lain pada kalimat I know how 

good butter smells, kata how dalam frasa how good buttersmells dapat 

mengacu pada I know how butter which is good smells atau I know precisely 

the smell of butter. Untuk menghindari ambiguitas seperti ini, perlu dilihat 

dari konteks atau suprasegmental (penekanan, intonasi atau nada) yang 

menyertainya, contoh lain dalam bahasa Indonesia yaitu „atap rumah rusak‟ 

dapat berarti „atap yang rusak‟ atau „rumah yang rusak‟. 

2. Ambiguitas pada tataran kalimat 

Pembaca atau pendengar sering sekali menghadapi masalah kerancuan 

makna pada suatu kalimat walaupun makna dari tiap-tiap kata yang ada dalam 

kalimat itu sangat jelas. Pateda (2001:203) membagi ambiguitas gramatikal 

menjadi 3 kemungkinan, yaitu: 

a. Ambiguitas yang disebabkan oleh pembentukan kata secara gramatikal 

b. Ambiguitas pada frasa yang mirip 

c. Ambiguitas yang muncul dalam konteks 
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Contoh terjadinya ambiguitas pada tataran kalimat yaitu pada kalimat 

Nicole saw the people with binoculars, dalam interpretasi pertama kalimat 

tersebut dapat berarti the people had binoculars when Nicole noticed them 

(frasa with binoculars menggantikan nomina people), sedangkan interpretasi 

lain dapat berarti Nicole saw the people by using the binoculars. 

 

2.3.2 Penyebab Ambiguitas 

Menurut Lyons (1995:404) ambiguitas dapat disebabkan oleh: 

2.3.2.1 Polisemi 

Polisemi adalah satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu 

atau bermakna ganda. Palmer (1976:65) mengatakan, ―It is also the case that 

the same word may have a set of different meaning‖, suatu kata yang 

mengandung seperangkat makna yang berbeda, mengandung makna ganda. 

Namun Yusuf (1994: 132) berpendapat bahwa “polisemi lebih tepatny 

menunjukkan pada sebuah lambang yang memperoleh makna kontekstual 

yang terlalu umum atau sebuah lambang yang memperoleh makna kontekstual 

secara luas”. Dalam satu situasi, sesungguhnya hanya satu makna saja dari 

makna yang luas itu yang dapat dipergunakan.  

Zgusta mengatakan ―All the possible senses the word has‖, 

kepolisemian sebuah kata berarti semua makna yang berarti dimiliki kata. 

Menurut Simpson (1979:179) ―Polysemy is a word which has two (or more) 
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related meaning.‖ Maksudnya polisemi adalah sebuah kata yang memiliki 

dua atau lebih makna yang terkait. 

Misalnya kata cool memiliki makna: 

a. Between warm and cold 

b. Pleasant, fine 

c. Calm, unexcited 

d. Good looking 

e. Not showing interest or enthusiasm 

f. Impudent in calm way, without shame 

g. Not care about the people around  

Terkadang sulit untuk membedakan antara polisemi dan homonim. 

Untuk membedakannya dapat dilihat dari kategori kata tersebut, apabila 

kategori suatu kata dan makna berbeda tetapi bentuknya sama berarti kata 

tersebut bersifat homonim, namun jika kategori dan bentuknya sama tetapi 

maknanya berbeda maka kata tersebut bersifat polisemi. 

 

2.3.2.2 Homonim 

Homonim (homonymy) juga merupakan faktor penyebab terjadinya 

ambiguitas. Homonim yaitu kata-kata yang memiliki makna berbeda namun 

memiliki lafal yang sama. Seperti yang dikatakan Formkin dan Rodman 

(1998:163) ―Homonymy can create ambiguity‖, homonim dapat 

menyebabkan ambiguitas. Seperti yang terjadi pada kata bank dalam kalimat I 
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will meet you at the bank dapat berarti financial institution atau riverside. 

Kalimat yang bersifat ambigu dapat dihindari dengan melihat konteks yang 

menyertainya, misalnya I will meet you at the bank in front of receptionist 

desk. Kalimat tersebut jelas yang dimaksud bank adalah financial institution 

karena ada frasa tambahan yang memperjelasnya. Homonim juga terjadi pada 

ambiguitas tingkat leksikal. 

Homonim dapat terjadi pada tataran morfem, kata, frasa dan kalimat. 

Lyons membagi homonim menjadi dua bagian yaitu absolute homonymy dan 

partial homonymy. Lyons (1995:55) ―Absolute homonymy will satisfy the 

following three conditions: 1) they will be unrelated in meaning; 2) all their 

forms will be identical: 3) the identical forms will be grammatically 

equivalent‖. Jadi dua buah kata disebut absolute homonim jika keduanya 

tidak memiliki makna yang berhubungan, bentuk keduanya identik  dan secara 

gramatikal sama, misalnya sole 1 mempunyai makna bottom of foot or shoes 

dan sole 2 bermakna kind of the fish.   

―Partial homonymy is case where there is identify of minimally one 

form and one or two but not all three of the above conditions are satisfied‖. 

Menurutnya partial homonim adalah kata-kata tersebut sama, setidaknya satu 

bentuk dan satu atau dua tetapi tidak ketigapersyaratan diatas terpenuhi, 

misalnya kata kerja find dan found sama-sama mempunyai bentuk found tetapi 

tidak untuk finds,finding, founds atau founding; dan found sebagai bentuk past 

tense dari find tidak memiliki padanan gramatikal yang sama dengan found 

sebagai bentuk dari found. 
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2.3.2.3 Acuan yang tidak jelas 

Ambiguitas terjadi karena lebih dari satu objek yang menjadi rujukan 

suatu kata. Hadirnya pronominal seperti they, it, her atau him dapat 

menyebabkan ambiguitas, contoh: The boys and the girls gathered in the hall, 

they use white uniforms. They pada kalimat tersebut dapat merujuk pada boys 

saja atau girls saja atau keduanya. 

 

2.3.2.4 Susunan Struktur Frasa dan Kalimat 

Susunan frasa atau kalimat yang tidak jelas inilah yang dapat 

menyebabkan ambiguitas terjadi pada tingkat gramatikal. Misalnya She hit the 

man with a stick, struktur pertama She hit [the man with a stick] dan struktur 

yang kedua [She hit the man] with a stick dimana pada struktur pertama frasa 

adjectiva (with a stick) mengacu pada noun (the man). Namun pada 

interpretasi lain frasa tersebut dapat berupa komplemen adverbial yang 

mengacu pada verb (hit). 

 

 

 

 

 

 


