
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan 

manusia. Dengan bahasa, manusia berinteraksi dengan sesamanya. Akan tetapi dalam 

berinteraksi manusia terkadang mengalami kesulitan memahami pembicaraan mitra 

tuturnya. Salah satu penyebab kesulitan memahami pembicaraan atau informasi yang 

disampaikan mitra tuturnya adalah adanya relasi makna, dalam hal ini homonini dan 

polisemi. Kedua jenis relasi makna ini seringkali menyebabkan mitra tutur salah 

menginterpretasikan arti kata maupun kalimat yang disampaikan kepadanya. Sehingga 

menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. 

Bagi non penutur asli, kata bank misalnya dalam kalimat He went to the bank 

akan menimbulkan keraguan dalam memaknainya. Bank dapat dimaknai dengan a 

place for keeping money and valuable safely atau land along each side of a river or 

canal.  

Penggunaan kata yang bermakna lebih dari satu, seringkali menimbulkan 

keraguan, kekaburan, dan ketidakjelasan makna yang disampaikan penutur, di samping 

itu akan menyebabkan tuturan atau tulisan menjadi tidak efektif bagi pendengar 

maupun bagi mitra tutur atau pembacanya.  Message yang disampaikan penutur pun 

akhirnya menjadi kabur dan bahkan tidak sampai kepada mitra tutur. 

Contoh lain adalah kata kill dalam kill the beast atau kill the insect mempunyai 

makna to make somebody/something die sedangkan kill dalam kill the time mempunyai 



pengertian yang lain, yaitu to spend time doing something that is not important while 

you waiting for something else to happen. Dengan demikian, kata kill tidak selalu 

mempunyai makna to make somebody/something die. Makna sering kali dipengaruhi 

oleh konteks kalimatnya. 

Bagi yang bukan penutur asli bahasa Inggris keberagaman makna kata kill ini 

sering kali menimbulkan kesulitan dalam pemahaman. Misalnya kata bright dalam she 

might be very bright akan memerlukan sedikit waktu untuk memahaminya. Terlebih 

kata tidak ada keterangan lebih lanjut, maka kata bright akan menyebabkan pembaca 

atau pendengar sulit untuk memaknainya. Pembaca atau pendengar dapat saja 

memaknai kata bright tersebut dengan full of light or shining strongly alih-alih 

intelligent or quick to learn, karena pemahaman tersebut. Pembaca atau pendengar 

tersebut menjadi bingung atau bahkan tidak dapat memahami kalimat tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, polisemi dan homonimi sering menimbulkan 

kesalahpahaman seperti yang telah dipaparkan sebelumnya untuk tugas akhir ini, 

penulis mengambil judul “Homonimi dan Polisemi pada Novel Harry Potter and the 

Prisoner of Azkaban Karya J.K Rowling: Kajian Semantik”. 

Sesuai dengan judulnya, semua data diperoleh dari novel “Harry Potter and the 

Prisoner of Azkaban Karya J.K Rowling”, dengan alasan novel tersebut banyak berisi 

homonimi dan polisemi. Selain itu novel tersebut termasuk novel yang sering dibaca 

oleh kalangan remaja maupun dewasa. 

 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat homonimi dan polisemi pada novel “Harry Potter and the 

Prisoner of Azkaban Karya J.K. Rowling”? 

2. Makna apa yang terkandung dalam homonimi dan polisemi tersebut? 

3. Terkait dengan butir dua, manakah yang lebih dominan digunakan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis membuat batasan-batasan dari objek penelitian dalam penyusunan 

skripsi ini pada relasi makna khususnya homonimi dan polisemi, penggunaannya, 

perbedaannya dan maknanya dalam kalimat. Khususnya kalimat-kalimat yang terdapat 

di dalam novel “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Karya J.K. Rowling”. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang sesuai dengan masalah-masalah yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis homonimi dan polisemi yang terdapat 

dalam novel “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Karya J.K. Rowling” 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis makna yang terkandung dalam homonimi 

dan polisemi tersebut. 

3. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi penggunaan mana yang dominan, 

homonimi  atau polisemi.  



Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara praktis yaitu mudah diterapkan oleh pembaca atau penulis, maupun teoretis 

yaitu dapat dijadikan rujukan untuk teori penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu “Homonimi dan Polisemi pada Novel 

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Karya J.K. Rowling: Kajian Semantik”, 

maka objek penelitian pada skripsi ini adalah homonimi dan polisemi yang terdapat 

dalam kalimat pada novel “Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Karya J.K. 

Rowling”. 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis 

deskriptif. Gay (1987:28) di dalam bukunya yang berjudul  “Educational 

Research: Competencies for Analysis and Applications”, menjelaskan bahwa “a 

Descriptive Method is a method of research or to answer questions concerning 

the current status of the study of the object. The descriptive study 

determines and reports the way thing share”. Metode deskriptif adalah metode 

penelitian atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan status 

objek penelitian. Penelitian deskriptif menentukan dan melaporkan cara berbagai 

sesuatu.  

Whitney (1960:160), di dalam bukunya berjudul “The Elements of Research” 

Whitney menyatakan bahwa,“a descriptive method is a search of facts with correct 

interpretations”. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat. 



Berdasarkan pemahaman penulis terhadap definisi metode tersebut, penulis 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada identifikasi masalah. Langkah-

langkah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: (1) mengumpulkan data dengan 

cara mengidentifikasi kalimat yang mengandung homonimi dan polisemi, (2) kemudian 

mengelompokkan kata-kata tersebut menjadi dua kelompok yaitu kelompok  yang 

termasuk homonimi dan kelompok yang termasuk polisemi. Homonimi dikelompokkan 

ke dalam dua kelompok yaitu homonimi absolut dan homonimi parsial dan (3) 

menganalisis data  berdasarkan kelompok masing-masing. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dimulai dengan penyusunan bab I, yang membahas tetang 

pendahuluan, latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, objek dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.Pada 

bab II diuraikan mengenai kajian teori yang berisi seluruh teori yang dijadikan 

landasan pendukung atas pembahasan masalah yang akan diteliti. Pada bab kajian teori 

ini penulis mengutip beberapa pernyataan dari para ahli lingustik sebagai bukti bahwa 

tulisan tersebut bersifat ilmiah. Mengenai penulisan kutipan tersebut disesuaikan 

berdasarkan jenis-jenis kutipan dan teknik-teknik pengutipan yang ada. Penulis 

menganalisis seluruh data yang diperoleh dari novel “Harry Potter and the Prisoner of 

Azkaban Karya J.K. Rowling” mengenai masalah homonimi dan polisemi yang 

terdapat dalam novel tersebut pada bab III. Dari seluruh data yang ada kemudian 

penulis mencoba mengklasifikasikan data ke dalam jenis-jenis kata yang termasuk 



homonimi dan polisemi. Pada bab IV diambil kesimpulan dan saran dari hasil analisis 

data tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


