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BAB IV 

 SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada Bab IV ini ada beberapa simpulan dan saran yang dapat ditarik dari bab 

sebelumnya seperti penjelasan di bawah ini. 

 

4.1 Simpulan 

 Setelah menganalisis data pada Bab III mengenai ambiguitas pada judul 

artikel beberapa majalah remaja, penulis menarik beberapa simpulan di antaranya: 

1. Ambiguitas tediri dari dua jenis yaitu ambiguitas leksikal dan ambiguitas 

struktural. Ambiguitas leksikal yaitu ambiguitas yang terjadi pada satu kata 

yang memiliki lebih dari satu makna. Ambiguitas struktural adalah ambiguitas 

yang terjadi ketika suatu frasa atau kalimat memiliki lebih dari satu konsep 

yang membangunnya. 

2. Ambiguitas pada tingkat leksikal disebabkan oleh polisemi, homonimi dan 

acuan yang tidak jelas. Polisemi yaitu satuan bahasa berupa kata yang 

memiliki lebih dari satu makna. Homonimi yaitu kata-kata yang  memiliki 

makna berbeda namun memiliki lafal yang sama. Untuk membedakan antara 

polisemi dan homonimi dapat dilihat dari kategori kata apabila kategori dan 

makna suatu kata berbeda tetapi bentuknya sama berarti kata tersebut bersifat 

homonimi tetapi apabila kategori dan bentuknya sama namun makna berbeda  
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maka kata tersebut bersifat polisemi. Ambiguitas yang disebabkan oleh acuan yang tidak 

jelas terjadi karena lebih dari satu objek yang menjadi rujukan satu kata. Ambiguitas 

struktural atau gramatikal disebabkan oleh susunan struktur frasa atau kalimat. 

Ambiguitas inil terjadi pada tataran frasa dan kalimat. Hal ini terjadi jika suatu frasa atau 

kalimat memiliki lebih dari satu cara untuk menguraikannya.  

3. Makna yang terkandung pada kata yang mengalami ambiguitas leksikal dapat dilihat 

melalui konteks kalimat dan membaca berita dari artikel tersebut, sedikitnya membaca 

paragraf pertama karena pada paragraf pertama biasanya menceritakan gagasan utama 

dari artikel tersebut, sehingga pembaca mengerti makna dari kata tersebut. Makna yang 

terkandung pada frasa dan kalimat yang mengalami ambiguitas struktural dapat dilihat 

melalui tree diagram, sehingga pembaca dapat memahami makna frasa atau kalimat 

tersebut dengan jelas. 

 

4.2 Saran 

 Ambiguitas timbul dari berbagai variasi  bahasa tertulis terutama pada majalah remaja. 

Ambiguitas itu bersumber dari kata, frasa atau kalimat yang memiliki makna ganda, maka 

penulis berharap pembaca harus lebih meningkatkan perbendaharaan kata (vocabulary)  

sehingga kekaburan makna tidak akan terjadi. Selain itu, perlu adanya pemahaman tentang 

ambiguitas yang lebih mendalam. Sehingga hal tersebut dapat memberikan kontribusi 

pemahaman yang baik tentang berita artikel secara keseluruhan. 

 Pada skripsi ini penulis hanya membahas mengenai ambiguitas pada judul artikel 

majalah remaja yang dikaji secara semantis dan sintaktis. Masih banyak permasalahan 
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mengenai ambiguitas yang belum dibahas oleh penulis, misalnya ambiguitas yang terdapat 

pada tag line iklan  majalah atau koran. Selain itu, ada beberapa hal yang mungkin dapat 

diteliti yaitu kajian ambiguitas dari segi fonetis dan pragmatis. Oleh karena itu, penulis 

menyarankan agar pembaca untuk menindak lanjuti penelitian yang belum diteliti oleh 

penulis. 

 

 


