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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ambiguitas struktur pada frasa atau kalimat seringkali menimbulkan 

keraguan, atau ketidakjelasan bagi si pembaca. Ambiguitas berarti sifat atau hal 

yang bermakna dua seperti kata “Rich” dalam kalimat  the rich women and man  

kemungkinan mempunyai dua pengertian. Kemungkinan adanya makna lebih dari 

satu dalam sebuah kata, gabungan kata atau kalimat. 

Kata ambiguitas berasal dari bahasa Inggris yaitu ambiguity yang berarti 

suatu konstruksi yang dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. Bukanlah hal yang 

mudah bagi non native speaker untuk memahami, terlebih bagi mahasiswa. Oleh 

karena itu ambiguitas seringkali mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman dalam 

berkomunikasi. Ambiguitas tidak hanya terjadi pada bahasa  lisan, melainkan juga 

pada bahasa tulisan. 

Dalam komunikasi lisan kesalahpahaman ini mungkin dapat diantisipasi 

dengan pengucapan secara perlahan atau dengan bahasa tubuh maupun intonasi, 

sedangkan untuk bahasa tulis ambiguitas mungkin saja ditafsirkan berbeda dari 

makna yang diinginkan oleh penulis, sehingga akan terjadi ketidakefektifan 

tuturan atau tulisan baik bagi pendengar maupun bagi pembaca. Dengan demikian 

tujuan berkomunikasi tidak tercapai. 
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Pada novel-novel berbahasa Inggris, ambiguitas sering mengakibatkan 

para pembaca terutama pembelajar bahasa tersebut mengalami kesulitan dalam 

menafsirkan maksud dan pesan dari si penulis novel tersebut. 

 Berdasarkan paparan terdahulu penulis merasa tertarik untuk mengetahui 

lebih jauh tentang ambiguitas jika dilihat dari sudut pandang sintaksis. 

Pada penelitian ini, penulis lebih mengkhususkan pembahasan pada 

struktur kalimat yang merupakan salah satu penyebab kesalahpahaman dalam 

menafsirkan makna. Terlepas dari itu, struktur kalimat yang dapat ditafsirkan 

ganda dapat diketahui dalam keseluruhan kalimat. 

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana 

ambiguitas terjadi pada novel berbahasa Inggris jika dikaji dari segi sintaksis. 

Penulis mengambil data dari novel The Ranch karya Danielle Steel dengan 

pertimbangan novel tersebut memiliki kalimat-kalimat yang mengandung makna 

ganda. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yang menjadi pokok 

pembahasan, diantaranya : 

1. Pada tataran apakah ambiguitas struktur yang disebabkan oleh attributive 

modifier dan coordinate conjunction muncul pada novel The Ranch karya 

Danielle Steel? 

2. Dapatkah ambiguitas struktur tersebut diminimalisasikan? 
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1.3 Ruang lingkup Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan maka penulis membatasi objek 

penelitian pada ambiguitas struktural yang terjadi pada novel The Ranch karya 

Danielle Steel. 

Penelitian mengacu pada teori utama teori Andrew Carnie untuk kajian 

sintaktis dan teori-teori pendukung lainnya. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tataran yang menimbulkan ambiguitas 

struktur yang disebabkan oleh attributive modifier dan coordinate 

conjunction muncul pada novel The Ranch karya Danielle Steel. 

2. Mendeskripsikan cara meminimalisasi ambiguitas struktur tersebut. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian awal yang dapat dilanjutkan lebih 

dalam dan luas oleh para pembaca yang berminat terhadap ambiguitas. Selain itu 

penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk lebih 

memahami ambiguitas khususnya yang terjadi pada struktur kalimat. Penulis juga 

berharap penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran bagi adik-adik angkatan 

penulis dalam mencari topik penulisan tugas akhir. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian diambil dari novel The Ranch karya Danielle Steel tahun 

1997 dengan alasan pada novel tersebut terdapat kata atau kalimat yang tidak bisa 

di pahami dan novel tersebut terkenal di kalangan remaja ke atas.  
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis yang merupakan suatu metode penelitian yang mencakup kegiatan-

kegiatan seperti pengumpulan dan penyusunan data, kemudian penganalisisan 

melalui struktur dan pemaknaannya. 

Trochim (2006: 257) mengemukakan bahwa descriptive analysis are used 

to describe the basic features of the data in a study. They provide simple 

summaries about the sample and measures. Menurut Trochim analisis deskriptif 

digunakan untuk menjelaskan ciri dasar data dalam sebuah penelitian. Metode ini 

pun memberikan kesimpulan sederhana tentang contoh dan langkah-langkah. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dimulai dengan penyusunan :  

Bab I yang membahas tentang pendahuluan, latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, ruang lingkup/batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan.  

Bab II berisi landasan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah 

ambiguitas struktur dan terdapat pula beberapa kutipan dari ahli linguistik sebagai 

bukti bahwa tulisan tersebut bersifat ilmiah. Mengenai penulisan kutipan tersebut 

disesuaikan berdasarkan jenis-jenis kutipan dan teknik-teknik kutipan yang ada. 

Dalam bab ini akan dibahas teori mengenai sintaktis yaitu definisi sintaktis, 

kategori sintaksis, tataran sintaktis, struktur frasa, klausa dan kalimat serta 

modifier. Terakhir akan diuraikan mengenai ambiguitas, jenis-jenis ambiguitas, 

penyebab ambiguitas dan cara meminimalisir ambiguitas.    
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 Bab III merupakan inti utama dari skripsi ini, berisi tentang analisis secara  

sintaktis mengenai ambiguitas struktur yang disebabkan oleh attributive modifier 

dan coordinate conjunction pada novel The Ranch karya Danielle steel. 

 Bab IV  merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran mengenai 

keseluruhan dari penelitian ini. 

 

 


