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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Semantik 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Sebagai medium komunikasi, bahasa dapat digunakan untuk 

mengutarakan berbagai hal, sehingga menjadi sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Semua hal yang kita pikirkan, bayangkan, dan utarakan hanya akan 

dapat dimengerti orang lain apabila diungkapkan dengan bahasa, verbal atau non 

verbal. Interaksi dan proses komunikasi tidak akan berjalan tanpa hadirnya bahasa 

sebagai medium utama.  

Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki dua aspek, yaitu aspek 

linguistik dan aspek non linguistik. Aspek linguistik mencakup tataran fonologi, 

morfologi, dan sintaksis (Matthews:1997). Tataran semantik, secara tidak 

langsung memiliki posisi di atas ketiga tataran tadi, karena makna, yang 

merupakan objek semantik, dapat ditemukan di ketiga tataran tadi. 

Ilmu semantik, yang berasal dari kata bahasa yunani semantikos, adalah 

cabang ilmu linguistik yang dikhususkan untuk mempelajari arti dan makna yang 

terkandung pada bahasa, yang melekat di tingkatan kata, frasa, kalimat atau teks. 

Kata semantik, yang disadur dari kata bahasa Inggris semantics, berasal dari kata 

bahasa Yunani, sema yang berarti tanda, atau memberikan tanda. Istilah ini telah 

sejak lama digunakan para pakar linguistik untuk merujuk kepada ilmu yang 

mempelajari makna.
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Telah banyak pakar linguistik yang mencoba memberikan definisi 

terhadap ilmu semantik. Beberapa diantaranya adalah Lehrer (1974:1) dan 

Kambartel (dalam Bauerle, 1979:195) yang mengatakan bahwa semantik adalah 

studi tentang makna. Lebih lanjut, Kambartel menambahkan bahwa semantik 

mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna 

apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman manusia. 

Saeed dalam bukunya yang berjudul Semantics mengatakan “Semantics 

is the study of the meaning of words and sentences or semantic is the study of 

meaning communicated through language”(1997:3). Maksud dari kalimat tersebut 

adalah semantik merupakan studi tentang makna, baik itu dalam tataran kata atau 

kalimat, atau bisa juga disebut sebagai studi yang mempelajari makna komunikasi 

bahasa. Senada dengan pendapat Saeed, Lyons dalam bukunya Linguistic 

Semantics. An Introduction, mengatakan "Semantics is traditionally defined at the 

study of meaning; and this is the definition which we shall initially adopt" 

(1995:3). Lyons pada dasarnya mengungkapkan bahwa semantik merupakan ilmu 

yang mempelajari tentang makna. 

Pendapat terbaru tentang pengertian ilmu semantik diungkapkan oleh 

Griffith (2006:1), yang mengatakan  bahwa semantik adalah “The study of  

'toolkit' for meaning : knowledge encoded in the vocabulary of the language and 

its patterns for building more elaborate meaning, up to the level of sentence 

meaning". Pendapat ini pada dasarnya memiliki arti bahwa semantik adalah ilmu 

yang digunakan untuk mempelajari makna, menganalisis setiap makna yang 

terdapat pada bahasa, baik itu makna terperinci maupun makna kalimat yang lebih 
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luas. Di sisi lain Leech (2003:7) menyatakan "Semantics, as the study of meaning, 

is central to the study of communication" yang jika diterjemahkan, dapat dipahami 

bahwa semantik, sebagai ilmu yang mempelajari makna, merupakan komponen 

penting dalam ilmu komunikasi. 

Hurford (1984:11) menyatakan definisi semantik sebagai "the study of 

meaning in language", yang dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari 

makna dalam bahasa. Serupa dengan Hurford, O'Grady, dkk (1996:268) 

mengemukakan bahwa "Semantics is the analysis of meaning", yang kurang lebih 

berarti bahwa semantik adalah ilmu tentang analisis makna. 

Berdasarkan pendapat-pendapat dari para pakar bahasa di atas, dapat 

disimpulkan bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari makna. 

2.2 Makna 

Makna adalah salah satu topik yang dibahas dalam ilmu semantik. Kata 

tersebut diambil bahasa Inggris sense, yang berbeda dengan kata "arti" yang 

berasal dari kata meaning. Dalam buku "Pengantar Studi Semantik dan 

Pragmatik" karya Subroto (2002:110), dikemukakan bahwa meaning atau yang 

arti lingual adalah:  

Arti yang terdapat di dalam bahasa, yang terstrukturkan oleh dan di 

dalam bahasa, dipahami secara lebih kurang sama oleh pengguna bahasa, 

dipakai secara umum dan wajar dalam suatu masyarakat bahasa, dipakai 

secara umum dan wajar dalam proses berkomunikasi sehari hari. 

Berbeda dengan pengertian kata meaning di atas, Subroto (2002:113) 

mengatakan bahwa sense atau makna adalah sebuah tuturan kalimat yang 

berdasarkan konteks pemakaian, situasi yang melatari, dan intonasinya. Dalam hal 
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ini berarti bahwa makna yang diujarkan akan mengandung reference, dan 

tergantung pada konteks pemakaian kata. 

Makna menurut Palmer (1976:30) hanya menyangkut intra bahasa. 

Sementara Lyons (1977:204) menyebutkan bahwa, mengkaji atau memberikan 

makna suatu kata adalah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan 

hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dengan kata-

kata lainnya. Pateda (2001:79) mengemukakan bahwa istilah makna merupakan 

kata-kata dan istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada 

tuturan kata maupun kalimat. Ullman (dalam Mansoer Pateda, 2001:82) 

menyatakan: 

Apabila seseorang memikirkan maksud suatu perkataan, sekaligus 

memikirkan rujukannya atau sebaliknya. Hubungan antara dua hal antara 

maksud dengan perkataan itulah lahir makna, oleh karena itu walaupun 

rujukan tetap, akan tetapi makna dan perkataan dapat berbeda. 

 

Dalam "Kamus Linguistik" karya Kridalaksana (2001:132)  pengertian 

makna dijabarkan menjadi: 

1. Maksud pembicara; 

2. Pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia 

atau kelompok manusia; 

3. Hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidak sepadanan antara bahasa atau 

antara ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya,dan 

4. Cara menggunakan lambang-lambang bahasa  

Sementara itu de Sausure dalam buku Chaer (1994:286) mengatakan, 

makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah 

tanda linguistik. Bloomfield (dalam Abdul Wahab, 1995:40) menyampaikan 



13 
 

 
 

bahwa makna merupakan suatu bentuk bahasa yang harus dianalisis dalam batas-

batas unsur-unsur penting ketika pembicara atau penutur menyampaikan 

maksudnya. Pendapat lainnya disampaikan oleh Aminuddin (1998:50), yang 

menyatakan bahwa makna merupakan hubungan antara dukungan bahasa dan 

bahasa eksternal yang disepakati bersama oleh pengguna. 

2.2.1 Jenis-jenis Makna 

Di dalam ilmu semantik, terdapat berbagai pendapat mengenai 

pengelompokan dan penentuan macam dan jenis makna, yang berbeda dari satu 

pakar dengan pakar lainnya. Leech (1976) membagi jenis-jenis makna sebagai 

berikut: 

1. Makna Konotatif, adalah jenis makna yang memiliki arti bukan sebenarnya, 

seringkali berupa sindiran atau makna denotasi yang mengalami penambahan 

2. Makna Stilistik, adalah makna yang berhubungan dengan gaya pemilihan kata 

yang berhubungan dengan perbedaan bidang dan sosial di masyarakat 

3. Makna Afektif, adalah makna yang berhubungan dengan perasaan pembicara 

terhadap lawan bicara atau objek yang menjadi pembicaraan 

4. Makna Refleksi, yaitu makna yang diucapkan oleh penutur sebagai respon 

terhadap hal-hal yang dilihatnya 

5. Makna Kolokatif, adalah makna yang berhubungan dengan kata-kata yang 

bersinonim, dimana kata-kata tersebut harus memiliki kecocokan dengan kata-

kata tertentu lainnya yang digunakan dalam suatu kalimat 

6. Makna Konseptual, adalah makna yang lebih mengacu kepada makna logika, 

dimana suatu kata akan memiliki makna yang mengacu kepada konsep nyata 

yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari 
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7. Makna Tematik, adalah makna yang diartikan berdasarkan cara penutur 

menyampaikan pesan 

Sementara itu, Chaer dalam bukunya yang berjudul Linguistik Umum 

(2007), membagi jenis-jenis makna ke dalam kategori-kategori sebagai berikut: 

1. Makna Berdasarkan Jenis Semantiknya 

2. Makna Berdasarkan Ada Tidaknya Referen Pada Sebuah Kata 

3. Makna Berdasarkan Ada Tidaknya Nilai Rasa Pada Sebuah Kata 

4. Makna Berdasarkan Ketepatan Maknanya 

5. Makna Berdasarkan Ada atau Tidaknya Hubungan Makna Sebuah Kata dengan 

Kata Lain 

6. Makna Berdasarkan Bisa atau Tidaknya Diramalkan atau Ditelusuri 

7. Makna Kata atau Leksem Yang Tidak Memiliki Arti Sebenarnya 

Berikut ini adalah penjelasan tentang jenis-jenis makna menurut Chaer 

(2007) dan pengertiannya. 

1. Berdasarkan Jenis Semantik: 

a. Makna Leksikal, adalah makna yang terdapat pada leksem, baik itu di dalam 

konteks atau tidak memiliki konteks apa pun. Makna leksikal adalah makna 

yang memiliki arti sebenarnya, atau makna yang memiliki makna apa 

adanya. Sebagai contoh, leksem “kaki” akan selalu memiliki makna leksikal 

“bagian tubuh manusia yang digunakan untuk berjalan”.  

b. Makna Gramatikal, merupakan makna yang terjadi ketika terdapat proses 

gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, kalimatisasi atau komposisi. 

Contohnya, ketika kata “pakaian” diberi prefix ”ber-“, akan menghasilkan 

kata “berpakaian”, yang menghasilkan makna “mengenakan pakaian”. 



15 
 

 
 

2. Berdasarkan Ada Tidaknya Referen: 

a. Makna Referensial, adalah makna yang memiliki referensi di dunia nyata, 

contohnya kata “rokok” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

memiliki arti "gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang 

dibungkus (daun nipah, kertas)" atau kata “kopi” yang memiliki pengertian 

sebagai "minuman yang bahannya serbuk kopi". Sedangkan kata-kata 

pronominal seperti “saya”, “dia”, “kamu”, dan kata-kata yang menyatakan 

ruang, waktu, maupun penunjuk, termasuk ke dalam makna referensial yang 

acuannya tidak menetap, dikarenakan kata-kata tersebut dapat digunakan 

untuk lebih dari satu wujud. 

b. Makna Non-referensial, merupakan makna yang tidak memiliki acuan di 

dunia nyata, misalnya kata “dan”, “atau”, dan “karena”. 

3. Berdasarkan Ada Tidaknya Nilai Rasa: 

a. Makna Denotatif, adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya dari 

suatu leksem. Misalnya, kata “sekolah” akan memiliki makna denotatif 

“bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima 

dan memberi pelajaran” (KBBI), dan kata "buku" akan memiliki makna 

denotatif "lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong". 

b. Makna Konotatif, adalah makna tambahan dari makna asal yang sudah ada, 

misalnya kata “macet”, selain berarti “tidak dapat berfungsi dengan baik” 

(KBBI), juga akan memberi arti tambahan atau konotasi negatif bagi orang 

yang enggan berlama-lama di jalan raya. 
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4. Berdasarkan Ketepatan Makna: 

a. Makna Kata, adalah makna yang masih bersifat umum dan kurang jelas dari 

suatu kata, seringkali juga disebut sebagai makna “kasar”. Misalnya, orang 

akan beranggapan bahwa kata “kaki” pada kalimat “kakinya terluka” 

memiliki makna yang serupa dengan kata “betis” pada kalimat “betisnya 

terluka”, padahal kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. 

b. Makna Istilah, adalah kebalikan dari makna kata di atas. Makna jenis ini 

bersifat sudah pasti dan jelas. Makna istilah pada umumnya merupakan 

istilah yang bebas dari konteks, dan sering digunakan pada bidang keilmuan 

tertentu, misalnya, kata “betis” dan “kaki” akan memiliki makna istilah yang 

berbeda di dalam ilmu kedokteran. 

5. Berdasarkan Ada atau Tidaknya Hubungan Makna: 

a. Makna Konseptual, adalah makna yang terdapat pada leksem yang tidak 

dipengaruhi oleh konteks kalimat. Makna konseptual memiliki pengertian 

yang kurang lebih sama dengan makna denotatif, mana referensial,dan 

makna gramatikal. 

b. Makna Asosiatif, adalah makna yang dimiliki suatu leksem atau kata, yang 

memiliki asosiasi dengan hal lain di luar bahasa. Sebagai contoh, kata 

“putih” akan sering diasosiasikan dengan kata “suci”, dan kata "merah" 

akan selalu dihubungkan dengan kata "berani". 

6. Berdasarkan Bisa atau Tidaknya Ditelusuri: 

a. Makna Idiom merupakan makna yang tidak dapat ditelusuri dari makna 

unsur-unsurnya, baik itu secara leksikal maupun gramatikal. 
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b. Makna Peribahasa, adalah jenis makna yang masih dapat ditelusuri makna 

unsur-unsurnya, karena adanya asosiasi dengan makna aslinya. Sebagai 

contoh, pada peribahasa “seperti kucing dan tikus” yang memiliki makna 

dua orang yang selalu bertengkar, terdapat asosiasi makna dengan makna 

sebenarnya dimana hewan kucing akan selalu berusaha memangsa hewan 

tikus. 

7. Makna Kiasan: 

Makna kiasan adalah makna kata atau leksem yang tidak memiliki arti 

sebenarnya, atau seringkali berlawanan dengan arti sebenarnya. Semua bentuk 

bahasa yang tidak merujuk pada arti sebenarnya disebut arti kiasan. Misalnya, 

frasa "putri malam" memiliki arti "bulan", sedangkan frasa "raja siang" adalah 

kiasan untuk kata "matahari". 

2.3 Ambiguitas 

Ambiguitas adalah fenomena terjadinya penggandaan makna, dimana 

suatu kata, frasa, atau kalimat memiliki lebih dari satu penafsiran makna, yang 

dapat terjadi karena berbagai hal, misalnya karena variasi tulisan atau metode 

penuturan. Dalam Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (1995:43) 

disebutkan “ambiguity appears when something has more than one possible 

meaning and may therefore cause confusion” yang artinya kurang lebih berarti 

ambiguitas muncul ketika sesuatu memiliki lebih dari satu kemungkinan makna 

dan menimbulkan kebingungan. Lebih lanjut Löbner dalam bukunya yang 

berjudul Understanding Semantics (2002) mengatakan “an expression or 

utterance is ambiguous if it can be interpreted in more than one way”, atau 
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sebuah ekspresi atau ujaran bersifat ambigu jika dia dapat di interpretasikan ke 

lebih dari satu makna atau cara. 

Bach (2005) mengungkapkan "a word, phrase or sentence is ambiguous 

if it has more than one meaning"  yang berarti bahwa menurutnya ambiguitas 

terjadi ketika sebuah kata, frasa, atau kalimat memiliki lebih dari satu arti. Senada 

dengan Bach, Brew (2005) menyatakan bahwa "ambiguity happens when 

sentence or smaller fragments of text are susceptible of interpretation in more 

than one way" yang berarti ambiguitas terjadi ketika kalimat atau bagian lebih 

kecil dapat di interpretasikan ke dalam lebih dari satu makna. 

Pendapat-pendapat lainnya dikemukakan oleh Kridalaksana (1992:1) 

yang mengatakan bahwa ambiguitas merupakan "sifat konstruksi" yang dapat 

diberi lebih dari satu tafsiran, sedangkan Menurut Crane, Yeager dan Whitman 

(1981:135) "ambiguty involves sentences with more than one normal 

interpretation" yang artinya kurang kebih sama dengan pendapat Kridalaksana 

sebelumnya. Fromkin dan Rodman (1983:169) mengungkapkan bahwa "a  word 

or sentence is ambiguous if it can be understood or interpreted in more than one 

way" yang kurang lebih berarti sebuah kata atau kalimat bersifat ambigu apabila 

dapat dimaknai dengan lebih dari satu cara. 

Kroeger (2005:26) mengatakan "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". Kroeger pada dasarnya 

memiliki pendapat yang kurang lebih sama dengan pendapat-pendapat pakar 

lainnya, yaitu bahwa kalimat yang dapat diartikan ke lebih dari satu pengertian 

termasuk ke dalam kalimat yang bersifat ambigu. Hartman dan Stork (1972:11) 
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menyatakan "a conduction aside to be ambiguous when more than one 

interpretation can be assigned to it". Ullman (1972:156) menyatakan "ambiguty is 

a linguistic condition which can arise in variety of ways". Pendapat Hartman dan 

Stork dan Ullman ini semakin menguatkan pendapat para ahli lainnya, dimana 

dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa ambiguitas terjadi ketika sebuah kata, 

frasa, atau kalimat dapat memiliki lebih dari satu pengertian. 

2.3.1 Jenis-jenis Ambiguitas 

 Stephen Ullman, dalam bukunya Semantics : An Introduction to the 

Science of Meaning (1972) membagi ambiguitas ke dalam tiga kategori, yaitu: 

1. Ambiguitas tingkat fonetik, yaitu jenis ambiguitas yang 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). Ambiguitas jenis ini 

pada dasarnya adalah jenis ambiguitas yang terjadi karena adanya pembauran 

bunyi bahasa dan kemiripan bunyi leksim. Jenis ambiguitas ini terjadi pada 

tataran ilmu fonologi, dan umumnya terjadi di bahasa lisan, ketika kemiripan 

satu kata dengan kata lainnya mengakibatkan terjadinya kesalahan penafsiran 

oleh pendengar. Contoh kata yang memiliki ambiguitas tingkat fonetik adalah 

and dan end atau rapper dan wrapper.  

2. Ambiguitas tingkat sruktural atau gramatikal, terjadi pada tataran ilmu sintaks 

dan morfologi, adalah jenis ambiguitas yang terjadi karena struktur kalimat 

atau frasa yang menimbulkan makna ganda. Menurut Hurford dan Heasley 

(1998:128), ambiguitas struktural atau ambiguitas gramatikal adalah jenis 

ambiguitas yang timbul karena struktur dalam sebuah frasa atau kalimat. Di sisi 
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lain, Meyer (2009:115) berpendapat "Structural meaning are two different 

meanings depending upon how the words in the expression are grouped". 

Maksud dari pendapat Meyer tersebut adalah, ambiguitas tingkat struktural 

merupakan dua makna yang berbeda yang diperoleh dari bagaimana kata-kata 

dalam sebuah kalimat dikelompokkan. Contoh ambiguitas struktural terdapat 

pada kalimat Those young boys and girls are going to school, dimana kata 

young dapat mengacu kepada boys atau girls, dan menimbulkan ambiguitas. 

Contoh lainnya, terdapat pada kalimat This morning I shot an elephant in my 

pajamas. Struktur kata pada kalimat tersebut menimbulkan dua makna yang 

sejajar, yaitu: 

1. This morning I shot an elephant while I was wearing my pajamas 

2. This morning I shot an elephant inside my pajamas 

3. Ambiguitas tingkat leksikal, adalah jenis ambiguitas yang terjadi pada tataran 

keilmuan semantik dan disebabkan oleh karena suatu kata sering memiliki 

lebih dari satu arti, dan penggunaannya dalam konteks tertentu dapat 

menimbulkan salah pengartian. Contoh ambiguitas tingkat leksikal adalah kata 

ball yang dapat memiliki arti "bola" atau "pesta dansa".   

2.3.2 Ambiguitas Tingkat Leksikal 

Ambiguitas tingkat leksikal terjadi pada tataran keilmuan semantik. 

Ambiguitas jenis ini disebabkan oleh karena suatu kata sering memiliki lebih dari 

satu arti, dan penggunaannya dalam konteks tertentu dapat menimbulkan salah 

pengartian. Menurut Dardjowidjojo (2005:76), ambiguitas tingkat leksikal adalah 

jenis ambiguitas yang disebababkan oleh bentuk leksikal yang dipakai, dimana 

makna yang dikandung setiap kata dapat memiliki lebih dari satu pengertian. 
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Salah satu contoh ambiguitas leksikal terdapat pada kalimat She is looking for a 

match. Kata match yang terdapat pada kalimat tersebut memiliki lebih dari satu 

arti, beberapa diantaranya adalah: 

a. a contest in which people or teams compete against each other in a particular 

sport 

b. a person or thing able to contend with another as an equal in quality or 

strength 

c. a short, thin piece of wood or cardboard used to light a fire 

Ketiga arti leksikal dari kata match di atas, menjadikan kalimat "She is 

looking for a match" sebuah kalimat yang mengandung ambiguitas leksikal. 

Hurford (1983:128) memiliki definisi yang kurang lebih sama dengan 

pendapat Dardjowidjojo, "an ambiguity resulting from the ambiguity of a word is 

a lexical ambiguity", yang kurang lebih berarti bahwa sebuah ambiguitas yang 

dihasilkan oleh makna ambigu atau ganda dari sebuah kata disebut sebagai 

ambiguitas leksikal. 

Menurut Ullman (1972), ambiguitas tingkat leksikal masih dapat 

dikategorikan lagi ke dalam tiga bagian kecil, yaitu : 

1. Local Ambiguity atau Ambiguitas Lokal 

2. Global Ambiguity atau Ambiguitas Global 

3. Referential Ambiguity atau Ambiguitas Referensial 

Penulis memilih untuk mengabaikan ambiguitas referensial, dan 

memfokuskan penelitian hanya kepada ambiguitas lokal dan ambiguitas global. 
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2.3.2.1 Ambiguitas Lokal 

Local ambiguity, atau ambiguitas lokal, adalah ambiguitas yang terjadi 

ketika bagian tertentu dari suatu kalimat dapat memiliki lebih dari satu pengertian, 

namun bukan keseluruhan kalimat, seperti yang diungkapkan oleh Ullman 

(1972:112) "local ambiguity means that part of a sentence can have more than 

one interpretation, but not the whole sentence". Ambiguitas lokal terjadi pada 

satuan kebahasaan kata dan frasa. Salah satu contoh ambiguitas lokal terdapat 

pada kalimat Drunk gets nine months in violin case, dimana kata case memiliki 

lebih dari satu arti, yang akan menyebabkan terjadinya ambiguitas terhadap 

pengertian kalimat tersebut. Kata case memiliki arti sebagai berikut: 

a. an instance of a particular situation; an example of something occurring 

b. a legal action, especially one to be decided in a court of law 

c. a container designed to hold or protect something 

Arti-arti kata di atas, apabila diterapkan ke dalam konteks kalimat Drunk gets 

nine months in violin case, akan menyebabkan pengertian sebagai berikut: 

a. (A) drunk (person) gets nine months in violin (court) case  

b. (A) drunk (person) gets nine months(trapped) in (inside) (a) violin case 

2.3.2.2 Ambiguitas Global 

Global Ambiguity, atau ambiguitas global, terjadi ketika seluruh bagian 

kalimat dapat memiliki lebih dari satu pengertian. Ullman (1972) mengatakan 

"global ambiguity means that the whole sentence can have more than one 

interpretation", yang kurang lebih berarti bahwa ambiguitas global adalah 

ambiguitas yang  terjadi ketika keseluruhan kalimat dapat memiliki lebih dari satu 
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interpretasi. Sebagai contoh, kalimat The professor said on Monday he would give 

an exam dapat diinterpretasikan ke dalam dua arti, yaitu: 

a. The professor said on Monday (that) he would give an exam 

b. The professor said, he would give an exam on monday 

Kalimat tersebut termasuk ke dalam kategori ambiguitas global karena secara 

keseluruhan kalimat tersebut dapat diartikan ke dalam dua hal yang berbeda. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ambiguitas global terjadi pada 

tataran kalimat. 

2.3.3 Letak Ambiguitas Pada Satuan Kebahasaan 

Ambiguitas leksikal, baik itu ambiguitas lokal maupun ambiguitas global 

terjadi pada tataran kata, frasa, dan kalimat. Tataran-tararan ini sering disebut 

sebagai satuan kebahasaan, dan berada dalam lingkup kajian ilmu sintaksis dan 

morfologi. Satuan kebahasaan dalam hubungannya dengan letak ambiguitas hanya 

akan dilihat dari sudut pandang sintaksis, yang membahas hubungan antar kata 

dalam tuturan. Letak ambiguitas leksikal pada satuan kebahasaan akan 

mempengaruhi jenis ambiguitas leksikal tersebut.Berikut ini penjelasan mengenai 

tataran-tataran satuan kebahasaan tersebut. 

2.3.3.1 Satuan Kebahasaan Kata 

Dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan kebahasaan terkecil, 

yang nantinya akan membentuk komponen selanjutnya dari satuan kebahasaan 

sintaksis, yaitu frasa. Sebagai satuan terkecil dalam tataran sintaksis, kata 

memiliki fungsi sebagai penanda kategori sintaksis, pengisi fungsi sintaksis, dan 

perangkai yang menyatukan bagian-bagian dalam satuan sintaksis. 
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Apabila dilihat dari sisi ada atau tidaknya makna, maka kata akan terbagi 

menjadi dua, yaitu kata penuh dan kata tugas. Kata penuh adalah kata yang 

memiliki makna leksikal, dan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah tuturan, 

sedangkan kata tugas adalah kata yang tidak memiliki makna leksikal dan tidak 

dapat berdiri sendiri sebagai sebuah tuturan (Chaer:2003). Lebih lanjut Chaer 

(1988) membagi kelas kata menjadi beberapa bagian, yaitu: 

1. Kata Benda 

2. Kata Ganti 

3. Kata Kerja 

4. Kata Sifat 

5. Kata Sapaan 

6. Kata Petunjuk 

7. Kata Bilangan 

8. Kata Penyangkal 

9. Kata Depan 

10. Kata Penghubung 

11. Kata Keterangan 

12. Kata Tanya 

13. Kata Seru 

14. Kata Sandang 

15. Kata Partikel 

2.3.3.2 Satuan Kebahasaan Frasa 

Sebuah frasa, sering didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa 

gabungan kata yang bersidat non-predikatif. Menurut pendapat Ramlan 
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(2005:138), frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih 

yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Dalam tataran sintaksis, frasa 

merupakan satuan kebahasaan kedua setelah kata. 

Chaer (2009:39-41) membagi jenis-jenis frasa berdasarkan fungsi-fungsi 

sintaksis sebagai berikut: 

1. Frasa Nominal, yang memiliki fungsi sintaksis untuk mengisi fungsi subjek dan 

objek, contohnya adalah frasa "kakak saya" dan "sebuah buku". 

2. Frasa Verbal, yang memiliki fungsi sintaksis untuk mengisi fungsi predikat, 

contohnya adalah frasa "sudah makan". 

3. Frasa ajektifal, yang memiliki fungsi sintaksis untuk mengisi fungsi predikat 

yang mengandung kata sifat, contohnya adalah frasa "sangat bagus". 

4. Frasa preposisional, memiliki fungsi sintaksis untuk mengisi fungsi keterangan, 

contohnya frasa "dari kota". 

Selain dari fungsi-fungsi sintaksisnya, frasa juga dapat dibedakan lewat 

hubungan antar kata pembentuknya, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Frasa setara atau frasa koordinatif, yaitu jenis frasa yang hubungan antar kata 

pembentuknya memiliki sifat setara, contohnya adalah frasa "kertas dan pena" 

dan "suami istri". 

2. Frasa bertingkat atau frasa subordinat, yaitu jenis frasa yang hubungan antar 

pembentuknya memiliki sifat bertingkat, dimana terdapat dua unsur 

pembentuk, yaitu unsur utama dan unsur tambahan. Contoh frasa bertingkat 

adalah "orang banyak", dimana kata "orang" menjadi unsur utama, dan kata 

"banyak" menjadi unsur tambahan. 

2.3.3.3 Satuan Kebahasaan Kalimat 

Menurut Widjono (2007:146), kalimat adalah satuan kebahasaan yang 

merupakan kesatuan pikiran, diawali dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan 

tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Manaf (2009:11) berpendapat bahwa 

kalimat adalah satuan bahasa yang terbentuk oleh adanya kata dan frasa, dan 
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mengandung subjek dan predikat. Senada dengan pendapat-pendapat tersebut, 

Dardjowidjono (1988) mengatakan bahwa kalimat adalah kumpulan kata yang 

disusun sesuai kaidah yang berlaku, dan setiap kata memiliki kelas dan fungsi 

tersendiri. 

Pendapat lainnya diungkapkan Kridalaksana (2001:92) yang mengatakan 

bahwa: 

Kalimat sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, 

mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial 

terdiri dari klausa;  klausa bebas yang menjadi bagian kognitif 

percakapan; satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau 

merupakan satu klausa, yang membentuk satuan bebas; jawaban 

minimal, seruan, salam, dan sebagainya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa kalimat adalah satuan kebahasaan yang merupakan kumpulan kata atau 

frasa yang masing-masing memiliki fungsi sintaksis, dan memiliki paling tidak 

satu objek dan satu predikat. Fungsi-fungsi sintaksis yang dapat ditemukan dalam 

sebuah kalimat adalah fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi 

pelengkap, dan fungsi keterangan.  

2.3.4 Penyebab Ambiguitas 

Hurford (1984:137) mengatakan "lexical ambiguity depends on 

homonymy (senses not related) and polysemy (senses related)" yang jika 

diterjemahkan memiliki arti kurang lebih bahwa ambiguitas leksikal dapat 

disebabkan oleh homonimi dan polisemi. Senada dengan pendapat Hurford, 

Lyons (1995:404) juga menyatakan bahwa penyebab terjadinya ambiguitas adalah 

polisemi dan homonimi. Dia juga menambahkan faktor referensial dan struktur 

kalimat sebagai alasan-alasan terjadinya polisemi.  
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2.3.4.1 Polisemi 

Polisemi, adalah kata atau satuan ujaran yang memiliki lebih dari satu 

makna, yang saling terkait satu sama lain, sebagaimana disebutkan oleh 

Langacker (1991:268), “polysemous lexems always share the same etymological 

background and/or are conceived of as being semantically related by speakers”, 

yang kurang lebih berarti bahwa leksem-leksem yang mengandung polisemi selalu 

memiliki hubungan satu sama lain. Palmer (1976:65) mengatakan, "it is also the 

case that the same word may have a set of different meaning" yang jika 

diterjemahkan berarti bahwa kata yang sama dapat memiliki arti-arti yang 

berbeda. 

Pendapat lainnya adalah bahwa polisemi timbul karena makna dasar 

suatu kata bertambah atau meluas akibat pola pikir pemakai bahasa yang 

berkembang sesuai dengan kemajuan zaman (Djajasurma, 1999:46). 

Contoh kata yang mengandung unsur polisemi adalah kata earth, yang 

memiliki beberapa arti yang berbeda, namun masih saling berhubungan yaitu: 

a. the planet on which we live; the world 

b. the substance of the land surface; soil 

c. the underground lair or habitation of a badger or fox 

Contoh lainnya adalah kata man yang memiliki arti-arti sebagai berikut: 

a. the human species 

b. males of the human species 

c. adult males of the human species 
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2.3.4.2 Homonimi 

Homonim, adalah kata yang memiliki ejaan dan pengucapan yang sama, 

namun memiliki arti yang berbeda. Berbeda dengan polisemi, arti kata-kata yang 

termasuk kategori homonim tidak memiliki keterkaitan satu sama lain, contohnya 

adalah kata address yang bisa berarti “alamat” atau “pidato”.  Hal ini sebagaimana 

dikatakan oleh Verhaar (1983:135) "homonim adalah ungkapan (kata atau frasa 

atau kalimat) yang bentuknya sama dengan suatu ungkapan lain, tetapi dengan 

perbedaan makna di antara kedua ungkapan tersebut".  

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

which are written identically and sound identical" , yang berarti bahwa homonim 

adalah ketika dua kata memiliki tulisan dan pengucapan yang serupa. 

Salah satu contoh homonim adalah kata book, yang memiliki arti-arti 

sebagai berikut: 

a. a written or printed work consisting of pages glued or sewn together along one 

side and bound in covers 

b. reserve (accommodations, a place, etc.); buy (a ticket) in advance 

2.3.4.3 Homofon 

Homofon, adalah kata-kata yang pengucapannya sama namun memiliki 

ejaan dan arti yang berbeda, contohnya kata two and too. Simpson (1979:179) 

mengatakan "Homophones, sound identical but are written differently" yang jika 

diterjemahkan kurang lebih berarti bahwa homofon adalah kata yang memiliki 

bunyi pengucapan yang serupa namun memiliki penulisan yang berbeda. Contoh 

homofon adalah kata air (the invisible gaseous substance surrounding the earth) dan 

heir (a person legally entitled to the property or rank of another on that person's death). 
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2.3.4.4 Homograf 

Simpson (1979:179) mengatakan, "homograph are written identically 

but sound differently" yang kurang lebih berarti homograf memiliki penulisan 

yang identik namun pengucapannya berbeda. Homograf pada dasarnya adalah 

kata yang memiliki penulisan yang serupa, namun memiliki arti yang berbeda. 

Homograf dapat memiliki pengucapan yang sama atau berbeda. Dengaan kata 

lain, sebuah homograf dapat juga merangkap sebagai homonim atau heterofon. 

Contoh homograf misalnya kata bear (to support or carry) dan bear (the animal). 

2.3.4.5 Acuan atau Referensi yang Tidak Jelas 

Acuan yang tidak jelas pada frasa dan kalimat terjadi karena adanya 

pronomina yang dapat merujuk ke lebih dari satu objek. Sebagai contoh, pada 

kalimat John tells Jake his secret, he feels relieved pronomina he dapat digunakan 

untuk mengacu kepada John atau Jake, sehingga kalimat tersebut akan memiliki 

dua makna. Contoh lainnya terdapat pada kalimat Mary and Beth tell Johan and 

George that they should go dimana pronomina they dapat mengacu kepada Mary 

and Beth, Johan and George, atau Mary, Beth, Johan, and George. 

2.3.4.6 Struktur Kalimat 

Susunan kata dan frasa dalam kalimat yang kurang jelas juga dapat 

menjadi salah satu penyebab terjadinya ambiguitas. Sebagai contoh, pada kalimat 

I tell the man with a phone not to call me again struktur kalimat tersebut 

mengakibatkan terjadinya makna ganda, dimana kedua arti tersebut adalah: 

a. I tell the man - with a phone, not to call me again (saya menghubungi pria itu 

dengan telepon, untuk tidak menelepon saya lagi) 
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b. I tell - the man with a phone - not to call me again (saya menghubungi pria 

yang membawa telepon itu untuk tidak menelepon saya lagi) 

2.3.4.7 Wordplay atau Pun 

Wordplay atau Pun, adalah “permainan” kata-kata yang menghasilkan 

konteks ganda, sebagaimana disebutkan oleh Tuggy (1993:168,178). Dalam situs 

kamus online Dictionary.com, pun diartikan sebagai "the humorous use of a word 

or phrase so as to emphasize or suggest its different meanings or applications, or 

the use of words that are alike or nearly alike in sound but different in meaning; a 

play on words" yang dapat diartikan sebagai penggunaan sebuah kata atau frasa 

untuk menekankan adanya makna ganda yang berbeda, atau penggunaan kata-kata 

yang memiliki kemiripan bunyi namun memiliki arti yang berbeda. Sebuah pun 

biasanya dihasilkan dengan menggunakan unsur homofon, polisemi, homograf 

atau homonim. Contoh-contoh pun diantaranya:  

a. a good pun is its own reword (reward), terjadi karena adanya homofon pada 

kata reword dan reward 

b. You can tune a guitar, but you can't tuna (tune a) fish, terjadi karena adanya 

homofon pada frasa tune a dan kata tuna 

 

2.3.4.8 Slang Language dan Idiom 

Penyebab lain terjadinya ambiguitas adalah karena adanya penggunaan 

slang language atau sering juga disebut dengan bahasa "gaul" dan penggunaan 

idiom. Chaer dan Agustina (2010:67) mengkategorikan bahasa slang sebagai 

bahasa yang memiliki variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia, yang 

digunakan oleh kalangan tertentu. Spolsky (1998:35) mengatakan " Slang is a 

kind of jargon marked by its rejection of formal rules" dapat diartikan sebagai 
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pernyataan bahwa bahasa slang merupakan sebuah jargon khusus yang memiliki 

arti non-formal atau berbeda dengan arti standar. Berdasarkan pendapat-pendapat 

tersebut, dapat kita simpulkan bahwa bahasa slang adalah bahasa yang bersifat 

khusus pada kalangan tertentu yang memiliki arti yang berbeda dengan 

penggunaan standar sehari-hari.  

Idiom, menurut pendapat Keraf (2005:109) adalah pola-pola strultural 

yang berbeda dari kaidah-kaidah bahasa yang umum, seringkali berbentuk frasa, 

dan artinya tidak dapat diterangkan secara logis atau gramatikal.  Sependapat 

dengan Keraf, Chaer (2009: 74) menyatakan bahwa idiom merupakan satuan-

satuan bahasa yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal atau 

gramatikal unsur-unsurnya. Alwasilah (1993:165) menyebutkan bahwa idiom 

merupakan kelompok kata-kata yang mempunyai makna berbeda dengan makna 

tiap kata dalam kelompok tersebut. Senada dengan pendapat tersebut, Arifin 

(2009:53) menyatakan bahwa ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas 

pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti.  

Salah satu contoh ambiguitas yang disebabkan oleh slang language 

terdapat pada kalimat - I got a job promotion even though I don’t go to work half 

the time. I’m so sick - dimana kata sick pada kalimat tersebut memiliki dua arti, 

yaitu arti formal dan arti slang. Arti formal dari kata sick adalah "sakit", 

sedangkan arti slang dari kata tersebut adalah "keren". Dua arti yang berbeda ini 

membuat kalimat tersebut menjadi ambigu. Contoh ambiguitas yang terjadi 

karena penggunaan idiom dalam kalimat terdapat pada kalimat - I'm in hospital 

because of you. You've cost me an arm and a leg -. Idiom an arm and a leg 

memiliki arti very expensive or costly atau a large amount of money, yang jika 
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diterjemahkan kurang lebih berarti "mahal" dan "uang dengan jumlah yang 

banyak". Kalimat tersebut dapat diartikan secara harfiah atau secara idiomatik, 

yang akan menyebabkan timbulnya makna ganda, yaitu : 

1. "I'm in hospital because of you. You've cost me an arm and a leg." Apabila 

frasa an arm and a leg dipandang dari segi idiomatik, maka artinya akan 

menjadi "Aku masuk rumah sakit karena dirimu. Kau membuat aku harus 

membayar biaya yang mahal." 

2. "I'm in hospital because of you. You've cost me an arm and a leg." Apabila 

frasa an arm and a leg dipandang dari segi harfiah, maka artinya akan menjadi 

"Aku masuk rumah sakit karena dirimu. Kau membuat aku kehilangan lengan 

dan kaki." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


