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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi jenis ambiguitas 
frasa nomina pada judul artikel surat kabar Solopos edisi September-
Oktober 2013, (2) Menganalisis penggunaan struktur ambiguitas frasa 
nomina pada judul artikel surat kabar Solopos edisi September-Oktober 
2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu deskriptif kualitatif 
yang datanya bersumber dari judul artikel surat kabar harian Solopos 
September-Oktober 2013. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
simak dan teknik catat. Teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode agih berupa teknik lesap dan teknik 
perluas. Hasil penelitian ini adalah: (1) jenis ambiguitas frasa nomina pada 
judul artikel surat kabar harian Solopos September-Oktober 2013 
dikelompokkan menjadi tiga yaitu: a) ambiguitas tingkat gramatikal 
berupa:(a) sufiks- an, seperti timbangan pada data Dishub Ajukan 
Timbangan Tetap, (b) prefiks peN-, seperti pemadaman pada data 
Pemadaman Terhambat Medan. (c) prefiks me-, seperti menggoda pada 
data Cuplikan Heirs Menggoda Penggemar. b) ambiguitas tingkat fonetik, 
seperti  noah pada kalimat Noah kaget tapi bangga. c) ambiguitas tingkat 
leksikal berupa (a) homonimi, seperti baru pada kalimat Atrium Solo Baru, 
(b) polisemi, seperti beragam pada kalimat Beragam syarat bangun toilet. 
(2) Penggunaan struktur ambiguitas frasa nomina pada judul artikel surat 
kabar harian Solopos September-Oktober 2013, seperti  terhambat pada 
kalimat pemadaman terhambat medan .Perubahan wacana di atas dapat 
mempertegas maksud pembaca. Analisis a) Pemadaman yang dilakukan 
petugas terhambat, di tinjau terhambatnya dari kondisi jalan, air, ataupun 
dalam perjalanan. Analisis b) pemadaman yang dilakukan petugas kesulitan 
karena terhambat oleh medan, lokasi kebakaran yang sempit mengakibatkan 
kesulitan dalam  mengatasi kebakaran tersebut. 
 
Kata kunci : Ambigu, jenis, penggunaan struktur ambigu 
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PENDAHULUAN  

Ambiguitas atau ketaksaan makna adalah gejala dapat terjadinya 

tafsiran lebih dari satu makna. Hal ini dapat terjadi baik dalam ujaran lisan 

maupun tulisan. Tafsiran lebih dari satu ini dapat menimbulkan keraguan dan 

kebingungan dalam mengambil keputusan tentang makna yang dimaksud. 

Chaer (2009:104) mengemukakkan bahwa ambiguitas sering diartikan sebagai 

kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Kegandaan makna dalam 

ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frase atau 

kalimat, dan terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal. Bentuk 

Ambiguitas  Frasa Nomina tersebut dijumpai pada media surat kabar 

khususnya surat kabar harian Solopos. 

.Anneahira (2012) mengemukkakan Solopos merupakan salah satu 

surat kabar harian kota Surakarta. Harian umum Solopos berpusat di Griya 

Solopos Jalan Adi Sucipto no.190, Solo. Hampir 14 tahun beroperasi Solopos 

melebarkan sayap hingga ke daerah lain seperti, Jakarta, Salatiga dan 

Semarang. Pemberitaanya hanya berfokus di wilayah-wilayah kota Surakarta 

dan sekitarnya. Cakupan wilayah  pemberitaaan Solopos cukup luas, oleh 

karena itu redaksi memberikan halaman tambahan untuk mencakup semua 

sumber pemberitaan tersebut. 

Surat kabar harian Solopos merupakan surat kabar harian kota Solo. 

Surat kabar Solopos dari segi rubrikasinya memiliki beragam variasi. Hal ini 
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dilakukan untuk menarik pembaca ketika membaca koran tersebut. Dengan 

beragam variasi pemberitaan, pembaca nantinya kaya akan informasi. 

Tanpa sadar dalam kehidupan sehari-hari manusia sering menjumpai 

makna ambigu secara bahasa lisan maupun bahasa tulis. Baik dalam kata, 

frasa, atau kalimat. Misalnya dalam surat kabar. Tanpa disadari pembaca 

kurang memahami apa yang ditulis oleh redaksi  pada surat kabar yang 

mengandung ambiguitas. Oleh sebab itu, penulis meneliti ambiguitas yang 

terdapat pada surat kabar harian Solopos. Di dalam surat kabar terdapat 

banyak kata, frasa, atau kalimat yang bersifat ambigu. Hal tersebut 

menyebabkan pembaca harus kritis dalam membaca surat kabar. 

Tanpa disadari tulisan atau frasa yang terdapat pada surat kabar 

mengandung makna ambigu. Sering dijumpai frasa-frasa pada judul-judul 

surat kabar yang mengandung ambiguitas. Hal tersebut tergolong yang 

disengaja maupun tidak disengaja karena bahasa dalam surat kabar bertujuan 

untuk menarik pembaca. Maka dari itu, judul-judul pada surat kabar dibuat 

ambigu agar pembaca merasa penasaran dan ingin membacanya. 

Penulis merasa ambiguitas  frasa nomina  pada judul surat kabar perlu 

dikaji, karena tidak semua pembaca mengetahui makna dari judul tersebut. 

Melalui penelitian ini penulis berharap agar nantinya  frasa nomina pada judul 

artikel  surat kabar Solopos dapat dipahami oleh pembaca. Untuk mengetahui 

lebih banyak mengenai ambiguitas frasa nomina pada judul artikel surat kabar 

Solopos, peneliti akan menganalisisnya dan mengkajinya dengan judul 
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“Ambiguitas Frasa Nomina pada Judul Artikel Surat Kabar Harian Solopos  

September-Oktober 2013”. Berdasarkan paparan tersebut penulis tertarik 

untuk menganalisis ambiguitas frasa nomina pada judul artikel surat kabar 

harian Solopos September-Oktober 2013. Berdasarkan latar belakang masalah 

di atas terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. (1) 

Bagaimana identifikasi jenis ambiguitas frasa nomina pada judul artikel  surat 

kabar Solopos September-Oktober 2013? (2) Bagaimana penggunaan struktur 

ambiguitas frasa nomina pada judul artikel surat kabar Solopos September-

Oktober 2013? 

Merujuk dari permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini terdapat 

dua tujuan,  (1) mengidentifikasikan jenis ambiguitas frasa nomina pada judul 

artikel surat kabar harian Solopos September-Oktober 2013, (2)  menganalisis 

penggunaan struktur ambiguitas frasa nomina pada judul artikel surat kabar 

harian Solopos September-Oktober 2013. 

 

METODE 

Dalam sebuah penelitian bentuk dan strategi penelitian yang 

digunakan sangat beragam. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah 

bentuk penelitian kualitatif. Menurut Moeleong (2011: 6) penelitian 

kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
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bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaaatkan 

berbagai metode alamiah. 

Sumber data penelitian ini yaitu media cetak atau surat kabar yang 

diperoleh dengan cara pengumpulan halaman surat kabar harian Solopos 

yang memuat judul artikel pada bulan September-Oktober 2013. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik simak, catat. 

Teknik  simak digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan 

menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak tidak hanya berkaitan 

dengan penggunaan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa 

secara tertulis (Mahsun, 2012 : 92). Penerapannya dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mengidentifikasi pada 

judul artikel koran Solopos yang berhubungan tentang ambiguitas frasa 

nomina. Selain menggunakan metode simak, teknik  lanjutannya berupa 

teknik catat. Teknik catat diwujudkan dengan mencatat judul-judul yang 

kalimat hasil identifikasi. 

Teknik keabsahan data  menggunakan teknik triangulasi data yaitu 

melakukan pembandingan kebenaran antara data yang satu dengan data yang 

lain. Menurut Patton (dalam Sutopo, 2006:78) teknik validasi data ini 

menggunakan data perbandingan antara sumber data yang satu dengan 

sumber data yang lain sehingga keabsahan dan kebenaran data akan diuji 

oleh sumber data yang berbeda.  
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini pada tujuan 

pertama menggunakan  metode agih.  Metode agih adalah metode yang alat 

penentunya berada di bagaian bahasa yang bersangkutan itu sendiri 

(Sudaryanto, 1993:13-15).  Metode agih ini menggunakan teknik lesap yaitu 

berupa melepaskan, menghilangan, menghapuskan, atau mengurangi unsur 

satuan lingual data (Sudaryanto, 1993:37). Peneliti menggunakan teknik 

tersebut untuk menentukan jenis-jenis data ambiguitas kemudian 

digolongkan ke dalam tiga jenis ambigu yang terdapat pada judul artikel 

surat kabar harian Solopos. Data yang tidak cocok dihilangkan, dilepaskan 

sehingga menjadi data yang sesuai. Penelitian  pada tujuan  kedua sama-

sama menggunakan metode agih. Namun yang membedakan terletak pada 

tekniknya. Penelitian pada tujuan kedua ini menggunakan teknik perluas. 

Teknik perluas ini peneliti akan memperluas makna pada setiap judul artikel 

yang terdapat pada surat kabar harian Solopos. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Chaer (2009:104) mengemukakkan bahwa ambiguitas sering diartikan 

sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Kegandaan makna 

dalam ambiguitas berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frase 

atau kalimat, dan terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal. 

Jenis ambiguitas pada judul wacana surat kabar harian Solopos 

dibedakan dalam tiga bentuk yakni ambiguitas tingkat  gramatikal terdapat 
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20 data, ambiguitas tingkat fonetik 6 data dan ambiguitas tingkat   leksikal 5 

data 

Ditinjau dari jenis ambiguitas tingkat gramatikal, ambiguitas tingkat 

fonetik dan ambiguitas tingkat leksikal. 

a. Ambiguitas Tingkat Gramatikal 

 Terdiri dari sufiks –I dan –kan, sufiks –an, sufiks –nya, dan 

prefiks peN- 

1. Sufiks  

Menurut Rohmadi, dkk (2010:55) Sufiks adalah imbuhan yang 

melekat di belakang bentuk dasar (kata dasar). Sufiks disebut juga 

imbuhan akhir atau lebih lazim disebut akhiran saja . 

a) Sufiks an-  

Sufiks-an dalam pemakaian tidak mengalami perubahan 

bentuk. Terdapat pada data di bawah ini :  

(1) Data (6) Dishub ajukan jembatan timbangan tetap. 
 
Berdasarkan data (6) sufiks –an terdapat pada kata 

‘timbangan’ membentuk kata dasar menjadi ‘timbang’. Makna 

ambigu terdapat pada kata ‘timbangan’, bahwa dinas 

perhubungan akan mengajukan jembatan timbang tetap atau 

dinas perhubungan akan mengajukan timbang untuk jembatan 

tetap.  
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a) Prefiks 

Adalah proses pembubuhan afiks sehingga terbentuk kata 

jadian atau kompleks. 

a. Prefiks peN- 

Prefiks peN- mempunyai variasi bentuk, yaitu pe(N). 

Imbuhan pe- ini mengikuti ketentuan-ketentuan persengauan 

(nasalisasi). Terdapat pada data di bawah ini :  

1. Data (8) Pemadaman terhambat medan.  
 
Berdasakan data (8) afiksasi peN- pada kata ‘pemadaman’. 

Kata tersebut memiliki dua intreprestasi atau  makna  yakni ‘alat 

pemadam’ atau ‘orang yang melaksanakan tugas memadam 

kebakaran’. Ketentuan yang berupa nasalisasi yakni fonem awal 

kata dasar p, mendapat nasal m, menjadi pemadaman.  

b. Prefiks di- 

Bentuk imbuhan awalan di- tidak mempunyai variasi 

bentuk.  Penambahan awalan di- pada setiap kata tidak 

mengalami perubahan bentuk sama sekali. Terdapat pada data 

di bawah ini: 

(1) Data (12) Atrium Solo Baru dibom Molotov. 
 
Berdasarkan data (12) prefiks di- terdapat pada kata ‘dibom’. 

Bentuk dasar kata benda nosi di- yang mengerjakan dengan alat, 

yakni melakukan perbuatan dengan cara meledakkan bom 
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Molotov. Makna ambigunya bahwa peledakan bom Molotov 

terjadi di kota Solo Baru. 

c. Prefiks me- 

Bentuk imbuhan awalan me- yang melekat pada bentuk 

kata dasar.  Terdapat pada data di bawah ini: 

(1) Data (10) Cuplikan Heirs Menggoda Penggemar. 
 
Berdasarkan data (10) prefiks me- terdapat pada kata 

‘menggoda’. Bentuk dasarnya menjadi ‘goda’. Makna ambigunya 

bahwa cuplikan film Heirs tersebut banyak menggoda penonton 

atau cerita dari film Heirs tersebut menarik sehingga penonton 

antusias untuk melihat. 

(2) Data (16) Bolos kuliah Jodi melukis paha sendiri. 

Berdasarkan data (16) prefiks me- terdapat pada kata melukis. 

Bentuk dasarnya menjadi ‘lukis’. Makna ambigunya bahwa ketika 

Jodi membolos kuliah, ia sedang melukis pahanya sendiri atau 

melukis pahanya dalam keadaan sendiri tanpa bantuan dari orang 

lain.  

 

b. Ambiguitas Tingkat Fonetik  

Menurut Ullmann (dalam Pateda, 2001:202-206) ambiguitas 

pada tingkat fonetik timbul akibat membaurnya bunyi-bunyi bahasa 

yang diujarkan. Kadang-kadang karena kata yang membentuk kalimat 
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dujarkan secara cepat, orang menjadi ragu-ragu tentang makna kalimat 

yang diujarkan. Terdapat pada data di bawah ini :  

(1) Data (21) Noah kaget tapi bangga. 
 

Berdasarkan data (21) yang menimbulkan  akibat bunyi-bunyi 

bahasa terletak pada kata ‘noah’. Ketika kalimat tersebut diucapkan 

secara lambat orang yang mendengar akan menjadi ragu-ragu 

tentang makna yang diujarkan. Makna yang diujarkan berupa 

/no/ah. Ketika orang mengujarkan secara perlahan-lahan akan 

terucap seperti itu. Makna yang terkandung /no/ dalam bahasa 

Indonesia berarti /tidak/, sedangkan /ah/ berarti kata seru yang 

menyatakan kekecewaan, menyesal, heran, atau tidak setuju (KBBI 

Ofline). 

 

(2) Ambiguitas Tingkat Leksikal  

Menurut Menurut Ullmann (dalam Pateda, 2001:202-206) 

bahwa setiap kata dapat saja mengandung lebih dari satu makna. 

Sebuah kata mengacu pada sesuatu yang berbeda dengan lingkungan 

pemakainya. Menurut Rahmanadia (2010:17) keambiguan leksikal 

dapat dibedakan menjadi homonim dan polisemi.  Pada homonimi, 

makna yang memiliki bentuk leksikal sama tidak saling berhubungan, 

sedangkan pada polisemi makna-makna yang ada memiliki hubungan 

makna atau ciri-ciri makna yang sama.  
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1) Homonimi  

Menurut Chaer (2011:31) homonimi adalah adanya dua 

buah kata atau lebih yang bentuknya sama ( dalam bahasa tulis 

adalah tulisannya sama dan dalam bahasa lisan adalah 

ucapannya sama), tetapi makna berbeda atau berlainan. 

Terdapat pada data di bawah ini :  

1. Data (1) Atrium Solo Baru. 
 
Berdasarkan data (1) terdapat dua kata yang bentuknya 

sama namun dalam tulisan dan ucapan sama tetapi berbeda 

makna yakni ‘baru’. Dalam bahasa Indonesia ada kata ‘baru’ 

yang bermakna belum pernah adan atau belum pernah dilihat 

dan kata ‘baru’ yang bermakna salah satu daerah di kota 

Surakarta.  

2) Polisemi  

Menurut Chaer (2011:31) polisemi adalah sebuah kata 

yang memiliki banyak makna, dan makna-makna ini baru 

diketahui dari konteks kalimatnya. 

1. Data (27)  Beragam syarat bangun toilet 

Berdasarkan data di atas yang memiliki banyak makna 

terletak pada kata ‘beragam’ memiliki beberapa makna 

yaitu ‘bermacam-macam’ syarat bangun toilet, jenis-jenis 

syarat bangun toilet. 
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Ditinjau dari penggunaan struktur ambiguitas frasa nomina pada judul 

atrikel surat kabar harian Solopos September-Oktober 2013. Penggunaan 

struktur ambiguitas frasa nomina pada judul artikel surat kabar Solopos 

memiliki beberapa makna-makna yang mengandung ambigu. Oleh karena 

itu, makna yang mengandung ambigu diperluas sehingga makna tersebut 

dapat dipahami.  

(1) Atrium Solo Baru (Solopos, 27 September 2013) 

Wacana di atas bermakna ganda karena ketidakjelasan pada kata 

’baru’. Wacana tersebut dapat membingungkan pembaca ketika 

membaca. Agar wacana di atas menjadi lebih jelas dan tidak 

membinggungkan, maka penulis menganalisisnya sebagai berikut: 

(1a)  Atrium di Solo, baru, 

(1b)  Artrium di Solo Baru. 

Perubahan wacana di atas berpengaruh besar terhadap pembaca. 

Penambahan imbuhan di- pada analisis wacana tersebut, pembaca 

setidaknya memahami judul wacana tersebut. Wacana di atas memiliki 

arti lebih dari dua yakni atrium di Solo, baru maksudnya atrium yang 

berada di kota Solo itu baru ada dan baru dibuat. Atrium di Solo Baru 

maksudnya jelas bahwa atrium tersebut di daerah Solo Baru. 
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(2) Bolos Kuliah Jodi Melukis Paha Sendiri  (Solopos, 29 September 

2013) 

 
Judul  diatas bermakna ambigu karena ketidakjelasan pada kata 

‘melukis’. Agar judul tersebut tidak bermakna ganda, maka dapat diubah 

sebagai berikut: 

(16a) Bosan mendengar ceramah dosen saat kuliah mengakibatkan Jodi 

Steel mahasiswa Amerika Serikat Bolos kuliah sehingga melukis 

pahanya, dalam keadaan sendiri., 

(16b) Bosan mendengar ceramah dosen ketika mengajar mengakibatkan 

Jodi bolos kuliah sehingga ia mempunyai cara unik untuk 

menghabiskan waktu dengan cara melukis pahanya sendiri, dan 

memotretnya dengan ponsel  

Perubahan judul di atas pempertegas maksud dari pembaca. Hasil 

analisis (16a) Bosan mendengar ceramah dosen saat kuliah 

mengakibatkan Jodi Steel mahasiswa Amerika Serikat Bolos kuliah 

sehingga melukis pahanya, dalam keadaan sendiri, maksudnya bahwa 

Jodi melukis pahanya dalam keadaan sendiri dan tanpa ganguan dari 

orang lain. Analisis (16b) Bosan mendengar ceramah dosen ketika 

mengajar mengakibatkan Jodi bolos kuliah sehingga ia mempunyai cara 

unik untuk menghabiskan waktu dengan cara melukis pahanya sendiri, 

dan memotretnya dengan ponsel, maksudnya bahwa Jodi melukis 
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pahanya sendiri dikarenakan bosan mendengar ceramah dosen, waktu 

luangnya digunakan untuk memotret dengan ponsel dan mengunggahnya 

di situs pribadinya.  

 

SIMPULAN 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

Jenis dari analisis ambiguitas frasa nominna pada ambiguitas frasa 

nomina pada judul artikel surat kabar harian Solopos September-Oktober 

2013 menunjukkan bahwa jenis ambiguitas terdiri dari : ambiguitas tingkat 

gramatikal berjumlah 10, terdiri dari sufiks an- berjumlah 4, prefiks peN- 

berjumlah 3, Prefiks di- berjumlah 1, prefiks me- berjumlah 1.  Ambiguitas 

tingkat fonetik berjumlah 1. Ambigutas tingkat leksikal berjumlah 5, terdiri 

dari homomini berjumlah 4, polisemi berjumlah 1. 

Penggunaan struktur ambiguitas frasa nomina pada judul artikel surat 

kabar harian Solopos September-Oktober 2013  pada data Atrium Solo Baru 

(Solopos, 27 September 2013). Judul  di atas bermakna ganda karena 

ketidakjelasan pada kata ’baru’. Judul tersebut dapat membingungkan 

pembaca ketika membaca. Agar judul di atas menjadi lebih jelas dan tidak 

membinggungkan, maka penulis menganalisisnya sebagai berikut: 

(1a)  Atrium yang berada di Solo, itu baru. 

(1b)  Artrium yang berada di Solo Baru. 
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Perubahan judul  di atas berpengaruh besar terhadap pembaca. 

Penambahan imbuhan di- dan sisipan kata berada pada analisis judul 

tersebut, pembaca setidaknya memahami judul tersebut. Judul di atas 

memiliki arti lebih dari dua yakni atrium yang berada di Solo, baru 

maksudnya atrium yang berada di kota Solo itu baru ada dan baru dibuat. 

Atrium yang berada  di Solo Baru maksudnya jelas bahwa atrium 

tersebut di daerah Solo Baru. 
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