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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Bahasa adalah media komunikasi manusia untuk dipergunakan bertutur 

dengan manusia lainnya baik dengan kata maupun gerakan, karena seseorang 

tidak akan bisa hidup tanpa adanya kehadiran orang lain. Sehingga 

membuktikan bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. 

Fungsi dari bahasa itu sendiri adalah untuk mempengaruhi orang demi 

kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan bersama. Berkenaan dengan 

hal tersebut, bahasa memiliki peranan penting dalam bersosialisasi. 

Bahasa sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi, berita, ilmu pengetahuan, wawasan, fakta, pendapat dan lain 

sebagainya dari seorang penutur kepada pendengar maupun pembaca. Dalam 

berbahasa atau komunikasi sebaiknya kita menghindari kalimat ambigu, dimana 

ambigu memiliki makna ganda. Ambigu merupakan konstruksi ketatabahasaan 

yang memiliki lebih dari satu penafsiran. 

Menurut Parera (2009: 71), ambiguitas atau kedwimaknaan yaitu sebuah 

konstruksi ketatabahasaan yang bermakna ganda. Dengan banyaknya kata dan 

kalimat dalam sebuah buku maupun media baca, sebaiknya hindari kalimat yang 

memiliki makna ganda atau yang disebut ambigu waluapun ada beberapa 

kalimat ambigu diperlukan pada sebuah bacaan. Adanya kalimat ambigu dapat 

menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan isi atau maksud dari bacaan. Untuk 

menghindari pengguanaan kalimat atau frasa ambigu diperlukan proses evaluasi 

dan editing bagi semua media baca yang hendak diperbanyak atau 

dipublikasikan. 

Sebagai media baca dan tugas, LKS (Lembar Kerja Siswa) adalah 

lembar bantu bagi siswa yang berisi tugas dan harus dikerjakan oleh peserta 

didik. LKS biasanya berupa petunjuk, langkah untuk menyelesaikan suatu tugas, 

selain itu dalam LKS juga harus jelas kompetensi dasar yang dicapainya. Dalam 

LKS pasti akan kita dapati sebuah bacaan baik bentuk wawasan maupun bacaan 

1 



2 

 
 

untuk menjawab soal, dalam bacaan tersebut dapat kita jumpai beberapa 

kalimat/frasa ambigu atau kalimat yang memiliki makna ganda. 

Proses pembelajaran baik SD, SMP maupun SMA dapat dijumpai 

penggunaan LKS sebagai media penunjuang dalam belajar siswa. Dengan 

adanya LKS harapannya siswa dapat mencapai proses belajar yang optimal. 

Dalam bacaan LKS dapat kita jumpai bahasa ambigu baik yang disengaja 

maupun kesalahan dalam penulisan. Sehingga perlu kita pahami arti atau makna 

dari kalimat ambigu tersebut, supaya pencapaian tujuan dalam hal ini prestasi 

belajar tidak berubah. 

Kalimat, kata maupun frasa ambigu tidak begitu diperhatikan dalam 

bacaan LKS sehingga ada beberapa penafsiran yang salah oleh siswa. 

Menganalisis kesalahan dalam bacaan LKS dapat berdapak positif bagi siswa 

dan terlebih bagi lembaga yang menerbitkan. Bahasa sebagai alat komunikasi 

global, terlebih bagi siswa/pelajar yang masih dalam tahap belajar perlu adanya 

pemahaman yang lebih. Memberikan sebuah media pembelajaran yang baik dan 

benar menjadi modal awal untuk meningkatkan prestasi mereka. Sehingga perlu 

adanya berbaikan dari berbagai aspek, sebagai contoh penggunaan LKS oleh 

siswa/pelajar sebagai lembar tugas. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa 

ambiguitas adalah kedwimaknaan atau sebuah konstruksi ketatabahasaan yang 

bermakna ganda. Dengan LKS sebagai media yang didalamnya terdapat 

kalimat, kata atau frasa yang bersifat ambigu. Sehingga penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul ”Analisis Penggunaan Bahasa Ambigu 

pada Teks Bacaan Lembar Kerja Siswa (LKS) Master Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VIII”. 

B. Identifikasi Masalah   

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, persoalan utama yang 

muncul untuk diteliti : 

1. Jenis-jenis ambiguitas yang ditemukan pada penelitian ini. 

2. Sebab-sebab terjadinya ambiguitas. 

3. Makna yang terkandung dari kata, frasa dan kalimat yang bersifat ambigu. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang dikaji lebih sistematis dan terarah maka penulis 

membuat suatu pembatasan tentang masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini 

akan mendeskripsikan bentuk-bentuk penggunaan bahasa ambigu pada teks 

bacaan Lembar Kerja Siswa (LKS) Master SMP/MTS kelas VIII mata pelajaran 

bahasa Indonesia dengan kajian semantik. Untuk mencegah perluasan 

permasalahan, di dalam skripsi ini penulis akan membatasi dengan menganalisis 

jenis-jenis ambiguitas pada tataran kata, frasa dan kalimat penyebab terjadinya 

ambiguitas dan makna ambigu apa yang terdapat di dalam penelitian. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini ada tiga masalah yang dibahas yaitu: 

1. Apa jenis-jenis ambiguitas yang ditemukan pada penelitian ini? 

2. Apa penyebab terjadinya ambiguitas tersebut? 

3. Apa makna yang terkandung dari kata, frasa dan kalimat yang bersifat 

ambigu tersebut? 

4.  

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada tiga tujuan yang akan dicapai: 

a. Mengklasifikasikan jenis-jenis ambiguitas 

b. Mendeskripsikan penyebab terjadinya ambiguitas 

c. Menganalisis makna yang terkandung dari kata, frasa dan kalimat yang 

bersifat ambigu 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menambah wawasan pengetahuan dalam bidang linguistik khususnya 

dalam aspek kebahasaan yaitu menulis skripsi dengan memperhatikan 

makna ambigu pada kata, frasa dan kalimat. Selain itu, penelitian ini dapat 
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menjadi acuan diadakannya penelitian yang lebih mendalam bagi 

penelitian sebelumnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat memperluas wawasan mengenai ilmu-ilmu 

kebahasaan, khususnya tentang makna ambigu dalam teks bacaan LKS 

Master SMP/MTS mata pelajaran bahasa Indonesia. 

2) Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berupa pikiran 

dalam menganalisis LKS, sehingga pembaca dapat mengetahui makna 

ambigu pada teks bacaan LKS Master SMP/MTS mata pelajaran 

bahasa Indonesia. 

3) Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif kepada 

penulis tentang LKS, bentuk bahasa yang digunakan dalam tulisannya 

agar disampaikan dengan tata bahasa yang tepat sehingga tidak 

menimbulkan makna ambigu. 

 

 


