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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini hal yang menjadi sorotan adalah perpecahan antargolongan 

perpecahan tersebut banyak menimbulkan kerugian serta menjadi keuntungan 

bagi sebagian orang. Bahasa turut memberikan andil yang besar ketika perpecahan 

itu dimulai. Bentuk tuturan sederhana dapat menyebabkan berbagai penafsiran 

yang berbeda. Sangat disayangkan ketika bahasa sebagai alat pemersatu bangsa 

digunakan sebagai pemecah belah berbagai pihak. Ketiadaan informasi dan ilmu 

pengetahuan tentang bahasa pada akhirnya hanya menjadi sebuah bentuk musibah 

sederhana. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa memang harus dipelajari untuk 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahasa adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi 

dengan sesama manusia di lingkungan sekitarnya. Bahasa muncul karena adanya 

sebuah interaksi sosisal yang terjadi antara orang satu dengan yang lain. Bahasa 

sebagai alat interaksi atau alat komunikasi dalam masyarakat yang bersifat arbitrer 

(Chaer, 2003: 31), sedangkan linguistik merupakan ilmu tentang bahasa, kata 

linguistik berasal dari kata latin lingua ‘bahasa’. Bahasa-bahasa ”roman “ (yaitu 

bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Latin). Masih ada kata-kata yang serupa 

dengan lingua Latin yaitu langue dan langage dalam bahasa Prancis,dan lingua 

dalam bahasa Itali (Verhaar,2012:3).  

Pemahaman tentang ilmu bahasa atau linguistik sangat diperlukan bagi 

setiap insan. Walaupun tidak serta merta dipelajari secara mendalam, penutur atau 

mitra tutur wajib mengetahui penafsiran dari setiap tuturan yang dihasilkan. 

Fenomena bahasa yang beragam dihasilkan dari berbagai latar belakang sosial dan 

bahasa ibu. Penafsiran yang berbeda-beda pasti selalu terjadi ketika penutir 

berkomunikasi dengan mitra tutur. Fenomena tersebut adalah ambiguitas. 

Ambiguitas merupakan sifat kontruksi yang memberikan lebih dari satu tafsiran 

(Kridalaksana,2009:13). Menurrut Markhamah (2014:140) penyebab kalimat 

ambigu pada umumnya adanya keterangan atau atribut yang lebih dari satu. 
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Fenomena tersebut bisa saja muncul pada program-program televisi yang 

disajikan secara masif kepada masyarakat awam. Program televisi itu tersebut di 

antaranya adalah Waktu Indonesia Bercanda yang disiarkan oleh stasiun NET TV. 

Kajian pada penelitian ini adalah mengetahui bentuk fenomena kembiguan 

kalimat dalam soal teka-teki sulit dalam program televisi waktu indonesia 

bercanda. Humor yang disampaikan oleh Cak Lontong adalah berupa pemakaian 

ambiguitas. Ambiguitas merupakan bagian dari kajian semantik yang menelaah 

kemaknagandaan dalam konstruksi bahasa. Sarana humor yang dimanfaatkan oleh 

Csk Lontong selain berupa ambiguitas pada tebak-tebakan adalah teknik 

permainan bunyi, teknik ejekan, dan teknik kesalahpahaman 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini terdapat tiga masalah 

yang akan dikaji. 

a. Bagaimana wujud ambiguitas kalimat dan perbaikan yang tepat dari bentuk 

ambiguitas kalimat yang ditemukan dalam soal Teka- Teki Sulit (TTS)? 

b. Apa saja penyebab terjadinya ambiguitas kalimat pada soal Teka-Teki Sulit 

(TTS)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, ada tiga tujuan 

penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini. 

a. Menjelaskan wujud ambiguitas kalimat dan perbaikan yang tepat dari bentuk 

ambiguitas kalimat yang ditemukan dalam soal Teka- Teki Sulit (TTS)? 

b. Menunjukkan penyebab terjadinya ambiguitas kalimat pada soal Teka-Teki 

Sulit (TTS)? 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan di bidang bahasa pada umumnya, terutama 
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kajian tentang bentuk kemantapan kalimat atau ambiguitas dalam struktur 

sintaksis.  

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan 

menjadi batu loncatan bagi pendidik. Supaya bisa menelaah terlebih dahulu 

kalimat yang akan disampaikan kepada peserta didik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


