
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bahasa adalah alat komunikasi antara sesama manusia, setiap hari manusia 

berinteraksi menggunakan bahasa, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. 

Bahasa merupakan suatu identitas di suatu wilayah tertentu, dimana penggunanya 

(manusia) yang menggunakan bahasa tersebut menjadi sebuah sistem untuk 

berinteraksi satu dengan yang lainnya.  

Dalam berkomunikasi struktur pembangun bahasa berasal dari sebuah 

kata. Kata gabungan dari huruf-huruf yang membentuk sebuah arti, yang 

merupakan satuan terkecil dalam sebuah kalimat. Kata merupakan satuan dasar 

dari sebuah proses berlangsungnya sebuah bahasa. Setiap kata memiliki susunan 

dan juga urutan fonem yang tepat dan sulit untuk di ubah-ubah bentuknya atau 

letak tempatnya. karena apabila urutan dan susunanya diubah akan mengakibatkan 

suatu bentuk arti yang berbeda. Kata-kata yang berpindah termpat tersebut akan 

mempengaruhi arti dari kalimat tersebut. 

Pada seuatu proses kebahasaan terdapat sebuah kasus yang disebut dengan 

polisemi. Polisemi merupakan kata yang memiliki lebih dari satu makna. Proses 

kebahasaan ini bisa terjadi secara interaksi langsung maupun interaksi tidak 

langsung. Proses interaksi langsung misalnya antara lain, pada tawar menawar 

antara penjual dan pembeli, kegiatan seminar, kegiatan belajar mengajar, serta 

kegiatan lainnya. Di dalam interaksi langsung makna tuturan antara penutur 

dengan petutur dapat langsung ditanyakan ketika terdapat polisemi. Namun dalam  



interaksi tidak langsung seperti halnya dalam sebuah surat kabar, majalah atau 

artikel, apabila terjadi khasus polisemi dalam proses interaksi tidak langsung, 

antara penutur dengan lawan tutur tidak dapat langsung menanyakan jika terdapat 

kata atau frase yang memiliki arti lebih dari satu, dan tidak akan langsung 

terselesaikan masalahnya. Contoh permasalahan pada artikel BBC Sport;  

Formula 1 testing: vettel set to chase down mercedes pada paragraf 24: The best 

lap of the winter, for example, appears to have been one done by Rosberg on1 the 

medium tyre on2 an eight-lap run on3 Thursday. Hamilton did an almost identical 

time on4 Friday morning. Pada kalimat diatas terdapat polisemi kata on yang 

memiliki arti yang berbeda. On yang pertama memiliki arti dengan 

menggunakan. On yang kedua memiliki arti dalam selama. Kemudian On yang 

ketiga dan keempat, memiliki arti pada yang menunjukan keterangan waktu.  

Dari khasus ini penulis melakukan penelitian polisemi pada interaksi 

secara tidak langsung, dengan artikel sebagai objek pada penelitian ini. Artikel 

yang dijadikan objek analisis adalah artikel olahraga pada website BBC Sport. 

Dalam artikel olahraga tersebut banyak terdapat kata-kata polisemi khususnya 

pada kata “on” dalam artikel olahraga BBC Sport. 

Penulis memilih artikel pada edisi maret 2016 dengan alasan untuk 

membatasi agar masalah yang akan dikaji lebih spesifik, serta fokus terhadap 

permasalahan yang akan dikaji, yaitu analisis polisemi pada kata on. Oleh karena 

itu penulis memilih judul untuk penelitian ini, “Polisemi pada kata On dalam 

Artikel Olahraga di BBC Sport edisi bulan Maret 2016”. 

 



1.2. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana makna polisemi akibat pergeseran makna dalam artikel BBC 

Sport edisi Maret 2016? 

2) Bagaimana makna polisemi akibat pengaruh lingkungan dalam artikel 

BBC Sport edisi Maret 2016? 

 

1.3.Tujuan Penelitan 

1) Mengidentifikasi makna polisemi akibat pergeseran makna yang terdapat 

dalam artikel olahraga di BBC Sport edisi Maret 2016. 

2) Mengidentifikasi makna polisemi akibat pengaruh lingkungan dalam 

artikel olahraga di BBC Sport edisi Maret 2016. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil pengkajian di dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

akademisi linguistik, peneliti, mahasiswa dan pembaca umum. Adapun manfaat 

yang bisa didapat adalah sebagai berikut: 

1) Menjadi sumber pengetahuan sosial, dan menambah khasanah keilmuan 

dalam bidang linguistik juga bisa digunakan sebagai alat untuk 

mempermudah pemahaman khususnya pada polisemi dan umumnya dalam 

ilmu sematik.  

2) Menambah wawasan mengenai polisemi preposisi kata on yang membahas 

khasus kata yang memiliki makna lebih dari satu. 

3) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian sejenis dan 

dikembangkan lebih lanjut. 


