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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Penulisan dalam kata maupun sebuah kalimat tentunya memiliki sebuah makna 

tersendiri. Kata-kata yang memiliki banyak arti ini sering kita jumpai dalam sebuah 

teks maupun percakapan sehari-hari. Homonimi biasanya berkaitan dengan kata 

maupun frasa dalam sebuah teks, kata ataupun frasa tersebut sering kita temukan dalam 

sebuah karya satra seperti novel, puisi, maupun lagu.  

Sebagai salah satu karya sastra, novel pada umumnya memiliki berbagai 

macam cerita di dalamnya. Kumpulan cerita yang terdapat dalam novel tersusun rapi 

oleh kata-kata maupun frasa. Akan tetapi, kumpulan kata yang terkandung dalam 

sebuah novel biasanya dalam satu kata terdapat makna yang berbeda, yang dalam hal 

ini homonimi. Beberapa kata tentu memiliki banyak makna sesuai dengan penulis ingin 

sampaikan, biasanya dalam satu kata, kita dapat menemukan berbagai macam makna.  

Kata yang memiliki makna lebih ini sering kita jumpai dalam sebuah karangan 

cerita, karena dalam sebuah cerita penulis memberikan kata-kata yang dapat memiliki 

makna tertentu sehingga membuat cerita tersebut menjadi lebih bernilai dan menarik. 

Dalam hal ini, sering menjadikan para pembaca menimbulkan pertanyaan, keraguan, 

dan ketidakjelasan jika penulis tidak mencantumkan kalimat keterangan selanjutnya. 
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Berdasarkan hal tersebut, homonimi sering menimbulkan kesalahpahaman 

pada setiap kata yang terdapat dalam sebuah teks, terutama pada novel yang memiliki 

banyak kata atau makna yang luas. 

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa permasalahan 

kehomonimian dalam novel The Baby Sitter Club #52 Mary Anne + 2 Many Babies 

karya Ann M. Martin. Dalam novel tersebut terdapat beberapa kata yang memiliki 

makna lebih dari satu yang telah kita sebut di atas sebagai homonimi. Beberapa contoh 

kata yang berhomonim dalam novel The Baby Sitter Club #52 Mary Anne + 2 Many 

Babies karya Ann M. Martin yakni terdapat kata vice dalam kalimat “We voted Claud 

the vice-president of the BSC”. Kata vice dalam Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

(1974:956) memiliki makna lebih dari satu. Arti pertama yaitu sifat buruk atau perilaku 

yang tidak baik, lalu makna lain dalam kamus tersebut yaitu alat rahang yang kuat, dan 

makna lain yang sesuai dengan contoh kalimat tersebut adalah “wakil” karena setelah 

kata vice terdapat kata president yang memiliki arti presiden. Berdasarkan kalimat 

tersebut, penulis dapat menyimpulkan kata vice dalam kalimat tersebut adalah kata 

yang berhomonimi “wakil” bila dilihat dari seluruh konteks kalimatnya. 

Dari contoh tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada  novel 

The Baby Sitter Club #52 Mary Anne + 2 Many Babies karya Ann M. Martin. Dalam 

novel tersebut terdapat beberapa kata homonimi yang dapat dianalisis dan dijadikannya 

sebuah objek dalam sebuah penelitian.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Dalam penelitian mengenai homonimi ini, terdapat beberapa rumusan masalah 

yang penulis temukan, yakni : 

1) Jenis homonimi apa yang terdapat dalam novel The Baby Sitter Club #52 Mary 

Anne + 2 Many Babies karya Ann M. Martin? 

2) Bagaimana makna intention dari kata homonimi yang terdapat dalam novel The 

Baby Sitter Club #52 Mary Anne + 2 Many Babies karya Ann M. Martin ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa masalah, yakni :  

1) Mendeskripsikan jenis homonimi yang terdapat The Baby Sitter Club #52 Mary 

Anne + 2 Many Babies karya Ann M. Martin. 

2) Mendeskripsikan makna intension dari homonimi yang terdapat pada novel The 

Baby Sitter Club #52 Mary Anne + 2 Many Babies karya Ann M. Martin. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan dalam bidang pendidikan. Manfaat ini dibagi menjadi dua bagian yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan dijabarkan sebagai berikut : 
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1) Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan teori mengenai 

ilmu semantik, khususnya kajian mengenai homonimi. 

2) Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini,  penulis mengharapkan dapat memberikan suatu informasi yang 

bermanfaat mengenai homonimi dan makna intention, terutama bagi pembaca. Untuk 

para pembaca, penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

tambahan atau sebagai penelitian terdahulu bagi penelitian yang serupa yakni 

mengenai homonimi atau sebagaimana manfaat dari kata yang berhomonimi. 

 


