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BAB V  

PENUTUP 

 

Dalam Bab V ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian 

ini.  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada Bab IV dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Jenis dan makna ambiguitas  yang ditemukan pada judul berita di situs 

berita daring okezone.com ada dua, yaitu ambiguitas tingkat gramatikal 

dan ambiguitas tingkat leksikal. 

2. Pada judul berita dalam situs berita daring okezone.com ambiguitas  

tingkat gramatikal, disebabkan oleh 3 hal, yaitu (1) ambiguitas karena 

pembentukan kata ditemukan sebanyak 8 data, (2) ambiguitas karena 

frasa yang mirip ditemukan sebanyak 18 data, dan (3) ambiguitas dalam 

konteks ditemukan sebanyak 13 data. 

3. Ambiguitas tingkat leksikal yang ditemukan pada judul berita dalam situs 

berita daring okezone.com disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) polisemi, 

ditemukan 11 data dan (2) homonimi hanya ditemukan dua data. 
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4. Ambiguitas dalam kata, frasa, kluasa maupun kalimat dapat dihindari 

melalui kecermatan dalam pemakaian diksi dan pengombinasian setiap 

satuan lingual. 

5. Satuan lingual yang mengandung ambiguitas dapat diperbaiki dengan 

melakukan penggantian, perluasan atau parafrasa terhadap satuan lingual 

tersebut, sehingga makna yang ditafsikan menjadi jelas dan tidak ambigu 

lagi. 

Simpulan di atas dapat dijelaskan bahwa jenis dan makna ambiguitas yang 

banyak ditemukan pada judul berita dalam situs daring okezone.com adalah 

ambiguitas tingkat gramatikal khususnya ambiguitas yang disebabkan oleh frasa yang 

mirip, sedangkan yang paling sedikit ditemukan, yaitu pada ambiguitas tingkat 

leksikal yang disebabkan oleh homonimi. Sementara itu, ambiguitas dapat dihindari 

melalui kecermatan dalam setiap penggunaan satuan lingual dan setelah dilakukan 

penggantian, perluasan atau parafrasa pada satuan lingual ambigu dapat 

menghasilkan satuan lingual dengan penafsiran yang lebih jelas atau tidak ambigu 

lagi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil simpulan di atas, maka dapat penulis sarankan sebagai 

berikut: 

1. Bagi jurnalis, diharapkan lebih memperhatikan pemakaian setiap kata, frasa, 

klausa dan kalimat pada judul berita yang akan diterbitkan pada masyarakat. 
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Pemilihan diksi dengan tepat perlu dilakukan agar judul berita tidak 

menimbulkan makna yang ganda. Selain itu,  ambiguitas yang terjadi pada judul 

berita adalah tanggung jawab jurnalis, karena makna yang mengandung 

ambiguitas pada judul berita dapat mempengaruhi sikap pembaca. 

2. Bagi masyarakat yang membaca berita, diharapkan lebih teliti dalam 

menyimpulkan judul berita dan biasakan membaca berita dari judul sampai isi 

berita, agar terhindar dari dari kesalahan salah tafsir.  

3. Bagi peneliti lain, penulis berharap ada yang melakukan penelitian lanjutan 

mengenai ambiguitas. 

 

 


