
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan suatu media untuk 

berkomunikasi antara satu dan yang lain. Penggunaan setiap bahasa khususnya 

bahasa Inggris memiliki aturan-aturan yang belum tentu sama dengan bahasa 

lainnya.  

Manusia dapat mengekspresikan ide-ide mereka dengan bahasa, bahkan suku 

primitif juga mempunyai bahasa untuk menunjukkan identitas mereka. Bahasa 

tersebut membantu manusia untuk membentuk, mengungkapkan, dan 

menyampaikan pikiran dan perasaannya dalam bentuk kalimat sehingga manusia 

lain yang berlaku sebagai pendengar dapat mengerti dengan baik.  

Pemahaman kalimat akan tercapai bila pendengar atau pembaca dapat 

memahami informasi yang disampaikan oleh penutur atau penulis dengan baik. 

Terkadang di dalam kalimat terdapat satu atau beberapa unsur yang bisa 

dilesapkan atau dielipsiskan apabila makna dari unsur-unsur tersebut sudah 

dimengerti. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Noel Burton (1997:111)  yaitu:  

“When a sentence is actually used by a speaker (i.e. when a speaker actually 

utters it), almost anything can be omitted, provided that the omitted elements 

can be understood from text in which it is used. The omission from sentences 

of required elements capable of being understood in the context of their use is 

called ellipsis.” 



Pada penggunaanya di dalam bahasa Inggris ellipsis mempunyai cirri-ciri 

tertentu dan tidak sembarangan kata, frasa, atau klausa yang dapat dielipsiskan. 

Seperti apa yang ditegaskan oleh Halliday (1985:296) dibawah ini bahwa  Ellipsis 

sets up a relationship that is not semantic but lexicogrammatical—a relationship 

in     the wording rather than directly in the meaning. 

Menurut keterangan tersebut, elipsis lebih membentuk hubungan di antara 

kata daripada membentuk hubungan di dalam makna.  

Contoh: 

I think you ought to tell me who you are, first.─ Why ought I to tell you who I am? 

Pada  contoh tersebut dapat dilihat bahwa elemen yang dielipsiskan adalah 

ought I to tell you who I am.  Yang mana jawaban lengkapnya adalah why ought I 

to tell you who I am. Akan tetapi, walaupun secara sintaktis terjadi perubahan 

struktur karena terjadi elipsis klausal yang berupa ought I to tell you who I am, 

kalimat tersebut berterima karena elemen yang dielipsiskan mengacu pada kalimat 

sebelumnya.  

Secara semantis, kalimat tersebut dapat dimengerti jika kita melihat konteks 

kalimat secara keseluruhan. Jika kita hanya melihat kata why saja tanpa melihat 

konteks kalimat secara keseluruhan, kita tidak akan tahu makna dari kata why 

tersebut. Jadi, kata why mengacu pada kalimat sebelumnya.   

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih 

lanjut mengenai elipsis ditinjau dari segi sintaktis dan semantic, dimana tidak 

sembarangan kata, klausa, atau frasa dapat di elipsiskan. Penulis merasa penelitian 

ini sangat penting untuk lebih memperjelas tentang makna suatu kalimat ketika 

terdapat ada bagian kalimat yang dielipsis, sehingga menghindari kebingungan 



dalam mengartikan kalimat tersebut.  Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis 

Elipsis dalam novel To Love Again Karya Danielle Steel (kajian sintaksis dan 

semantis)”.  

 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah perubahan satuan (unit) sintaktis pada bagian kalimat yang di ellipsis 

dalam suatu kalimat yang terdapat dalam novel To Love Again karya Danielle 

Steal.  

2. Tipe ellipsis nominal manakah yang digunakan dalam bagian kalimat yang di 

ellipsis dalam suatu kalimat dalam novel To Love Again karya Danielle Steal.  

3. Apakah elipsis pada kalimat nominal menyebabkan adanya perubahan makna   

dalam suatu kalimat dalam novel To Love Again karya Danielle Steal. 

 

1.3  Ruang Lingkup atau Batasan Masalah 

Penulis memfokuskan penelitian ini pada satu objek yaitu elipsis yang terdapat 

pada novel To Love Again karya Danielle Steal. Penulis merasa perlu memberikan 

batasan untuk lebih mempermudah pemahaman tentang kata, frasa dan kalusa 

yang dielipsiskan di dalam kalimat.  

Teori yang dipakai terpadu kepada teori M.A.K. Halliday & Ruqaiya Hasan 

(1976). Batasan masalah pada objek penelitian ini merupakan asumsi dasar yang 

dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam pelaksanaan penelitian ini. 



Halliday dan Ruqaiya Hassan membagi ellipsis dalam tiga bagian yaitu ellipsis 

nominal, verbal dan klausal. 

Agar pembahasan tidak terlalu luas, penulis hanya membatasi penelitian pada 

ellipsis nominal saja. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

      Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:  

1.  Untuk mengetahui perubahan satuan (unit) sintaktis pada kalimat yang 

di ellipsis terdapat dalam novel To Love Again karya Danielle Steal. 

2.  Untuk mengetahui tipe elipsis manakah yang digunakan dalam bagian 

kalimat yang di  elipsis dalam suatu kalimat yang terdapat dalam novel To 

Love Again karya Danielle Steal.  

3. Untuk mengetahui makna apakah yang timbul pada kalimat yang di 

elipsis dalam suatu kalimat yang terdapat dalam suatu kalimat dalam novel 

To Love Again karya Danielle Steal.  

 

     Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperjelas kedudukan elipsis dalam 

kalimat, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pemahaman atau 

penggunaan elipsis tersebu 

Begitu pula bagi para pembaca atau mereka yang tertarik dalam bidang 

linguistik dapat lebih memahami kedudukan elipsis pada kata, frasa, atau klausa 

dalam suatu kalimat.  

 

 



1.5 Objek  dan Metode Penelitian 

Objek penelitian penulis yaitu elipsis yang diperoleh dari sumber data 

berupa novel To Love Again karya Danielle Steel. Penulis memilih elipsis sebagai 

objek penelitian karena penulis merasa tertarik dan ingin mengetahui lebih jauh 

lagi bagaimana bentuk dan penggunaan elipsis ditinjau dari segi sintaktis dan 

semantis.  

Penulis memilih novel To Love Again  sebagai sumber data penelitian 

karena di dalamnya banyak terdapat elipsis yang biasa digunakan dalam 

percakapan sehari-hari.  

Untuk mempermudah penganalisisan, novel karya Danielle Steel  ini 

selanjutnya akan disingkat menjadi TLA (To Love Again).  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode 

deskriptif yaitu penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu 

masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya merupakan 

pengungkapan fakta. Metode deskriptif menurut Surakhmad (1998:40), yaitu: 

1. Memusatkan diri pada memecahan masalah-masalah yang ada pada 

masa sekarang, pada masalah-masalah yang actual. Metode ini digunakan 

penulis untuk mendeskripsikan bagaimana kata, frasa dan klausa yang 

dielipsiskan dalam kalimat.  

2.  Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian 

di analisis. 

Sejalan dengan Surakhmad, Sundjana (1992:52) mengemukakan bahwa 

metode deskriptif dugunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa 

dan kejadian yang ada pada masa sekarang. 



Definisi dan pendapat-pendapat ahli linguistik yang diperlukan untuk 

penelitian ini penulis peroleh melalui studi pustaka, sedangkan data yang penulis 

perlukan untuk dianalisis, penulis peroleh dengan cara mengumpulkan kalimat-

kalimat yang di dalamnya terdapat ellipsis dalam novel To Love Again karya 

Danielle Steal.  

Setelah data yang diperlukan terkumpul, data tersebut dianalisis 

berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Skripsi  ini dibahas dalam tiga bab, yaitu sebagai berikut: 

Bab satu merupakan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang yang 

berisi tentang pemikiran yang menjadi ide topik. 

 Identifikasi Masalah yang berisi tentang masalah yang merupakan masalah 

pokok yang ingin diteliti dalam penelitian ini. 

Ruang Lingkup/Batasan Masalah yang berisi tentang ruang lingkup dan 

batasan-batasan masalah dari objek penelitian serta asumsi-asumsi dasar 

penelitian. 

Tujuan dan Manfaat Penelitian merupakan gambaran yang diuraikan pada 

identifikasi masalah, serta memaparkan manfaat yang bias diambil dari penelitian 

ini. 

Objek dan Metode Penelitian berisi tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian ini, dan yang terakhir adalah Sistematika Penulisan. 



Bab dua berisi tentang Tinjauan Pustaka yang membahas tentang teori-teori 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain teori Halliday dan Hassan 

Ruqaiya, teori Richards, dan beberapa teori  lainnya sebagai tambahan dan teori 

pendukung untuk melengkapi teori-teori yang digunakan. Selain itu terdapat juga 

pengertian dan penjelasan tentang sintaksis, semantis, dan ellipsis. 

Bab tiga berisi tentang analisis data yang membahas tentang kumpulan 

data yang akan dianalisis sesuai dengan struktur, tipe, maknanya beserta 

contohnya dalam sebuah kalimat 

Bab empat berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan 

hasil yang di peroleh dari hasil penelitian. 


