
BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Setelah menganalisis pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil 

beberapa simpulan dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini. 

Elipsis merupakan pelesapan pada beberapa bagian baik pada frasa, klausa 

ataupun kalimat yang biasanya dilakukan untuk menghindari adanya pengulangan 

kata yang berlebihan, karena pengulangan kata tersebut dianggap kurang efektif 

sehingga kemungkinan akan menimbulkan kebingungan. 

 Setelah adanya penelitian ini penulis lebih mengerti bahwa ternyata tidak 

semua kata, frasa ataupun klausa dapat dielipsiskan karena elipsis memiliki aturan 

tersendiri.  

Adanya elipsis dapat menjadikan kalimat lebih singkat dan jelas karena 

ternyata juga elipsis pada bagian kata, frasa ataupun klausa tidak mengakibatkan 

adanya perubahan makna khususnya pada elipsis nominal yang dibagi atas tiga 

bagian yaitu deictic, numerative, dan ephibet.  

 

4.1. Simpulan 

1. Setelah adanya elipsis nominal pada elipsis deictic, numerative ataupun epithet 

maka terjadi perubahan satuan unit sintaktis yaitu dari frasa nomina menjadi kata, 

sehingga kata yang tidak dielipsiskan meningkat fungsinya dari modifikator menjadi 

induk. Secara semantis, tidak ada perubahan makna walaupun ada bagian kalimat 

yang di elipsiskan. Makna yang terkandung pada kata, frasa dan klausa yang 



dielipsiskan dalam suatu kalimat telah tercakup pada kata, frasa dan klausa yang tidak 

dielipsiskan.  

2.  Terjadi perubahan satuan unit sintaksis pada keseluruhan elipsis nominal yang 

mengalami elipsis  yakni dari possessive adjective menjadi possessive pronoun.  

3.  Pada suatu kalimat yang terdapat dua klausa, jika subjeknya sama, maka kalimat 

tersebut dapat dielipsiskan sehingga kalimat menjadi lebih singkat dan jelas.  

 

4.2 Saran  

Pada penelitian ini, penulis hanya menganalisis mengenai elipsis nominal 

berdasarkan penggolongannya yang dianalisis dari segi sintaktis dan semantis. 

Penulis berharap penelitian mengenai elipsis ini dapat dianalisis lebih dalam lagi oleh 

peneliti selanjutnya.  

Penelitian mengenai elipsis ini tidak hanya bisa dianalisis dari segi sintaktis 

dan semantisnya saja, akan tetapi, peneliti selanjutnya dapat menganalisis elipsis 

berdasarkan keambiguitasannya atau berdasarkan teori kohesinya. 

 Selain itu, bisa juga diteliti dengan teori yang berbeda dari yang penulis 

gunakan yang mungkin bisa lebih dimengerti, baik oleh pembaca maupun oleh 

peneliti selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 


