
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengetahuan mengenai tata bahasa atau struktur bahasa sangat penting 

dalam pembelajaran ilmu bahasa atau linguistik. Cakupan linguistik itu sendiri 

dalam kehidupan sehari-hari menyentuh hampir semua segi kegiatan 

berkomunikasi. Ilmu bahasa atau linguistik bukan hanya dapat dipelajari namun 

dapat juga dikaji, dianalisis dan diperbaharui secara lebih mendalam. Banyak 

sekali masalah atau proses yang terjadi di dalam cakupan ilmu bahasa tersebut, 

salah satunya dalam ruang lingkup sintaksis yaitu pelesapan atau ellipsis. 

Pelesapan atau ellipsis ialah penghilangan suatu unsur dalam suatu wacana. 

Pelesapan ini sering terjadi atau digunakan dalam suatu wacana atau teks. 

Penggunaan pelesapan ini pun telah diatur dan mempunyai batasan yang pasti 

dalam tata bahasa. 

Pelesapan dalam bahasa Inggris dibagi menjadi tiga, yaitu pelesapan 

nomina, verba, dan klausa. Pelesapan atau elipsis ini dalam teori cukup mudah 

dideskripsikan yaitu proses pelesapan atau penghilangan suatu unsur, namun jika 

kita menganalisis lebih jauh lagi pembahasan tentang ellipsis ini cukup luas. 

Seperti bagaimana mengkategorikan secara pasti unsur yang dilesapkan, lalu 

mengetahui jenis pelesapannya dan mengapa pelesapan tersebut digunakan dalam 

suatu teks atau wacana serta masih banyak lagi langkah-langkah yang dapat 

dilakukan dalam menganalisisnya. Kemudian dalam proses pelesapan itu sendiri, 

dapat dianalisis apakah terdapat pergeseran makna maupun struktur pada kalimat 



 
 

 

yang dilesapkan tersebut. Pelesapan atau ellipsis ini biasanya digunakan dengan 

tujuan untuk menghindari pengulangan kata. 

Dalam beberapa novel karya Mitch Albom yang dipilih penulis untuk 

dianalisis ini, terdapat beberapa kasus verbal ellipsis. Verbal ellipsis ini 

sebenarnya termasuk jenis pelesapan yang cukup jarang ditemukan, namun justru 

penulis tertarik untuk menganalisisnya. Novel yang berkisah tentang cerita nyata 

pengarangnya ini merupakan novel yang bersifat entertaining dan tidak terlalu 

banyak intrik didalamnya. Oleh karena itu, gaya penulisannyapun bersifat non-

akademis dan sengaja dielipsiskan, agar pembaca lebih menikmati dan tidak cepat 

bosan akibat pengulangan kata (repetisi) dalam kalimat atau teks tersebut. Dengan 

kata lain, elipsis ini melesapkan bagian dari kalimat, namun bagian yang lesap 

tersebut, diketahui oleh pembaca atau lawan bicara walaupun tidak dikemukakan. 

Hal ini justru yang menjadikan sebuah kalimat ataupun bacaan/teks menjadi lebih 

menarik untuk dibaca. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan judul skripsi, “Elipsis Verba Dalam Beberapa Novel 

Karya Mitch Albom : Satu Kajian Sintaktis”, masalah yang akan diteliti oleh 

penulis ialah pelesapan verba ditinjau dari segi sintaktisnya. Sehubungan dengan 

hal tersebut, dalam penelitian ini penulis umumnya hanya menelusuri seputar 

permasalahan pada analisis: 



 
 

 

1. T

ermasuk jenis elipsis verba apakah yang terdapat dalam kalimat pada 

novel tersebut? 

2. A

pakah proses pelesapan verba tersebut mempengaruhi perubahan struktur 

kalimat? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “Elipsis Verba Dalam Beberapa 

Novel Karya Mitch Albom : Satu Kajian Sintaktis”, maka data yang dianalisis, 

dibatasi dari segi sintaktisnya saja. Agar pembahasan tidak terlalu luas, masalah 

yang diteliti hanya mengenai elipsis verba dengan kemungkinan adanya 

perubahan struktur kalimat. Penulis menggunakan teori M.A.K. Halliday & 

Ruqaiya Hasan (1976) yang membagi elipsis verba ini menjadi dua tipe yaitu 

elipsis verba operator dan elipsis verba leksikal.         

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan jenis verbal ellipsis yang terdapat dalam kalimat 

pada beberapa novel karya Mitch Albom. 

2. Mengidentifikasi ada atau tidaknya perubahan struktur secara 

sintaktis, yang diakibatkan oleh pelesapan verba tersebut dengan 

menggunakan tree diagram. 



 
 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang 

cukup jelas mengenai verbal ellipsis, khususnya dalam hubungan antar klausa dan 

kalimat.   

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Objek penelitian pada skripsi ini ialah elipsis verba yang terdapat pada 

beberapa novel karya Mitch Albom yaitu ―Tuesdays With Morrie‖ yang terdiri 

dari 192 halaman, diterbitkan oleh Anchor Books New York pada tahun 1997 dan 

―The Five People You Meet in Heaven‖ yang terdiri dari 196 halaman, diterbitkan 

oleh Hyperion New York pada tahun 2003.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah 

suatu metode analisis deskriptif. Menurut Surakhmad (1998:40), metode 

deskriptif ialah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu 

masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya merupakan 

pengungkapan fakta, yaitu: 

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa 

sekarang, pada masalah-masalah aktual. 

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

dianalisis. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode ini berupaya menggambarkan suatu 

keadaan secara sistematis atau hal-hal maupun peristiwa secara aktual dan akurat.  



 
 

 

Untuk mempermudah penganalisaan, beberapa novel karya Mitch Albom 

ini selanjutnya akan disingkat menjadi TWM (Tuesdays With Morrie) dan 

TFPYMIA (The Five People You Meet in Heaven). 

 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dimulai dengan Bab I, mencakup latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, objek dan 

metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab II berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang teori-teori 

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

Ruqaiya, Verhaar dan teori-teori lain yang mendukung. 

Bab III berisi tentang analisis data yang membahas tentang kumpulan data 

yang mengandung elipsis verba dan akan dianalisis dengan menggunakan tree 

diagram. 

Bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis 

yang diperoleh. 

 

 

 

 

 


