
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam situasi lisan maupun tulisan, wacana mengacu kepada sebuah teks 

yang utuh, dan tidak perlu mengacu kepada isi yang rasional maupun isi yang 

logis. Wacana dapat ditujukan kepada setiap keperluan berbahasa baik lisan 

maupun tulisan; misalnya, sebuah puisi, percakapan, lelucon, diskusi dalam 

seminar, sejarah yang panjang, makalah dalam majalah, wawancara, khotbah, dan 

wawancara TV. 

 Dalam menikmati sebuah wacana terkadang sulit bagi pembaca untuk 

memahami maksud atau pesan yang disampaikan oleh penulis. Hal ini bisa jadi 

karena unsur dari wacana itu sendiri, atau unsur dari pembaca. Hal ini dapat 

menimbulkan kesalahan dalam mengartikan pesan atau lebih lazim disebut 

kegagalan penyampaian informasi. Kegagalan penyampaian informasi dapat 

ditimbulkan oleh unsur-unsur di dalam wacana, maupun di luar wacana seperti 

perbedaan pengetahuan, perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, atau 

perbedaan bahasa antara pembaca dengan penulis wacana.  

 Salah satu unsur di dalam wacana mempengaruhi keberhasilan 

penyampaian informasi adalah klausa. Klausa merupakan salah satu unsur 

penyusun wacana. Peran klausa dalam wacana bermacam-macam, klausa dapat 

sebagai pertukaran barang atau pelayanan (exchange of goods), juga dapat sebagai 

pertukaran informasi (exchange of information).  

 



 Wacana dalam bahasa Inggris sangat menghindari terjadinya repetisi. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari repetisi yaitu elipsis. 

Elipsis adalah bentuk pengurangan atau peniadaan bagian kalimat yang menyusun 

wacana namun tidak mengurangi makna dan masih dapat dimengerti oleh 

pembaca. 

 Fenomena elipsis ini telah menarik perhatian penulis. Elipsis melesapkan 

bagian dari kalimat, namun bagian yang lesap dapat diketahui oleh pembaca atau 

lawan bicara walaupun tidak disebutkan. Sebaliknya elipsis membuat wacana 

lebih menarik untuk dibaca dan tidak membuat pembaca bosan karena tidak 

terjadinya repetisi.  

 Salah satu novel berbahasa Inggris terlaris di tahun 2003 menurut New 

York Times adalah “Confessions of a Shopaholic” yang ditulis oleh penulis 

ternama Sophie Kinsella. Buku ini kemudian diangkat ke layar lebar dan banyak 

menyita perhatian khalayak, tak terkecuali khalayak Indonesia.  

 Novel ini merupakan novel modern yang bahasanya disesuaikan dengan 

bahasa sehari-hari yang tidak begitu formal. Dengan bahasa yang demikian, 

penulis masih dapat mengerti jalan cerita dari novel tersebut. Oleh karena itu, 

penulis meyakini novel ini merupakan salah satu bentuk wacana yang baik karena 

berhasil menyampaikan seluruh informasi kepada pembaca.  

Hal inilah yang memotivasi penulis untuk menganalisis elipsis khususnya 

elipsis klausa pada sebuah wacana dari novel “Confessions of a Shopaholic” 

kepada sebuah penelitian yang berjudul “Elipsis Klausa Pada Novel Confessions 

of a Shopaholic Karya Sophie Kinsella: Kajian Tata Bahasa Fungsional”. 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

 Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas adalah: 

1.  Tipe elipsis klausa apa yang terdapat pada novel “The Confessions of a 

Shopaholic‖? 

2. Bagian elemen modal apa saja yang lesap pada elipsis modal dan bagian 

elemen proposisional apa saja yang lesap pada elipsis proposisional?  

 

1.3 Batasan Masalah 

 Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu “Analisis Elipsis Klausa Pada 

Novel Confessions of a Shopaholic Karya Sophie Kinsella: Kajian Tata Bahasa 

Fungsional”, maka data dalam penelitian ini dikaji dan dibatasi dari segi tata 

bahasa fungsional. Masalah yang dideskripsikan dan dianalisis dibatasi pada 

elipsis klausa dengan berbagai bentuk elipsis klausa yang terdapat dalam novel 

“Confessions of a Shopaholic‖.  

 Sumber data diambil dari novel “Confessions of a shopaholic”, ditulis oleh 

Sophie Kinsella dan diterbitkan oleh Bantam Dell, New York, tahun 2003.  

Teori yang digunakan dalam menganalisis adalah teori kohesi Halliday 

dan Hasan (1976) dalam buku berjudul “Cohesion in English”, dan teori tata 

bahasa fungsional Halliday (1950) dalam bukunya “An Introduction to Functional 

Grammar”. 

 

 

 

 



1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Merujuk pada identifikasi masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tipe elipsis klausa yang terdapat dalam 

kalimat pada novel “The Confessions of a Shopaholic‖. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis bagian dari elemen modal yang lesap 

pada elipsis modal, dan bagian dari elemen proposisional yang lesap pada 

elipsis proposisional. 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

 Objek penelitian pada skripsi ini adalah elipsis klausa dalam kalimat pada 

novel “Confessions of a Shopaholic‖ dilihat dari segi fungsional bahasa. Alasan 

digunakannya novel “Confessions of a Shopaholic‖ adalah novel ini merupakan 

novel baru dan modern, yang bahasanya tidak begitu formal dan mencerminkan 

kehidupan masa kini. Terkadang bahasa yang tidak formal mengundang kesulitan 

untuk pembaca dapat mengerti makna dari novel tersebut, terutama bagi pembaca 

yang bahasa aslinya berbeda. Oleh karena itulah penulis merasa novel ini layak 

untuk dianalisis menurut identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Menurut Surakhmad (1998:40), metode deskriptif yaitu penelitian yang terbatas 

pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya 

sehingga hanya merupakan pengungkapan fakta.  

 

 



 

Menurut teori Surakhmad (1998:40) metode deskriptif yaitu: 

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

masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. 

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

dianalisis. 

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

deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan 

kejadian yang ada pada masa sekarang.  

  Berdasarkan kedua teori tersebut, penulis melakukan langkah-langkah 

penelitian sebagai berikut: Pertama-tama dalam mengumpulkan data, penulis 

mengambil beberapa contoh kalimat, atau paragraf pada novel “Confessions of a 

Shopaholic” yang di dalamnya mengandung elipsis klausa. Kemudian data-data 

tersebut dikelompokkan menurut tipe-tipe elipsis klausa yang akan dianalisis 

antara lain: elipsis modal (modal ellipsis), elipsis proposisional (propositional 

ellipsis), dan yang mengandung keduanya yaitu elipsis modal dan elipsis 

proposisional. 

 Untuk mempermudah penganalisaan, novel karya Sophie Kinsella ini 

selanjutnya akan disingkat menjadi COS (Confessions of a Shopaholic). 

 

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, dan sistematika penulisan. 



  

 

Bab II kajian pustaka, berisi tentang landasan teori yang dipakai, dalam hal 

ini termasuk teori analisis kohesi Halliday dan Hasan (1976) dan teori tata bahasa 

fungsional Halliday (1950). 

Berdasarkan teori tersebut penulis mengkaji lebih jauh tentang definisi 

Tata Bahasa Fungsional pada bab 2.1, definisi Teks dan Wacana pada bab 2.2, 

definisi Clause as Exchange pada bab 2.3, definisi klausa pada bab 2.4, lalu 

definisi mood dan residu pada bab 2.4.1 dan 2.4.2, definisi Elipsis pada bab 2.5, 

Elipsis akan dibahas lebih lanjut terutama elipsis klausa pada bab 2.6, lalu definisi 

tipe-tipe elipsis klausa itu sendiri pada bab 2.6.1 Elipsis Modal, dan 2.6.2 Elipsis 

Proposisional. Kemudian pada bab III, penulis menganalisis data yang 

mengandung elipsis klausa dari novel “The Confessions of a Shopaholic”. 

 Hasil analisis pada Bab III tersebut disimpulkan pada Bab IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


