
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Dalam Bab II ini penulis akan mendeskripsikan hal-hal yang menjadi 

dasar pemikiran dari penelitian, yang sebagian besar didasari oleh teori Halliday.  

Tata bahasa (grammar) menurut Gerot dan Wignell (1995: 2), “Grammar 

is a theory of language, of how language is put together and how it works”. Dari 

kutipan tersebut dapat diketahui bahwa tata bahasa merupakan teori bahasa yang 

menjelaskan penerapan bahasa dan cara kerjanya. 

Menurut Gerot dan Wignell (1995) dalam bukunya ―Making Sense of 

Functional grammar‖ terdapat tiga grammar yang dipelajari di dunia pendidikan 

western abad ini, yaitu: 

1. Tata bahasa tradisional (Traditional grammar) 

Bertujuan menggambarkan standarisasi grammar bahasa Inggris yang 

dibandingkan dengan Latin. Tata bahasa tradisional lebih fokus pada 

peraturan-peraturan dalam memproduksi kalimat yang benar. 

2. Tata bahasa formal (Formal grammar) 

Bertujuan menggambarkan struktur-struktur kalimat. Pertanyaan yang 

tepat yang dapat terjawab oleh Tata bahasa formal yaitu “How is this 

sentence structured?” 

3. Tata bahasa fungsional (Functional grammar) 

Tata bahasa ini menggambarkan bahasa sebagai makna yang terfokus pada 

teks dan konteks. Tata bahasa fungsional diawali dengan pertanyaan “How 

are the meanings of this text realized?” 



2.1 Tata Bahasa Fungsional (Functional grammar) 

Istilah tata bahasa fungsional pertama kali dikemukakan oleh Halliday 

dalam bukunya “An Introduction to Functional Grammar”.  

“A functional grammar is essentially a ‗natural‘ grammar, in the sense 

that everything in it can be explained, ultimately, by reference to how language is 

used.” Halliday (1950: XIII). 

Dalam bukunya Halliday menceritakan bahwa istilah „functional 

grammar‟ pada awalnya mendapatkan banyak kontroversi karena pada umumnya 

istilah yang digunakan yaitu „systemic grammar‟. Namun Halliday dapat 

menjelaskan bahwa „systemic grammar‟ merupakan salah satu bagian dari tata 

bahasa fungsional. Dalam bukunya Halliday tidak mendeskripsikan systemic 

grammar, tetapi dibatasi hanya pada tata bahasa fungsional yang lebih dititik 

beratkan pada analisis teks. 

 “What is presented here is the functional part: that is, the interpretation of 

the grammatical patterns in terms of configurations of functions. These are more 

directly related to the analysis of text”. Halliday (1950: X)  

 Perbedaan tata bahasa fungsional (functional grammar) dari tata bahasa 

tradisional (traditional grammar) sangat terlihat dari besarnya tingkatan analisis 

bahasa. Tingkatan bahasa yang terbesar yang dianalisis dalam tata bahasa 

tradisional pada umumnya hanyalah kalimat. Sedangkan tingkatan terbesar yang 

dianalisis dalam tata bahasa fungsional yaitu teks.  

 

 



Perbedaan tata bahasa fungsional (functional grammar) dari tata bahasa 

formal (formal grammar) yaitu tata bahasa formal seringkali dikaitkan dengan 

syntax, vocabulary, morphology serta pembentukan sistem bahasa itu sendiri yang 

menghasilkan sebuah makna, sebaliknya tata bahasa fungsional lebih menekankan 

pada bagaimana makna itu diekspresikan. 

 Hubungan antara tata bahasa fungsional itu sendiri dengan teks dan 

wacana dikemukakan oleh Halliday (1950: XIII):   

“A text is a semantic unit, not a grammatical one. But meanings are 

realized through wordings; and without a theory of wordings- that is, a 

grammar- there is no way of making explicit one‘s interpretation of the 

meaning of a text.”  

 

Tata bahasa fungsional juga penting dalam analisis wacana. Halliday 

(1950: XIII) “A discourse analysis that is not based on grammar is not an 

analysis at all, but simply a running commentary on a text.” 

 Dari kutipan-kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa tata bahasa 

fungsional merupakan penerapan tata bahasa yang memiliki fungsi khusus dalam 

sebuah teks atau wacana. 

  

2.2 Teks dan Wacana 

 Kata teks dalam bahasa Inggris ditulis dengan text. Pada dasarnya  kata 

tersebut berarti something woven atau sesuatu yang ditenun atau dirangkai. Dalam 

bahasa Latin „texere, textum‟ berati to weave yaitu menenun atau merangkai. Dari 

hal tersebut dapat kita lihat kaitannya antara teks, tekstil („dapat dirangkai‟) dan 

tekstur, semuanya dapat dirangkai sehingga membentuk sebuah pola. Carter 

(2001: 166), menambahkan bahwa bahasa tertulis adalah materialnya. 

 



Menurut MK Haliday dan Hasan(1976: 1): 

―A text is a unit of language in use. It is not a grammatical unit, like a 

clause or sentence; and it is not defined by its size. A text is sometimes 

envisaged to be some kind of super-sentence, a grammatical unit that is 

larger than a sentence but it is related to a sentence in the same way that a 

sentence is related to a clause, a clause to a group and so on.” 

 

Sebuah teks terkadang diartikan sebagai kalimat super, yang merupakan unit 

gramatikal yang lebih panjang dari sebuah kalimat dan saling berhubungan satu 

dengan yang lain.  

 Seperti yang dinyatakan Trask (1999: 312) berikut ini, “Text is a 

continuous piece of spoken or written language, especially one with a 

recognizable beginning and ending.” 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa, wacana didefenisikan sebagai: (1) ucapan, perkataan, 

tutur; (2) keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan; (3) satuan bahasa 

terlengkap, realisasinya tampak pada bentuk karangan utuh seperti novel, buku, 

atau artikel, atau pada pidato, khotbah, dan sebagainya. 

Kata wacana dalam Bahasa Inggris disebut juga discourse. Kata discourse 

sendiri berasal dari bahasa Latin „discursus‟ berarti to run, to run on, to run to 

(Carter, 2001: 165). Menurut Swan (1995: 159) “Discourse means ‗pieces of 

language longer than a sentence‘.”  

Oleh kalangan akademis, terutama di perguruan tinggi, wacana sering 

digunakan dalam pengertian nomor 2 dan nomor 3 di atas; wacana adalah 

keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan, atau satuan bahasa terlengkap 

contohnya novel, buku, dsb.  



Pada surat kabar sering kita baca "menurut wacana yang beredar", 

pemakaian ungkapan tersebut masih dapat diterima dengan pengertian seperti 

pada nomor 1: wacana adalah perkataan, ucapan, atau tuturan.  

Di samping itu, wacana mempunyai keteraturan fikiran logik (koherensi) 

dan juga tautan (kohesi) dalam strukturnya. 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari kutipan di atas yaitu teks merupakan 

hasil fisik dari sebuah wacana yang pada akhirnya wacana tersebut dianggap 

sebagai proses pembentukan sebuah teks. 

 

2.3 Clause as Exchange 

Dalam sebuah wacana lisan maupun tulisan, selalu terjadi interaksi antara 

pembicara atau penulis dengan pembaca atau pendengarnya baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Interaksi yang terjadi yang melibatkan pembicara dan 

pendengar atau lawan bicara merupakan salah satu wujud klausa sebagai 

pertukaran (clause as exchange). Berikut kutipan dari Gerot dan Wignell (1995: 

22) “Making  an utterance is an  interactive event inherently involving a speaker 

or writer and an addressee (listener or reader).”  

Dalam sebuah percakapan setiap pembicara memilih perannya, dan secara 

tidak langsung menempatkan lawan bicaranya di peran lainnya. Berikut menurut 

Gerot dan Wignell (1995: 22) “A speaker, in uttering, selects a speech role for her 

or himself, and, simultaneously and thereby, allocates a speech role to the 

addressee.”  

 



Dalam hal ini ada dua peran yaitu giving dan demanding. Berikut kutipan 

dari Halliday (1985: 68) “The most fundamental types of speech roles, which lie 

behind all the more specific types that we may eventually be able to recognize, are 

just two: (i) giving and (ii) demanding.” Sebagai contoh, jika pembicara meminta 

sesuatu maka lawan bicara diminta untuk memberikan sesuatu, selain itu jika 

pembicara memberikan sesuatu maka lawan bicara diminta untuk menerima 

pemberian tersebut.  

Hal-hal yang mengalami penukaran (commodity) dapat berupa barang atau 

pelayanan dapat juga berupa informasi. Berikut menurut Halliday (1985: 68) 

“Cutting across this basic distinction between giving and demanding is another 

distinction, equally fundamental, that relates to the nature of the commodity being 

exchanged. This may be either (a) goods and services, or (b) information.” 

Sebagai contoh, jika pembicara meminta barang maka lawan bicara diminta untuk 

memberikan barang tersebut, jika pembicara memberikan informasi maka lawan 

bicara diminta untuk menerima informasi tersebut.  

Dari dua pembagian clause as exchange yang melibatkan speech role 

(peran), dan commodity (komoditas) dapat disimpulkan pada tabel kutipan dari 

Halliday (1985: 68) di bawah ini: 

Tabel 1. Clause as Exchange 

Commodity Exchange 

Role 

in exchange 

(a) goods and services (b) information 

(i) giving 

‗offer‘ 

Would you like this 

teapot? 

‗statement‘ 

He‘s giving her the 

teapot. 

(ii) demanding 
‗command‘ 

Give me that teapot! 

‗question‘ 

What is he giving her? 

 



Tentu saja, lawan bicara memiliki keleluasaan dalam menanggapi peran 

dari pembicara. Berikut kutipan dari Gerot dan Wignell (1995: 23): 

―Of course, the addressee has some discretion:‖ 

      +       - 
offer   accept   reject 

statement  acknowledge  contradict 

command  undertake  refuse 

question  answer   disclaim 

 

 

2.4 Klausa (Clause) 

 Yang dimaksud dengan istilah „clause‟ atau klausa adalah sebagai 

berikut, “Clause is the largest grammatical unit, smaller than a sentence. It is a 

traditional and fundamental unit of sentence structure, through the term is not 

used by all grammarians in exactly the same way.” Trask (1999: 35). Maksudnya, 

klausa merupakan unit gramatikal terbesar setelah kalimat, dan merupakan unit 

pokok dari struktur kalimat.  

Kalimat menurut Criystal (1997: 347) adalah sebagai berikut; “The largest 

structural unit in terms of which the grammar of a language is organized.” 

Menurut Trask (1999: 237) definisi kalimat adalah sebagai berikut; “The largest 

linguistic unit which is held together by rigid grammatical rules.” Dari kedua 

kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat merupakan unit bahasa 

terbesar yang pembentukannya diatur oleh tata bahasa. Sebuah kalimat dapat 

terdiri dari satu klausa, dua klausa, bahkan lebih. 

Menurut Klammer et al (1999: 279) “A clause is traditionally defined as ‗a 

string of words containing both a subject and a predicate.” Maksudnya, klausa 

merupakan suatu unit gramatikal yang lebih kecil dari kalimat yang berisi subjek 

dan predikat. 



Trask menjelaskan lebih jauh bahwa klausa yang paling tinggi 

tingkatannya disebut main clause (superordinate clause) bersifat bebas atau 

seringkali disebut independent clause. Klausa yang memiliki tingkatan lebih 

rendah disebut subordinate clause bersifat terikat atau seringkali disebut 

dependent clause. 

Klausa bebas (independent clause) yaitu klausa yang berupa kalimat utuh 

yang terdiri dari subjek utama dan verba, berikut kutipan dari Azar (1999: 239) 

―An independent clause (or main clause) is a complete sentence. It contains the 

main subject and verb of a sentence.‖  

Contoh: 

 [13] Sue lives in Tokyo. 

                   

                   Independent clause 

 

 [14] Where does Sue live? 

          Independent clause 

Contoh [13] dan [14] merupakan contoh dari klausa bebas. Contoh [13] berupa 

pernyataan (statement), sedangkan contoh [14] berupa pertanyaan (question). 

Klausa bebas dapat berdiri sendiri tanpa klausa lainnya, karena sudah berupa 

kalimat utuh. 

 Klausa terikat (dependent clause) menurut Azar (1999: 239), ―A 

dependent clause (or subordinate clause) is not a complete sentence. It must be 

connected to an independent clause.‖ Klausa terikat tidak berbentuk kalimat utuh.  

Contoh:  

[15] Where Sue lives 

              Dependent clause 



Klausa terikat (dependent clause) memerlukan klausa bebas (independent clause) 

untuk menjadi bentuk kalimat utuh. 

Contoh: 

[16] I know where Sue lives. 

      

 

           indep. cl.    dependent cl. 

 

Contoh [16] merupakan bentuk kalimat utuh yang terdiri dari I know sebagai 

independent clause dan where Sue lives sebagai dependent clause.  

Menurut Halliday dan Hasan (1976: 197): 

 ―The clause in English, considered as the expression of the various speech 

functions, such as statement, question, response and so on, has a two-part 

structure consisting of Modal Element plus Propositional Element.‖ 

 

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa klausa dalam bahasa Inggris 

merupakan ekspresi dari berbagai macam fungsi ujaran seperti pernyataan, 

pertanyaan, respon, dan lainnya. Klausa yang utuh dalam bahasa Inggris memiliki 

dua struktur bagian; elemen modal dan elemen proposisional. 

Sebagai contoh: 

[17]  The Duke was        going to plant a row of poplars in the park. 

                      Elemen modal                Elemen Proposisional 

Dari contoh di atas The Duke was merupakan elemen modal dan going to plant a 

row of poplars in the park sebagai elemen proposisional. Elemen modal yang 

dimaksud disini adalah mood, sedangkan elemen proposisional merupakan 

residue. 

 

 



2.4.1 Mood 

Definisi mood menurut Kroeger (2005: 163) adalah “Mood is an 

indication of ‗what the speaker wants to do with the proposition‘ in a particular 

discourse context.” Dengan kata lain mood merupakan gambaran gramatikal dari 

apa yang ingin dilakukan pembicara melalui percakapan yang dilakukan.  

Halliday (1950: 72) mengungkapkan “Mood consists of two parts: (1) the 

subject, which is a nominal group, and (2) the finite element, which is part of a 

verbal group.‖ Jadi mood berisi subjek yang berupa group nomina dan elemen 

finitif yang merupakan bagian dari group verba.  

[18] A: I didn‘t. 

 B: Who did? 

 A: Maybe, Michael did. 

 

 I       didn‘t 

Who      did 

           Michael   did 

 

Subject    Finite 

Mood 

 

Halliday (1985: 33) menyimpulkan definisi-definisi subjek menjadi tiga 

poin: ―There are three broad definitions of subject; 1. that which is the concern of 

the message, 2. that of which  something is being predicated, 3. the doer of the 

action.‖ Dengan kata lain, subjek memiliki tiga pengertian yaitu perhatian dari 

pesan yang disampaikan, sebagai sesuatu yang dikenai predikat, dan merupakan 

pelaku dari suatu aksi. Sedangkan predikat berisi verba atau yang disebut action. 

Definisi elemen finitif menurut Halliday (1950: 72)‖The finite element is 

one of a small number of verbal operators expressing tense (e.g. is, has) or 



modality (e.g. can, must);‖ Elemen finitif dapat berupa primary tense, modality, 

dan polarity.  

Halliday (1950: 75) “primary tense means past, present, or future at the 

moment of speaking; it is time relative to ‗now‘.” Primary tense merupakan 

operator verba yang mereferensikan waktu pembicaraan; lampau, sekarang, atau, 

akan datang. Primary tense disebut juga operator temporal (temporal operator).  

Contoh mood yang terdiri dari subjek dan elemen finitif berupa operator temporal: 

 [19] That special order        will      come tomorrow 

subject finite 

Residue Mood 

 

Pada contoh [19] elemen finitifnya yaitu will berupa operator temporal future 

tense.  

Halliday juga memberikan penjelasan mengenai modality ―modality 

means the speaker‘s judgement of the probabilities, or the obligations, involved in 

what he is saying.”  

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa modality merupakan 

penilaian pembicara akan suatu kemungkinan atau kewajiban dari apa yang dia 

bicarakan. Berikut contoh mood yang terdiri dari subjek dan elemen finitif berupa 

modality: 

[20]   The special order      may     come tomorrow 

subject finite 

Residue Mood 

 

Pada contoh [20] elemen modal atau mood terdiri dari subjek yaitu the special 

order dan elemen finitif berupa modality yaitu may. 



Polarity menurut Halliday (1950: 74) adalah sebagai berikut: 

―At the same time, there is one further semantic feature that is an essential 

concomitant of finiteness, and that is polarity. In order for something to be 

arguable, it has to be specified as being either positive or negative; either 

it is so, or it isn‘t so.‖ 

 

Berdasarkan kutipan di atas, polarity adalah kutub positif atau negatif, setuju atau 

tidak setuju, ya atau tidak.  

Untuk lebih jelasnya, berikut tabel 1 mengenai operator verba finitif yang 

dikutip dari Halliday (1994: 76). 

Tabel 2  Finite verbal operators 

Temporal Operators 

Past Present Future 

Did, was, had, used to Does, is, has Will, shall, would, 

should, to be going to 

Modal Operators 

Low Median High 

Can, may, could, might Will, would, should, is to, 

was to 

Must, ought to, need, has 

to, had to 

 

 Tabel di atas seluruhnya memiliki polarity positif. Untuk polarity yang 

negatif, seluruh tabel di atas dirubah menjadi bentuk negatif dengan 

menambahkan not.  

Contoh:  

 [21]       You            shouldn‘t         be here. 

subject finite 

Residue Mood 

 

 



[22]        He              wasn‘t                well. 

subject finite 

Residue Mood 

 

Pada contoh [21] elemen modal atau mood terdiri dari subjek yaitu you dan 

elemen finitif berupa median modality dan memiliki polarity negatif yaitu 

shouldn‘t. Sedangkan pada contoh [22] elemen modal atau mood terdiri dari 

subjek yaitu he dan elemen finitif berupa operator temporal past tense yang 

memiliki polarity negatif yaitu wasn‘t. 

Selain subjek dan elemen finitif, mood juga dapat berisi keterangan yang 

disebut mood adjuncts. Mood adjuncts mengekspresikan kebiasaan, kemungkinan, 

kewajiban, kecenderungan. Berikut kutipan dari Gerot dan Wignell (1994: 35): 

“Mood adjuncts relate specifically to the meaning of the finite verbal operators, 

expressing probability, usuality, obligation, inclination or time. 

Gerot dan Wignell (1994: 36) memaparkan lebih jelas mengenai mood 

adjunct lewat tabel berikut: 

Tabel 3 Mood Adjuncts  

Adjuncts Expressing Items 

Adjuncts of polarity and 

modality 

Polarity not, yes, no, so 

 Probability probably, possibly, certainly, 

perhaps, maybe 

 Usuality usually, sometimes, always, never, 

ever, seldom, rarely 

 Readiness willingly, readily, gladly, certainly, 

easily 

 Obligation definitely, absolutely, possibly, at 



all cost, by all means 

Adjuncts of temporality Time yet, still, already, once, soon, just 

 Typically occasionally, generally, regularly, 

mainly 

Adjuncts of mood Obviousness of course, surely, obviously, clearly 

 Intensity just, simply, merely, only, even, 

actually, really 

 Degree quite, almost, nearly, scarcely, 

hardly, absolutely, totally, utterly, 

entirely, completely 

 

Contoh dari mood adjuncts dapat dilihat dari contoh berikut: 

[23]       Maybe,         Michael     did. 

Mood Adjunct Subject Finite 

Mood 

 

 

Dari contoh [23] dapat dilihat bahwa kata maybe berperan sebagai mood 

adjunct yang mengekspresikan kemungkinan atau probability. 

 

2.4.2 Residu (residue) 

Halliday mengungkapkan ―The remainder of the clause we shall call the 

residue. It has sometimes been labeled ‗proposition‘.” 

Selain itu Criystal (1997: 313) menjelaskan: 

 ―The notion of ‗proposition‘ is fundamental to case grammar, where it is 

used as one of the two main underlying constituents of sentences (sentence 

→modality + proposition): each proposition is analyzed in terms of a 

predicate word and its associated arguments.‖  

 



Dari kedua kutipan tersebut dapat kita ketahui bahwa elemen proposisional 

berisi residu (residue).  Residu dapat terdiri dari sisa group verba (predicator), 

pelengkap (complement), dan keterangan (adjunct).  

Predicator merupakan sisa dari group verba, berikut kutipan dari Gerot 

dan Wignell (1994: 31): “The predicator is the verb part of the clause, the bit 

which tells what‘s doing, happening or being.”  

Contoh:  

 [24]       It        could not         reverse 

subject finite predicator 

Mood Residue 

 

Pada contoh [24] terdapat predicator yaitu reverse pada residue. Kata reverse 

tersebut merupakan bagian dari group verba could not reverse. 

Pelengkap (complement) berperan sebagai objek pada kalimat. Berikut 

kutipan dari Gerot dan Wignell (1994: 32): “The complement answers the 

question ‗is/had what‘, ‗to whom‘, ‗did to what‘.”  

 

Berikut contoh pelengkap: 

[25] Henry Ford        built                 his first car       in his backyard. 

   

subject finite predicator complement circ. adjunct 

Mood Residue 

 

 

Pada contoh [25] his first car menjawab pertanyaan did to (built) what?  

Kata keterangan atau adjunct merupakan keterangan yang menjawab 

pertanyaan bagaimana, kapan, dimana, dan oleh siapa. Kata keterangan jenis ini 



disebut juga circumstantial adjuncts. Gerot dan Wignell (1994: 34) 

―Circumstantial Adjuncts answer the questions ‗how‘, ‗when‘, ‗where‘, ‗by 

whom‘.‖ Pada contoh [20] terdapat circumstantial adjunct yaitu in his backyard 

yang menjawab pertanyaan where. 

Berikut contoh yang menggambarkan lebih jelas elemen proposisional 

yaitu residu dan bagian-bagiannya: 

[26]       She      can‘t        hear             the song             clearly 

subject finite predicator complement circumstantial adjunct 

Mood Residue 

 

Pada contoh [26] elemen proposisionalnya yaitu hear the song clearly. 

Hear sebagai predicator yang merupakan bagian dari kelompok verba can‘t hear, 

the song merupakan complement yang menjawab pertanyaan did to (hear) what, 

dan clearly merupakan circumstantial adjunct yang menjawab pertanyaan how 

atau bagaimana. 

 

2.5 Elipsis (Ellipsis) 

Elipsis berasal dari bahasa Yunani yaitu Elleipen yang berarti 

meninggalkan (Salkie 1995: 57). Halliday (1985: 288) berpendapat bahwa, 

pelesapan atau elipsis merupakan proses penghilangan klausa, bagian klausa atau 

bagian dari grup verba dan nomina yang tidak memerlukan pengganti untuk dapat 

memahami arti. Elipsis dapat pula disebut substitusi nol (substitution by zero).  

Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa elipsis merupakan 

penghilangan dengan unsur kosong. Hal ini dilakukan demi kepraktisan.  



Contoh:  

 [1] He said he would come last night, but he didn‘t.     

Pada contoh di atas, terjadi elipsis setelah kata didn‘t. Bentuk utuhnya adalah 

sebagai berikut: 

 He said he would come last night, but he didn‘t come last night. 

     elipsis 

Unsur yang mengalami elipsis sama sekali tidak disebutkan dan digantikan 

dengan unsur lain namun masih dapat dipahami, itulah sebabnya elipsis disebut 

penghilangan dengan unsur kosong atau substitusi nol. 

Kemudian Halliday dan Hasan (1979: 142) menjelaskan: 

―The starting point of the discussion of ellipsis can be the familiar notion 

that is ‗something left unsaid‘ There is no implication here that what is 

unsaid is not understood; on the contrary ‗unsaid‘ implies ‗but understood 

nevertheless‘, and another way of referring to ellipsis is in fact as 

something understood, where understood is used in the special sense of 

‗going without saying‘.‖ 

 

 

Melalui kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa elipsis merupakan 

sesuatu yang dihilangkan atau tidak dikatakan, tetapi tidak berarti bahwa sesuatu 

yang dihilangkan atau tidak dikatakan tersebut membuat teks sulit dimengerti. 

Sebaliknya, bagian yang dihilangkan atau yang tidak dikatakan tersebut dapat 

langsung dipahami. Dengan kata lain, elipsis adalah sesuatu yang dapat dipahami 

dan pemahamannya didapat dengan cara tidak diutarakan atau dikatakan.  

Contoh:  

[2] A: ―Have you seen Alex?‖ 

      B: ―No, I haven‘t ‖ 

       A: ―I can‘t find him anywhere.‖ 

 



Pada contoh [2] terjadi elipsis setelah kata haven‘t. Bentuk utuhnya adalah 

sebagai berikut: 

       A: ―Have you seen Alex?‖ 

       B: ―No, I haven‘t seen him (Alex)‖ 

 

    elipsis 

       A: ―I can‘t find him anywhere.‖ 

 

Contoh di atas membuktikan bahwa walaupun terjadi elipsis sehingga kalimat 

yang diucapkan tidak utuh, namun maknanya masih dapat dimengerti. 

Teori pelesapan ini dipertegas oleh Trask (1999: 88) dengan mengatakan: 

“Ellipsis is the omission from a sentence or an utterance of material which is 

logically necessary but which is recoverable from the context”.  

Definisi Trask ini sejalan dengan definisi Siahaan (2008: 130) “Ellipsis 

refers to the deletion of the linguistic unit, which is traceable or recoverable from 

its contexts”.  

Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa elipsis 

merupakan proses penghilangan unsur kalimat namun masih dapat dipahami dari 

konteksnya.  

Berdasarkan bagian yang dihilangkannya, Halliday dan Hasan (1976: 144) 

membagi elipsis ke dalam tiga golongan besar, yaitu:  

a. Elipsis Nomina (nominal ellipsis) 

b. Elipsis Verba (verbal ellipsis) 

c. Elipsis Klausa (clausal ellipsis) 

Teori Halliday dan Hasan inilah yang digunakan penulis sebagai acuan 

dari analisis elipsis pada novel “The Confessions of a Shopaholic” karya Sophie 

Kinsella. 



2.6 Elipsis Klausa (Clausal Ellipsis) 

 Selain pada nomina dan verba, elipsis pun dapat terjadi pada klausa. 

Elipsis klausa merupakan pelesapan klausa pada kalimat. Klausa yang dihilangkan 

bisa seluruhnya atau hanya sebagian saja.  

Berdasarkan struktur bagian klausa yaitu elemen modal dan elemen 

proposisional seperti yang telah disebutkan pada subbab 2.4, oleh karena itu 

elipsis klausa dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: elipsis modal (modal ellipsis) 

dan elipsis proposisional (propositional ellipsis). 

 

2.6.1 Elipsis Modal (Modal Ellipsis) 

 Halliday menjelaskan bahwa elipsis modal merupakan pelesapan elemen 

modal atau mood pada suatu klausa.  

Elipsis modal dapat terjadi pada WH-question. Halliday mengungkapkan 

bahwa: ―In a Wh-sequence the entire clause is usually omitted except for the WH-

element itself, or the item that is the response to the WH-element.‖  

Jadi pada elipsis dalam rangkaian Wh-question bagian yang tidak 

dihilangkan hanya unsur WH- atau item yang menjadi respon atas unsur WH-. 

Contoh:  

[27] What was the Duke going to do? – Plant a row of poplars in the park 

[28] What did they draw? -Treacle 

Pada jawaban dari contoh [27], elemen modal dilesapkan. Jawaban 

lengkapnya seharusnya The Duke was going to plant a row of poplars in the park. 

Jawaban lengkap dapat diketahui dari kalimat tanya sebelumnya yaitu What was 

the Duke going to do?  



Berikut penjelasannya:  

The Duke was going to      plant        a row of poplars     in the park. 

Subject finite predicator complement circumstantial 

adjunct 

Mood Residue 

 

Pada penjelasan diatas dapat terlihat elemen modal seluruhnya lesap. 

Elemen modal yang lesap terdiri dari The Duke sebagai subjek, dan was going to 

sebagai elemen finitif berupa temporal operator past.  

Bentuk utuh dari jawaban contoh [28] yaitu They drew treacle. Berikut 

penjelasannya: 

    They                         drew                      treacle 

subject finite predicator complement 

Mood Residue 

 

Pada contoh [28], elemen modal yang lesap terdiri dari subjek they, dan elemen 

finitif yang bersatu dengan predicator drew karena bentuk past, namun tetap 

termasuk elipsis modal mengingat subjek seluruhnya telah lesap. 

 

2.6.2 Elipsis Proposisional (Propositional ellipsis) 

 Elipsis proposisional merupakan kebalikan dari elipsis modal. Jika elipsis 

modal yang dihilangkan adalah elemen modalnya, maka pada elipsis 

proposisional yang dihilangkan adalah elemen proposisional atau residunya.  

Elipsis proposisional dapat ditemukan pada tanggapan dari Yes/No 

Question. 



Contoh: 

[29] Has May done her homework? –Yes, she has 

[30] Must a name mean something? -of course it must 

Pada kalimat [29] yang dihilangkan adalah done her homework, jadi bentuk 

utuhnya yaitu Yes, she has done her homework.  

Berikut penjelasannya: 

Yes,     she        has           done         her homework 

subject finite predicator complement 

Mood Residue 

 

Dari penjelasan di atas dapat terlihat jelas bahwa seluruh residu telah lesap. 

Residu yang lesap berupa predicator yaitu done yang merupakan bagian dari 

group verba has done, dan complement yaitu her homework yang menjawab 

pertanyaan did to what.  

Pada contoh [30] yang dihilangkan adalah mean something, jadi bentuk utuhnya 

yaitu of course it must mean something. Berikut penjelasannya: 

      Of course          it         must         mean           something 

mood adjunct subject finite predicator complement 

Mood Residue 

  

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa seluruh elemen proposisional atau 

residu telah lesap. Residu yang lesap berupa predicator yaitu mean yang 

merupakan bagian dari group verba must mean, dan complement yaitu something 

yang menjawab pertanyaan had what. 



Selain dapat ditemukan pada tanggapan dari Yes/No question, elipsis 

proposisional dapat pula ditemukan pada tanggapan WH- question.  

Contoh: 

[31] Who was playing the piano? – Peter was. 

Pada contoh [31] yang dihilangkan adalah playing the piano, jadi bentuk utuhnya 

yaitu Peter was playing the piano. 

Berikut penjelasannya: 

  Peter       was         playing         the piano 

subject finite predicator complement 

Mood Residue 

 

Dari penjelasan di atas residu yang lesap yaitu playing sebagai predicator yang 

merupakan bagian dari group verba was playing, dan the piano sebagai 

complement yang menjawab did to (play) what.   

Elipsis proposisional dapat pula ditemukan pada pernyataan. Contoh: 

[32]―The horror of that moment‖ the king went on. ―I shall never, never 

forget!‖---―You will [forget the horror of that moment], though‖ the 

queen said. ―If you don‘t make a memorandum of it‖. 

Pada contoh [32] bagian yang dihilangkan adalah yang terdapat didalam tanda 

kurung yaitu forget the horror of that moment.  

Berikut penjelasannya:  

You           will          forget       the horror         of that moment 

subject finite predicator complement circumstantial adjunct 

Mood Residue 

 



 Dari penjelasan di atas dapat terlihat bagian residu yang lesap terdiri dari 

forget sebagai predicator yang merupakan bagian dari grup verba will forget, the 

horror sebagai complement yang menjawab pertanyaan did to what, dan of that 

moment sebagai circumstantial adjunct yang menjawab pertanyaan when.  

Dengan menghilangkan bagian tersebut, teks menjadi lebih singkat namun 

maknanya masih dapat dipahami. 

Pada penelitian ini penulis hanya akan terfokus pada satu tipe elipsis saja 

yaitu elipsis klausa yang terdiri dari elipsis modal dan elipsis proposisional untuk 

mengatasi meluasnya pembahasan tentang elipsis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


