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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sintaksis 

Kata  sintaksis  berasal  dari  bahasa  Yunani  "sun" yang  artinya 



'dengan'  dan  "tattein" yang artinya 'menempatkan',  yaitu  menempatkan 

kata.  William  0'  Grady  (1996:181)  dalam  Contemporary  Lingustics 

menyebutkan  "  ...  the  system  of  rules  and  categories  that  underlies  

sentence formation in human language. This component of the grammar 

is called syntax." 

" Syntax is the study  of  how words combine to form sentences and the  

rules which govern the formation  of  sentences" (Longman Dictionary  of 

Applied Lingustics, 1985:285). Kedua definisi di atas menjelaskan bahwa 

sintaksis  adalah  ilmu  yang  mempelajari  bagaimana  kata-kata 

digabungkan  untuk  membentuk  kalimat-kalimat  yang  sesuai  dengan 

aturan untuk membentuk kalimat-kalimat dalam kehidupan manusia. 

Dalam  pembahasan  sintaksis  yang  biasa  dibicarakan  adalah  (1) 

struktur  sintaksis,  mencakup  masalah  fungsi,  kategori,  dan  peran 

sintaksis, serta alat-alat yang digunakan dalam membangun struktur itu: 

(2) satuan-satuan sintaksis yang berupa kata, frasa, klausa, kalimat, dan 

wacana: (3) hal-hal lain yang berkenaan dengan sintaksis seperti masalah 

modus, aspek, dan sebagainya. 

Satuan  wacana  terdiri  dari  unsur-unsur  yang  berupa  kalimat:  satuan 

kalimat  terdiri  dari  unsur  atau unsur-unsur  yang  berupa klausa;  satuan 

klausa terdiri dari unsur-unsur yang berupa frasa; satuan frasa terdiri dari 

unsur–unsur yang berupa kata. Sintaksis sebagai bagian dari ilmu bahasa 

berusaha menjelaskan unsur-unsur suatu satuan serta hubungan antara 



unsur-unsur itu dalam suatu satuan, baik hubungan fungsional maupun 

maknawi. 

Kalimat tidak akan terbentuk dengan sendirinya walaupun sudah 

terdapat unsur-unsur pembentuknya. Menurut Klammer et.al  (2000:227) 

ada Iima jenis kalimat dasar dalam bahasa Inggris  (Five Basic English 

Sentence Types) yaitu :

1. Tipe I - Intransitive Verb 

Stuctural Formula: NP + MVint + (ADVP) 

Contoh: A telephone is ringing. 

2. Tipe II - Linking Verb Be with Adverbial of Time or Place 

Structural Formula: NP + MVbe + ADVPtm/pl. 

Contoh: Jesse is outside 

3. Tipe III - Lingking Verb with Adjectival Subject Complement 

Structural Formula: NP + MV1ink + ADJP 

Contoh: The milk tastes sweet. 

4. Tipe IV - Lingking Verb with Nominal Subject Complement 

Structural Formula: NP1 + MV1ink + NP1 

Contoh: Those men are brutes. 

5. Tipe V - Transitive Verb 

Structural Formula: NP1 + MVtr+ NP2 

Contoh: John hit Bill. 



NP : Noun Phrase 

MV : Main Verb 

ADVP : Adverb Phrase ADJP : Adjective Phrase 

Int : Intransitive 

Tr : Transitive 

Be : is, am, are 

Tm : Time

PI : Place 

Link  : Lingking Verb 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya penelitian ini hanya akan 

membahas struktur kalimat yang dibatasi pada jenis kalimat atau unsur 

pembentuk pada data yang dianalisis serta makna dari slogan tersebut. 

Slogan  terbentuk  dari  kata-kata  yang  disusun  sedemikian  rupa 

sehingga  terbentuk  sebuah  frasa  atau  kalimat.  Sehingga  untuk 

mengetahui pembentukan slogan tersebut dibutuhkan ilmu yang mengkaji 

bagaimana  kata  dibentuk  menjadi  sebuah  kalimat.  IImu  itu  disebut 

sintaksis. 

2.1.1 Bagian Kalimat 

Jika kita membicarakan bagian dari kalimat maka yang akan menjadi 

bahan pembicaraan adalah  fungsi  kalimat,  kategori  kalimat;  dan peran 



kalimat. 

Fungsi  kalimat  berkaitan dengan istilah  subject  (subjek),  predicate 

(predikat),  object (objek), dan complement (keterangan). Kategori kalimat 

berkaitan dengan istilah noun (nomina), verb (verba), adjective (adjektiva), 

pronoun  (pronomina), atau yang lebih kita kenal dengan  part  of  speech 

(kelas  kata).  Peran  kalimat  berkaitan  dengan  istilah  agent  (pelaku), 

location (tempat), dan lain -lain. 

Contoh : John I. Saeed (1997:141) 

The monster was hiding under the bed. 

The monster was hiding under the bed 

function subject predicate complement 

category noun verb Adverbial phrase 

role agent active location 
Dilihat  dari  strukturnya,  kalimat  tersebut  dibentuk oleh  noun,  verb,  dan 

juga adverbial phrase. 

2.1.2 Satuan - Satuan Kalimat 

2.1.2.1 Kata 

Dalam  Dictionary  of  Language and Lingustics  didefinisikan bahwa kata 

adalah "constitute a sentence or utterance, and it must consist of at least  

one  free  morpheme"  Hartmann  and  Strork  (1973  :  256).  Kata  adalah 

konstituen  dari  sebuah  kalimat  atau  ujaran,  dan  kata  tersebut  harus 

.memiliki setidaknya satu morfem bebas. 

Angela  Downing  (  2006  :  16)  membagi  Part  of  speech  (kelas  kata) 



menjadi delapan bagian, yaitu 

1. noun (nomina) 

2. pronoun (pronomina) 

3. adjective (adjektiva) 

4. verb (verba) 

5. adverb (adverbia)

6. preposition (preposisi) 

7. conjuction (konjungsi)

8. interjection (interjeksi)

2.1.2.2 Frasa 

Thatcher, ed (1971 : 625) menjelaskan bahwa frasa adalah "Two 

or more words forming a complete expression by themselves or being  a 

portion of a sentense". 

'A  phrase is  a  group  of  words which form  a  grammatical unit.  A  phrase 

does  not  contain  a  finite  verb  and  does  not  have  a  subject-predicate 

structure" Longman Dictionary of Applied Lingustics (1985:35). Dari kedua 

definisi di atas dapat dikatakan bahwa frasa adalah dua kata atau lebih 

yang  membentuk  ekspresi  yang  lengkap  untuk  menjadi  bagian  dari 

sebuah kalimat tetapi tidak memiliki subjek atau predikat. 

Klammer et.al (2000:155) membagi frasa menjadi tiga bentuk, yaitu : noun 

phrase  (frasa  nomina),  adjective  phrase  (frasa  ajektiva),  dan  adverbial  

phrase (frasa adverbia) . 



• Noun Phrase (frasa nomina) 

Frasa nomina adalah frasa yang dapat berfungsi sebagai subjek, 

objek, dan komplemen pada sebuah kalimat. 

Contoh: 

1.Jack went to the store for some books 

2.My new car near the door is old enough 

3. The desk in this room is small . 

• Adjective Phrase (frasa adjektiva) 

Frasa  adjektiva  adalah  frasa  yang  digunakan  atau  berfungsi 

sebagai adjektiva, memberi sifat kepada nomina atau pronomina. 

Contoh: 

1. Books in black and red were the clerk's delight.

2. The girl with long hair is my friend. 

3. His success in life began early 

• Adverb Phrase (frasa adverbia) 

Frasa  adverbia  adalah  frasa  yang  digunakan  atau  berfungsi 

sebagai adverbia, yakni menerangkan kata kerja. 

Contoh: 

1.He shouted on house top. 

2.Michael fishes in the big lake. 

3. He put the money into his pocket. 

Klammer  et.a!  (2000:155)  memberikan  definisi  tentang  frasa 

nomina sebagai berikut : "A noun phrase is a noun or any group of words 



that can substitute for an adjective", dan untuk frasa adverbia, " An adverb 

phrase is  an adverb or  any group  of  words that  can substitute  for  an 

adverb. " 

2.1.2.3 Klausa 

Hartman Stork  (1973 :  38)  memberi  definisi  klausa sebagai  "  a 

group  of  words  containing  a  subject  and  a  verb."  Sedangkan  dalam 

Longman  Dictionary  of  Applied  Lingustics,  (1985:39)  mengatakan  : 

"Clause  is  a  group  of  words  which  form  grammatical  unit  and  which 

contain  a  subject  and  a  finite  verb".  Dari  kedua definisi  di  atas  dapat 

dikatakan bahwa klausa adalah kelompok kata yang memiliki subjek dan 

predikat. 

Dalam bahasa Inggris ada dua macam klausa, yaitu : 

1.dependent clause 

2. indepandent clause 

Contoh: Longman Dictionary of Applied Lingustics (1985:39)

I hurried because I was late. 

I hurried = independent clause 

because I was late = dependent clause 

Subordinate  clause  (anak  kalimat)  yang  disebut  juga  dengan 

dependent clause adalah serangkaian kata yang mengandung subjek dan 

predikat  tetapi  belum mempunyai  pengertian  yang  sempurna dan tidak 

dapat berdiri sendiri, artinya tergantung pada kata - kata yang lain yaitu 



pada main clause atau independent clause. Pendapat Hartman and Stork 

di atas mendukung pernyataan Klammer (2000 : 352)  " ... a dependent  

clause beginning with a subordinating conjuction: usually in function." 

Contoh: 

1.Tim began running when he heard a noise 

2.she won't come unless you invite her

3.I enjoy my job although I work for long hours 

Berdasarkan fungsi (penggunaannya), klausa diklasifikasikan menjadi 

tiga macam, yaitu: noun clause (klausa nomina), adjective clause (klausa 

adjektiva), dan adverb clause (adverbial klausa). 

• Noun Clause (klausa nomina) 

Klausa  nomina  adalah  klausa  yang  digunakan  sebagai  pengganti 

nomina atau berfungsi sebagai nomina ( kata benda). 

Contoh: 

1.I think that he is a good actor. 

2.It is obvious that she doesn't understand spoken English.

3. It is a fact that the world is round.

• Adjective Clause (klausa adjektiva) 

Klausa adjektiva yang dinamakan juga relative clause adalah klausa 

yang digunakan atau berfungsi sebagai adjektiva yang menerangkan 

keadaan nomina atau pronomina. 

Contoh: 

1. I  have read the book (that) you just mentioned.  Induk kalimat 



(main clause) : I have read the book. 

Anak kalimat (subordinate clause): (that) you just mentioned 

Anak kalimat menerangkan objek dari  induk kalimat  the book 

(kata benda) 

2. The lesson (that) she is learning is very difficult. 

Induk kalimat (main clause) : The lesson is very difficult 

Anak kalimat ( subordinate clause) : (that) she is learning 

• Adverbial Clause (klausa adverbial) 

Klausa  adverbial  adalah  klausa  yang  berfungsi  sebagai  adverbia, 

yakni menerangkan kata kerja. 

Contoh: 

1.It was such an interesting book that he couldn't put it down. 

2.It was so cold yesterday that I didn't want to swim. 

3.While I was walking home, it began to rain. 

2.1.2.4 Kalimat 

Hartman dan Stork (1975: 206) mengemukakan " ... a sentence is 

defined as the expression of a 'complete thought' with at least a subject 

and a predicate." "Sentence is a group of words that usually contains a 

subject and a verb, expresses a complete idea or ask a question and that, 

when written, begins with a capital letter and ends with final intonation" 

Longman (2002 : 1298). Dari kedua definisi di atas dapat dikatakan bahwa 

kalimat merupakan kelompok kata yang sedikitnya memiliki  satu subjek 



dan satu predikat yang mengandung gagasan yang lengkap yang dimulai 

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan intonasi final. 

Contoh: 

1.Jane is writing a letter now. 

2. Writing is now Jane a letter. 

Bila  susunan  kata  diubah-ubah  sehingga  tidak  memberikan  suatu 

pengertian  yang  sempurna  seperti  contoh  nomor  dua  di  atas,  maka 

sekumpulan kata tersebut bukan merupakan suatu kalimat. 

Thatcher, ed., (1971 : 764) menjelaskan bahwa kalimat adalah "A number 

of words containing a complete sense or a complete thought and followed 

by a period, a question mark or exclamation point". 

Kita dapat melihat bahwa yang menjadi dasar dari suatu kalimat adalah 

konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar itu biasanya berupa 

klausa. 

Kalimat  dipakai  untuk  mengkomunikasikan  sesuatu  baik  berupa 

gagasan  ataupun  ide.  Salah  satunya  yaitu  penulisan  slogan  sesuai 

dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini. 

2.2 Semantik. 

Kata semantik berasal dari bahasa Yunani "sema" (nomina) yang 

berarti  tanda  atau  dari  verba  "samaino" yang  berarti  menandai.  Istilah 



semantik akhirnya digunakan para pakar bahasa untuk menyebut bagian 

dari  ilmu  bahasa  yang  mempelajari  makna.  John  I.  Saeed  (1997  :  3) 

dalam  Semantic  menyatakan  "Semantics  is  the  study  of  meaning 

communicated  through  language  and  the  basic  task  in  semantics  is  

showing how people communicate meanings with pieces  of  language".  

Sejalan dengan pengertian di atas Jack Richards, et all dalam Longman 

(1989  :  254)  menyatakan  "  The  study  of  meaning,  the  way  in  which 

meaning in language is studied". 

Mempelajari  makna  pada  hakekatnya  berarti  mempelajari 

bagaimana setiap pemakai bahasa dalam suatu masyarakat bisa saling 

mengerti,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  makna  adalah  hasil 

hubungan antara pemakai bahasa yang dapat terjadi karena kesepakatan 

pemakai bahasa dan perwujudan makna tersebut dapat digunakan untuk 

menyampaikan  informasi.  Informasi  ini  akhirnya  digunakan  untuk 

berhubungan dan saling mengerti. 

Maskapai  penerbangan  pasti  memiliki  maksud  dan  tujuan  dari 

penulisan slogan. Sehingga untuk mengetahui makna dari slogan tersebut 

diperlukan sebuah ilmu yang mengkaji mengenai makna. IImu itu adalah 

Semantik. 

2.2.1 Jenis-jenis Makna 

Sebelum  menganalisis  makna  setiap  slogan  maskapai,  harus 

terlebih  dahulu  diketahui  jenis-jenis  makna  sehingga  tidak  akan  terjadi 



kesalahan dalam analisisnya. John I. Saeed (1997 : 3) dalam Semantic 

membagi jenis makna menjadi dua bagian, yaitu: 

1.Literal  meaning  atau  dalam  bahasa  Indonesia  disebut  sebagai 

makna denotasi (sebenarnya). 

2.Non-literal Meaning atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai 

makna konotasi (tidak sebenarnya). 

Pada saat lapar, seseorang dapat berkata dalam literal ataupun non-literal  

meaning. 

Contoh: John I. Saeed (1997 : 15) 

Literal Meaning: 

a.I am hungry.

b. I am starving. 

Non - literal meaning: 

a.I could eat a horse. 

b. My stomach thinks my throat's cut. 

2.3 Slogan 

Slogan merupakan sekelompok kata yang menarik atau mencolok 

dan mudah dingat untuk memberitahukan sesuatu. Komunikasi individual 

dan  massa  telah  menjadi  kunci  utama  dalam  menentukan  perjalanan 

panjang  dari  kelangsungan  hidup  masyarakat.  Iklan  akan  membantu 

masyarakat  untuk  memilih  yang  menjadi  kebutuhannya.  Slogan  dapat 

dikatakan sebuah iklan untuk menawarkan sesuatu kepada masyarakat. 



Periklanan hanya sebagian dari sistem komunikasi massa, yaitu bagian 

yang  menghadapi  pertukaran  informasi  ekonomi.  Namun  seperti  yang 

terjadi  saat  ini  setiap  iklan,  maupun  seluruh  institusi  periklanan, 

merupakan  bagian  yang  integral  dari  sistem  komunikasi  massa  suatu 

masyarakat  dan  akhirnya  produk  iklan  tersebut  mencerminkan  ethos 

budaya masyarakat. 

Slogan  yang  dibuat  oleh  institusi  tertentu  berusaha  menggambarkan 

keseluruhan ciri ataupun ethos kerja dari institusi mereka. Dengan slogan 

tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan 

produk  atau  jasa  yang  ditawarkan.  Dengan  slogan  yang  dibuat  maka 

diharapkan juga institusi tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat 

luas. 

Meskipun  penulisan  skripsi  ini  hanya  dibatasi  pada  struktur  dan 

makna  slogan  ada  baiknya  untuk  lebih  memahami  slogan  itu  maka 

pengertian, tujuan pembuatan slogan diterangkan lebih lanjut. 

2.3.1 Pengertian Slogan 

Seperti sudah disebut sebelumnya slogan merupakan sekelompok 

kata  yang  menarik  atau  mencolok  dan  mudah  diingat  untuk 

memberitahukan sesuatu. "A slogan is a short easily remembered phrase 



used by an advertiser,  politian,  etc"(Longman  Dictionary Comtemporary 

English,  2001:  1354).  Sejalan  dengan  definisi  di  atas  Jamieson 

mengatakan  ':.4  slogan is  memorable  motto or  phrase used in political,  

commercial, religious, and other context  as  repetitive exspression  of  an 

idea or purpose". 

2.3.2 Tujuan Pembuatan Slogan 

Tujuan pembuatan slogan salah satunya adalah sarana komunikasi 

antara penyedia barang atau jasa kepada calon konsumen. Slogan juga 

dibuat untuk dapat mewakili gambaran seluruh ciri atau pun ethos kerja 

dari  institusi  penyedia  barang  ataupun  jasa.  Tujuan  yang  berorientasi 

pada  pemasaran  untuk  melayani  keinginan  dan  keperluan  utama  dari 

orang  harus  diperhatikan  karena  akan  berpengaruh  pada  keberhasilan 

suatu slogan dalam menarik minat konsumen untuk menggunakan barang 

atau  jasa  yang  ditawarkan.  Tanggapan  yang  diharapkan  didapat  dari 

konsumen dilihat dari suatu hirarki efek. "Hirarki dimaksud adalah sikap 

khalayak yang  merupakan rangkaian tingkat  kesiapan calon pengguna, 

dari awal mengetahui adanya barang atau jasa yang ditawarkan sampai 

dengan melakukan tindakan  akhir  terhadap barang  atau  jasa  tersebut, 

baik mencoba maupun menggunakan atau memilikinya" (Lavidge, 1961 

:61). 

Kustadi (2005:61) mendefinisikan hirarki efek menjadi: 

1.Awareness (mengetahui/menyadari), 



yaitu  tahap  di  mana  konsumen  bisa  mengenal  dan  mengingat 

barang atau jasa yang ditawarkan, minimal merek atau namanya: 

2.Interest (perhatian/minat), 

ialah tahap di mana terjadi peningkatan keinginan konsumen untuk 

mempelajari  beberapa keistimewaan barang atau jasa dari  merk 

yang ditawarkan itu: 

3.Evaluation (penilaian), 

yakni  tahap penilaian konsumen terhadap barang atau  jasa dari 

merk  yang  ditawarkan  itu,  sesuai  dengan  perasaan  yang 

diharapkan; 

4.Trial (percobaan),

yaitu  tahap  di  mana  timbul  kesungguhan  konsumen  untuk 

mengawali  pembelian  dalam  rangka  mencoba  memakai  barang 

atau jasa dari merk yang ditawarkan tersebut; 

5.Adoption (pengadopsian), 

ialah tahap di mana konsumen merasakan perlu membeli kembali 

dan menggunakan atau seterusnya memakai barang atau jasa dari 

merk  tersebut,  setelah  memperoleh  pengalaman  yang 

menyenangkan pada awal pembelian (percobaan) tadi. 

Dalam  hal  ini  perlu  diperhatikan  pula  bahwa  slogan  dasarnya 

merupakan komunikasi yang beresensi persuasi. Jadi tujuan akhir yang 

hakiki dari pembuatan slogan dimaksudkan adalah kegiatan komunikasi 

untuk  menjangkau  khalayak  tertentu,  agar  mereka  dapat  membantu 



memperluas serta  menyebarkan informasinya,  dan mempergunakannya 

selama  mungkin.  Langkah-langkah  atas  komunikasi  persuasif  tersebut 

menunjukkan adanya tiga tujuan utama dari pembuatan slogan dimaksud, 

yaitu: 

1.Membentuk kesadaran khalayak untuk mengetahui  segala sesuatu 

tentang barang atau jasa tertentu (yang ditawarkan); 

2.Menciptakan  perasaan  khalayak  sedemikian  rupa  sehingga 

menyukai dan memilih barang atau jasa yang ditawarkan tersebut; 

3.Mendorong  khalayak  agar  berpikir  dan  bertindak  (membeli)  serta 

menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan itu. 

Ada beberapa cara  untuk  membuat  ataupun mengetahui  pembentukan 

slogan, antara lain dengan cara transposisi, substitusi, atau elipsis. 

2.4 Cara Pembuatan Slogan 

2.4.1 Transposition (transposisi) 

Banyak  urutan  kata  dapat  dipindahkan  bersama-sama ke  dalam 

slot berbeda di  dalam sebuah klausa;  ini  adalah bukti  bahwa kata-kata 

membentuk sebuah frasa. 

Contoh: Jim Miller (2002:13) 

a) Jeeves shimmered into the room. 

b) Into the room shimmered Jeeves.

Kita dapat berpikir bahwa kalimat (a) sepertinya telah diubah menjadi 

kalimat  (b)  dengan  dipindahkannya  kata-kata  into  the  room,  atau 



ditransposisi ke depan klausa. Transposisi ini menunjukkan bahwa ke tiga 

kata yang terpisah di atas berkombinasi ke dalam suatu bentuk yang lebih 

besar, yaitu sebuah frasa. 

Contoh  transposisi  di  atas  berhubungan  dengan  urutan  kata  yang 

dipindahkan dari satu posisi dalam sebuah klausa ke dalam posisi yang 

lain tanpa perubahan dalam klausa tersebut. Transposisi adalah sebuah 

pengujian yang mengungkapkan apakah urutan kata-kata yang ditentukan 

membentuk sebuah frasa atau hanya kata-kata yang  terbentuk setelah 

digabung dengan kata-kata yang lain. 

2.4.2 Substitution (substitusi) 

Gagasan  yang  penting  di  belakang  pengujian  ini  adalah  kata 

tunggal dapat menggantikan sejumlah kata-kata yang membentuk sebuah 

frasa. 

Contoh: 

a.Barbara handed the intriguing results of the latest examination 

to Alan on Tuesday.

b.Barbara handed them to Alan on Tuesday. 

Kata  them  pada kalimat  (b)  menggantikan  the  intriguing  results  of  the 

latest examination pada kalimat (a). 

Substitusi  juga  berlaku  pada  urutan  kata  yang  mengandung  kata  sifat 

(ajektiva). 

Contoh: 



a. This parcel is astonishingly and frighteningly heavy 

b. This parcel is very heavy.

c. This parcel is heavy. 

Kata  sifat  tunggal  heavy  menggantikan  urutan  kata  very  heavy  dan 

astonishingly  and  frighteningly  heavy  tetapi  ada  substitusi  yang 

dimungkinkan yaitu dengan menggunakan kata substitusi so. 

Contoh: 

a. This large parcel is vel}' heavy. 

b. No it's not. c. It is so. 

Penggantian dapat diberlakukan bagi urutan kata yang ditandai dengan 

kata depan (preposisi). 

Contoh: 

1.a. Vera is crocheting in the longue.

  b. Vera is crocheting there. 

1. a. Grandma is coming to Mr Chalky's school tomorrow.

b. Grandma is coming here tomorrow. 

There  pada kalimat (1b) menggantikan  in the longue  pada kalimat (1a), 

dan  here  pada  kalimat  (2b)  menggantikan  Mr.  Chalky's  school  pada 

kalimat (2a). 

2.4.3 Ellipsis (elipsis) 

Kita  seringkali  menghilangkan  kata-kata  untuk  menghindari 

pengulangan yang tidak perlu atau dalam kasus yang lain ketika arti dari 

ujaran  dapat  dimengerti  walaupun  tanpa  kehadiran  kata-kata  tersebut. 



Proses ini disebut elipsis. "Ellipsis is the leaving out of words or phrases 

from sentences where they are unnecessary because they have already 

been referred to or mentioned"(Longman Dictionary of Applied Lingustics, 

1985:90) 

"Elipsis adalah peniadaan kata atau satuan lain yang wujud asalnya dapat 

diramalkan dari konteks luar bahasa"(Kamus Besar Indonesia, 1999:258). 

Segmen  kebahasaan  yang  paling  dominan  digunakan  sebagai  unsur 

pembentuk  elipsis  berbentuk  kata  atau  frasa.  Elipsis  dibagi  lagi  dalam 

beberapa bentuk untuk dapat membedakannya. 

2.5 Jenis-jenis Elipsis Secara Umum 

1. Replies 

Dalam  replies  kita menghindari pengulangan informasi yang telah 

diberikan sebelumnya. 

Contoh: 

•  "What time are you coming?" ''About ten". (More natural than 

"I'm coming about ten'.) 

• "How many chairs do you need?" "Three" (More natural than "I  

need three chairs".) 

2. Structures with and, but and or 

Contoh: 

•A knife and fork (= a knife and a fork) 

•She was poor but honest. (= ... but she was honest). 



2. At beginning of a sentence 

Dalam percakapan yang  informal  seringkali  kata-kata  yang  tidak 

dipentingkan yang terdapat di awal kalimat dibuang jika maksudnya 

sudah jelas. 

Contoh: 

•"Seen Luey?" (=Have you seen Luey?) 

•Doesn't know what she's talking about. (=She doesn't...) 

3. At the end of noun phrase 

Contoh: 

•"Do  you  want  large  eggs?  "No,  I'll  have  small".  (="  ...  small  

eggs.'? 

•My car isn't working. I'll have to use Mary's". (= ... Mary's car.) 

4. At the end of verb phrase

Contoh: 

•"I haven't paid". "I haven't either." (= ... "1 haven't paid iether.'? 

•I was planning to go to Paris next week, but I can't. (= ... I can't  

go to Paris next week.) 

6.Infinitives 

Contoh: 

• "Are you and Gillian getting married?" We hope to 

(= "We hope to get married. '? 



7. Comparative srtuctures with as and than 

Kita  dapat  menghilangkan  kata  -  kata  setelah  as  dan  than  jika 

artinya sudah jelas. 

Contoh: 

• The weather isn't as good as last year (= ... as it was last year.) 

8.Question-word clauses 

Contoh: 

Somebody's been stealing our flowers, but I don't know who.  (= 

... I don't know who's been stealing our flowers.) 

9. That and relative pronouns 

Contoh: 

I knew (that) she didn't want to help me. Penghubung that dapat 

dihilangkan. 

10.Reduced relative structures 

Contoh: 

Who's the girl dancing with your brother (= ... who is dancing .. .) 

11.Be after conjunction 

Contoh: 

•Start when ready. (= ... when you are ready.) 

•Thought intelligent, he was very poorly educated. ( Thought he  

was intelligent. .. ) 



12. Prepositions 

Dalam bentuk informal, preposisi dalam bentuk beberapa ekspresi 

waktu dapat dihilangkan. 

Contoh: 

•See you (on) Monday night. 

•We're staying here (for) another three months. 

13. Pronouns after preposition 

Dalam  British  English,  obyek  pronoun  setelah  preposisi  dapat 

dihilangkan. 

Contoh: 

•My socks have holes in (them). 

•I'd like a piece of toast with butter on (it). 

Penulis tidak akan membahas keseluruhan jenis-jenis dari elipsis 

tersebut di atas tetapi hanya bagian-bagian yang terkait dengan data-data 

yang sudah penulis dapatkan. Penulis juga akan menggunakan teori-teori 

yang sudah disebutkan sebelumnya untuk menganalisis data-data pada 

bab Ill. 


