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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk penggunaan 
pelesapan subjek pada poster dan baliho di wilayah Surakarta, mendeskripsikan 
bentuk penggunaan pelesapan predikat pada poster dan baliho di wilayah 
Surakarta, dan Mendeskripsikan dampak pelesapan subyek dan predikat pada 
poster dan baliho terhadap pemahaman masyarakat. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 
simak dan dokumentasi. Metode simak memiliki teknik lanjutan yang berupa 
teknik catat. Dalam arti, peneliti dalam upaya mendapatkan data dilakukan dengan 
mencatat penggunaan bahasa yang terdapat pada poster dan baliho. Selain metode 
simak, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Dalam metode 
dokumentasi ini, peneliti memotret poster dan baliho di jalan – jalan wilayah 
Surakarta tepatnya di sepanjang jalan Slamet Riyadi dan di sepanjang jalan Adi 
Sucipto.  Hasil catatan itu berupa data tulisan. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pelesapan subjek 
pada poster dan baliho sebanyak 17 data dari total sejumlah 27 data berupa, unsur 
wajib dan kalimat yang mengandung informasi. 2. Pelesapan predikat pada poster 
dan baliho sebanyak 10 data dari total sejumlah 27 data berupa, kata verba pasif 
transitif, kata verba intransitif, kata adjektiva, dan frasa verba asif transitif. 3. 
Dampak pelesapan terhadap pemahaman masyarakat pada penelitian ini terdapat 6 
mitra tutur yang sudah diwawancarai. Secara keseluruhan keenam orang itu 
menyatakan paham setelah kalimat mengalami pelesapan. Akan tetapi sebelum 
kalimat mengalami pelesapan atau masih pada bentuk aslinya hanya dua orang 
yang dapat memahami. Dapat disimpulkan untuk penelitian mengenai analisis 
kalimat kajian pelesapan ini sangat berguna dan membantu bagi masyarakat. 
Kata kunci : Pelesapan subjek dan predikat pada poster dan baliho yang 

terdapat di wilayah Surakarta. 
 
A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat. Bahasa juga merupakan interaksi antar manusia 

mengenal tiga komponen dalam proses berkomunikasi, yaitu pihak yang 

berkomunikasi, informasi yang diberikan, dan alat yang digunakan dalam 
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komunikasi. Chaer (2006: 1) menyatakan bahwa bahasa berupa sistem 

lambang berupa bunyi, bersifat arbiter, digunakan oleh suatu masyarakat 

tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri.  

Kalimat adalah bagian terkecil atau wacana yang dapat 

mengungkapkan gagasan, pikiran atau konsep yang dimiliki seseorang 

secara utuh yang dituangkan dalam bentuk kata, frasa, dan klausa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Markhamah (2009 :8) bahwa kalimat merupakan 

satuan kumpulan kata yang terkecil yang mengandung pengertian yang 

lengkap. 

Pelesapan menurut Sumarlam (2003:23) adalah salah satu jenis 

kohesi gramatikal yang berupa penghilangan atau pelesapan satuan lingual 

tertentu yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan pendapat di atas, 

dapat dikatakan bahwa pelesapan adalah penghilangan kata, frasa, maupun 

klausa pada sebuah wacana. Pelesapan sebagai wujud keefektifan sebuah 

kalimat, artinya di dalam sebuah kalimat mungkin tidak terdapat pola 

subjek ataupun pola predikat. Hal senada disampaikan oleh Samsuri 

(1985:278) mengungkapkan bahwa pelesapan adalah pengurangan atau 

penghilangan pemadu-pemadu secara umum 

Peneliti memilih poster dan baliho sebagai objek penelitian, karena 

dalam pembuatan frasa, klausa, maupun kalimat pada poster dan baliho 

memiliki banyak variasi pelesapan maupun penambahan agar pembaca 

tertarik dan mau membaca iklan pada poster dan baliho tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk 

mendeskripsikan kata, frase, klausa, atau kalimat yang sering dilesapkan 

dalam poster dan baliho dengan mengangkat judul penelitian : “Analisis 

Kalimat pada Poster dan Baliho yang Terdapat Di Wilayah Surakarta: 

Kajian Pelesapan”. 

2. Pembatasan Masalah 

Sebuah penelitian sangat perlu adanya pembatasan masalah. 

Pembatasan masalah dilakukan agar tidak terlalu luas ruang lingkupnya 

sehingga penelitian dilakukan secara sistematik dan terperinci. Adapun 
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masalah dalam penelitian ini hanya dibatasai pada pelesapan subjek dan 

predikat pada poster dan baliho di wilayah Surakarta yang terdapat di 

sepanjang jalan Slamet Riyadi dan di sepanjang jalan Adi Sucipto.  

3. Rumusan Masalah 
Dalam penelitian ini ada 3 masalah yang perlu dicari jawabannya.  
1. Bagaimana pelesapan subyek yang terjadi pada poster dan baliho 

berdasarkan produk tertentu? 
2. Bagaimana pelesapan predikat yang terjadi pada poster dan baliho 

berdasarkan produk tertentu? 
3. Bagaimana dampak pelesapan subyek dan predikat pada poster dan 

baliho terhadap pemahaman masyarakat?  
4. Tujuan Penelitian 

Ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.  
1. Mendeskripsikan pelesapan subyek yang terjadi pada poster dan 

baliho berdasarkan produk tertentu. 
2. Mendeskripsikan pelesapan predikat yang terjadi pada poster dan 

baliho berdasarkan produk tertentu. 
3. Mendeskripsikan dampak pelesapan subyek dan predikat pada poster 

dan baliho terhadap pemahaman masyarakat.. 
5. Landasan Teori 

a. Kalimat  

Kalimat adalah bagian terkecil atau wacana yang dapat 

mengungkapkan gagasan, pikiran atau konsep yang dimiliki seseorang 

secara utuh yang dituangkan dalam bentuk kata, frasa, dan klausa.  

Abdul Chaer (2009: 46) membagi jenis kalimat berdasarkan modusnya 

menjadi lima bagian. 

1) Kalimat berita (Deklaratif), adalah kalimat yang berisi pernyataan 

belaka. 

Contoh : Andi murid terpandai di kelasnya. 

2) Kalimat tanya (interogatif), adalah kalimat yang berisi pertanyaan, 

yang perlu dijawab. 

Contoh : Mengapa kamu tidak masuk kerja kemarin? 

3) Kalimat perintah (imperative), adalah kalimat yang berisi perintah, 

dan perlu diberi reaksi berupa tindakan.  

Contoh : Tolong matikan lampu kamar itu! 
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4) Kalimat seruan (interjektif), adalah kalimat yang menyatakan 

ungkapan perasaan. 

Contoh : Aduh, dompet saya ketinggalan di rumah. 

5) Kalimat harapan (optatif), adalah kalimat yang menyatakan harapan 

atau keinginan. 

Contoh : Semoga nilai ujian saya semester ini memuaskan.  

b. Pelesapan 

Pelesapan menurut Sumarlam (2003:23) adalah salah satu jenis 

kohesi gramatikal yang berupa penghilangan atau pelesapan satuan 

lingual tertentu yang telah disebutkan sebelumnya.  

Fungsi pelesapan dalam wacana (1) Menghasilkan kalimat 

yang efektif (untuk efektivitas kalimat). (2) Efisiensi, yaitu untuk 

mencapai nilai ekonomis dalam pemakaian bahasa. (3) Mencapai 

aspek kepaduan wacana. (4) Bagi pembaca /pendengar berfungsi untuk 

mengaktifkan pikirannya terhadap hal-hal yang tidak diungkapkan 

dalam satuan bahasa. (5) Untuk kepraktisan berbahasa terutama dalam 

berkomunikasi secara lisan (Sumarlam, 2003: 30).  

c. Poster dan baliho 

Poster merupakan suatu iklan yang dibuat oleh pihak instansi 

tertentu untuk memasarkan produk, biasanya ditempel di tempat umum 

seperti tembok, pohon, terminal, dll. Baliho adalah publikasi yang 

berlebih-lebihan ukurannya agar menarik perhatian masyarakat 

(biasanya dengan gambar yang besar di tempat-tempat ramai. 

Mengingat banyak jenis iklan yang dimuat di dalam poster dan 

baliho, jadi Poster tidak hanya mempunyai satu jenis tetapi poster 

memiliki beberapa jenis. “Poster niaga adalah Poster yang berisi 

penawaran sebuah produk atau jasa contoh, poster rokok, poster 

sabun, poster sepatu, dan sebagainya. Poster kegiatan adalah Poster 

yang berisi pelaksanaan suatu kegiatan contoh poster seminar, poster 

pentas seni, poster jantung sehat, dan sebagainya. Poster pendidikan 

adalah Poster yang bertujuan memberi penerangan kepada masyarakat 
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bersifat memberitahu atau mendidik contoh poster kesehatan, poster 

kebersihan, dan poster pendidikan (http:// haristitik. blogspot. com/ 

2009 /05/ poster.html). 

d. Iklan 

Jenis iklan berdasarkan media yang menjadi sarananya iklan 

dibagi menjadi lima jenis. 

1. Iklan surat kabar 

Iklan ini dimuat dimedia cetak surat kabar dengan berbagai ukuran 

sesuai dengan kemanpuan keuangan pemasangan iklan.  

Contoh: Iklan lowongan pekerjaan, iklan duka cita, iklan baris, dll. 

2. Iklan majalah adalah jenis iklan yang dimuat di majalah. 

Contoh: Iklan tempat wisata, iklan produk, dll. 

3. Iklan radio atau televisi 

Iklan ini merupakan jenis iklan yang disiarkan pada program 

khusus di radio atau televisi sehingga menjangkau khalayak luas. 

Contoh: iklan elektronik, iklan kartu perdana, iklan tempat rumah 

makan. 

4. Iklan berupa surat langsung 

Pemasangan iklan ini dilakukan dengan mengirimkan pesan 

langsung yang ditujukan ke alamat tertentu. 

5. Iklan poster dan papan reklame 

Iklan ini biasa disajikan dalam bentuk tulisan dan gambar yang 

menarik yang dipasang di tempat-tempat strategis. Bahasa yang 

digunakan singkat supaya dapat dilihat dan dibaca dalam sekilas 

pandang. Contoh: Iklan produk sepeda motor, iklan kecantikan, 

iklan produk makanan, dll. 

B. Metode Penelitian  

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Surakarta tepatnya di sepanjang 

jalan Slamet Riyadi dan di sepanjang jalan Adi Sucipto. Dan waktu 
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penelitian ini dilakukan selama 7 bulan yakni pada tanggal 1 Oktober 2011 

sampai 31 April 2012 

2. Jenis dan Strategi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Penelitian ini 

berdasarkan objek penelitian yang diperoleh dari data penelitian, yaitu 

pelesapan kata – kata yang terdapat pada poster dan baliho di wilayah 

Surakarta.  

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah pelesapan subjek dan predikat 

pada poster dan baliho yang terdapat di wilayah Surakarta tepatnya di 

sepanjang jalan Slamet Riyadi dan di sepanjang jalan Adi Sucipto. 

4. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah tuturan yang terdapat pada poster 

dan baliho di wilayah Surakarta yang mengandung makna tersendiri 

sebagai penarik minat masyarakat. Sumber data dalam penelitian diperoleh 

dari poster-poster dan baliho sebanyak 27 baliho di jalan - jalan kota 

wilayah Surakarta (sepanjang jalan Slamet Riyadi dan sepanjang jalan Adi 

Sucipto). 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode simak dan dokumentasi. Metode simak memiliki 

teknik lanjutan yang berupa teknik catat. Dalam arti, peneliti dalam upaya 

mendapatkan data dilakukan dengan mencatat penggunaan bahasa yang 

terdapat pada poster dan baliho. Dalam metode dokumentasi ini, peneliti 

memotret poster dan baliho di jalan – jalan wilayah Surakarta tepatnya di 

sepanjang jalan Slamet Riyadi dan di sepanjang jalan Adi Sucipto.  

6. Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, teknik trianggulasi yang digunakan adalah 

teknik trianggulasi sumber data. Trianggulasi sumber data digunakan 

untuk membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan atau 
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keabsahan suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda.  

7. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode agih 

dan metode padan pragmatis. Metode agih dalam penelitian ini berupa 

data yang diperoleh diparafrase (teknik ubah ujud) terlebih dahulu 

sehingga diketahui bentuk kalimat utuh kemudian dicari pola kalimat 

untuk dianalisis pelesapan subjek dan predikatnya dengan menggunakan 

teknik lesap.  

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Pelesapan Subjek 

Data 1 

Iklan toko komputer 

(1) Suha komputer  berkualitas dan (Suha komputer) bergaransi 
      S                    P                            (S)                    P 
Pada kalimat (1) terdapat pelesapan subjek yakni kata suha 

komputer. Dengan dimunculkannya kata tersebut sebagai informasi baru 

diharapkan pembaca bisa memahami kalimat secara utuh. 

(2) Dapatkan segera harga (komputer dan laptop) termurah di Suha komp  
                 Pel                                    (S)                               P          O 

Pada kalimat (2) data 1 terdapat pelesapan subjek yaitu kata harga 

komputer dan laptop. 

Data 2 

Iklan rumah makan 

(1) Ayam resto nikmat dan (ayam resto) lezat 
                S            P                    (S)             P 

Pada kalimat (1) terdapat pelesapan subjek yakni kata ayam resto. 

Dengan dimunculkannya kata tersebut sebagai informasi baru diharapkan 

pembaca bisa memahami kalimat secara utuh 

(2) (Ayam resto) menyajikan spesial ayam goreng dan ayam tulang lunak 
          (S)                 P                                              O 

 Pada kalimat di atas ditemukan pelesapan subjek. Kata yang 

dihilangkan atau dilesapkan yaitu kata ayam resto. 
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Data 3 

Iklan sepeda motor 

(3) (Suzuki hayato 125) Change & Challenge  
         (S)                             P      

(2) (Suzuki Hayato 125)  gayaku pilihanku 
                         (S)                              P 

Pada kalimat (3) dan (2) terdapat pelesapan subjek yakni kata Suzuki 

hayato 125. Dengan dimunculkannya kata tersebut sebagai informasi baru 

diharapkan pembaca bisa memahami kalimat secara utuh. 

Data 4 

Iklan pegadaian  

(1) (Anda) Perlu dana cepat, pegadaian pilihan paling tepat. 

                (S)        P           O                S              P           K 

(2) (Pegadaian) Pelayanan cepat, mudah, dan aman diasuransikan. 

         (S)               P                                         O 

Kalimat di atas merupakan kalimat majemuk. Pada kalimat (1) bagian 

yang dilesapkan adalah subjek kalimat yaitu kata Anda. Sedangkan pada 

kalimat (2) yang dilesapkan adalah kata pegadaian.  

Data 5 

Iklan tempat perbelanjaan 

      (2) (Mede fashion) menghadirkan jilbab & perlengkapan muslim berkualitas 
                       (S)                      P                                               O 

 bertempat di jalan menco. 
             Ket.tempat 

Pada bagian kata yang dilesapkan yaitu Mede fashion sudah 

disebutkan sebelumnya. 

Data 6 

Iklan kartu perdana flexi 

      (1) Beneran nih! (Pakai flexi) nelpon siang malam ga’bayar 

                   Ket                (S)             P         K.waktu       pel 

Kalimat tersebut mengalami pelesapan subjek yaitu pada kata Pakai 

flexi.  
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Data 7 

Iklan pajak 

(2) (Mari kita) ikuti & sukseskan sensus pajak nasional 
             (S)                    P                                 O 

      (3) (Masyarakat Indonesia) bangga bayar pajak. 
                           (S)                                P             O 

Pada kalimat (2) terdapat pelesapan subjek yakni kata Mari kita. 

Sedangkan pada kalimat (3) terdapat pelesapan subjek yaitu kata masyarakat 

Indonesia. 

Data 8 

Iklan toko elektronik  

      (3) (Anik elektronik)  menyediakan  televisi, mesin cuci, kulkas, dll. 

                       (S)                          P                            O 

Pelesapan subjek dimunculkan pada kata Anik elektronik, yang 

menjadikan pembaca lebih mudah memahami arti konteks pada kalimat 

tersebut. 

Data 9 

Iklan kartu perdana As 

(2) (Pakai kartu As) untuk (menikmati) program serba Rp 1000  hubungi *100# 

         (S)                            P                                   O                     Pel           

Pada kalimat (2) di atas ditemukan pelesapan subjek. Kata yang 

dihilangkan atau dilesapkan yaitu Pakai kartu As. 

Data 10 

Iklan handphone 

(2) (Nexian next generation) tersedia dalam 9 warna 

                               (S)                                      P           

Kalimat (2) terdapat bagian kata yang dilesapkan yaitu Nexian next 

generation yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. 

Data 11 

Iklan majalah 

(2) (Majalah adira motomaxx) bacaan paten untuk bikers keren & komunitas   

beken                 (S)                               P                               O                    
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       (3) (Majalah adira motomaxx) diterbitkan oleh PT Asco Media Utama 
                        (S)                            P                           O 

Kalimat (2) dan (3) mengalami pelesapan subjek yaitu pada frasa 

Majalah adira motomaxx yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya. 

Data 12 

Iklan rokok 

(2) (Sejati gold) halus terasa, genggam dengan bangga. 
           (S)                  P                          K.cara            

      (3) (Sejati gold) emang bikin bangga 
        (S)                  P             O 

Pada kalimat (2) dan (3), bagian yang dilesapkan adalah subjek 

kalimat berupa nama produk yang dipromosikan yaitu Sejati gold. 

Data 13 

Iklan susu dancow 

(2) (Nestle dancow)  saluran cerna  sehat  dan   sikecil  terlindungi  

                      (S)                       O              K     konj       S            P 

Data yang terdapat pada kalimat (2) merupakan kalimat yang 

mengalami pelesapan subjek yaitu pada kata Nestle dancow. 

Data 14 

Iklan kartu perdana axis 

(2) (Axis) gebrakan hemat 24 jam hemat tanpa tanding 

         (S)                P                           K.waktu  

(3) (Axis) gratis 10.000 sms seharian ke semua operator setelah sms Rp 400 
              (S)                                      O                                              K.tempat 

(4) (Axis) gratis nelpon seharian ke semua axis setelah nelpon Rp 1000 
  (S)                                    O                                       K.tempat 

Secara keseluruhan ketiga kalimat tersebut, yakni kalimat (2), (3), dan 

(4) mengalami pelesapan subjek. Bagian yang dilesapkan berupa nama 

produk yaitu kata Axis. 

Data 15 

Iklan kosmetik 

(1) (Dengan be hati) semakin hari semakin mempesona  
    (S)                                    P                             
Kalimat (1) mengalami pelesapan subjek yaitu pada kata Be hati. 
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Data 16 

Iklan obat batuk 

(2) (Laserin) mengandung ekstrak jahe, sirih, cengkeh, kayu manis & akar  

     (S)              P                                               O  

Pada kalimat (2) data 16 ditemukan pelesapan subjek. Kata yang 

dihilangkan atau dilesapkan yaitu kata Laserin. 

Data 17 

Iklan sponsor rokok  

(1)  Ini baru rokok pilihan kita (pasti neo mild) 

               P                                     (S) 

Pada kalimat (1) data 17 terdapat pelesapan subjek yaitu kata Pasti 

neo mild. 

2. Pelesapan Predikat 

Data 18 

Iklan sponsor rokok 

(1) Surya profesional mild tour present (menampilkan) SID dan j-rocks. 

                                       S                                       (P)                            O 

Pada kalimat (1) data 18 terdapat pelesapan predikat yaitu kata 

Menampilkan. 

Data 19 

Iklan pameran buku 

(2) Pameran buku murah solo (diselenggarakan) 30 september - 9 oktober  
                      S                               (P)                         Ket.waktu 
2011 di assalam hypermarket. 
                 Ket.tempat     

Pada kalimat (2) data 19 terdapat pelesapan predikat yaitu kata 

Diselenggarakan. 

Data 20 

Iklan produk madu 

(2)  Madu hutan (bermanfaat) untuk tubuh menjadi sehat dan kuat  

         S                  (P)                   O                   K.akibat 
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 Pada kalimat (2) terdapat pelesapan pada unsur predikat yaitu kata 

Bermanfaat. 

Data 21 

Iklan jamu pelangsing  

(1) Kunir asem plus sirih  (bisa dikonsumsi) untuk  pria dan wanita 

                             S                              (P)                           O 

Data 21 pada kalimat (1) merupakan kalimat yang mengalami 

pelesapan predikat yaitu pada kata bisa dikonsumsi. 

Data 22 

Iklan hotel 

(2)  Hotel mulia (menyediakan) fasilitas kamar, meeting room, kapasitas 50  

                     S                    (P)                                                      O 

Pada kalimat (2) data 22 terdapat pelesapan predikat yaitu kata 

Menyediakan. 

Data 23 

Iklan deiler motor 

(1) SBR (Sumber Baru Rezeki) motor (menjadi) (semakin besar dan 

terpercaya           S                                        (P)                          O 

 Pada kalimat (1) data 23 terdapat pelesapan pada predikat inti yaitu 

Menjadi. Kata semakin besar dan terpercaya merupakan pelengkap dari 

unsur objek. 

Data 24 

Iklan layanan masyarakat 

(2)  Solo siap (menyelenggarakan) (asean para games) 
                   S                       (P)                            O 

 Pada kalimat (2) data 24 terdapat pelesapan predikat yaitu kata 

Menyelenggarakan. 

Data 25 

Iklan tempat wisata 

(1)  Jawa timur park 2 (mengajarkan) pembelajaran satwa dan rekreasi 

                          S                         (P)                                   O 
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 Apabila sebuah kalimat sudah tersusun seperti itu, kemungkinan 

dapat berdiri sendiri tanpa konteks lain. Pelesapan predikat dimunculkan pada 

kata mengajarkan. 

Data 26 

Iklan produk cat 

(1)  No droup terpercaya (sebagai cat pelapis anti bocor) 

                 S                                     (P) 

Kalimat (1) data 26 menduduki frasa verba pasif transitif. Karena 

kalimat tersebut memerlukan pelengkap yaitu kata sebagai cat pelapis anti 

bocor. 

Data 27 

Iklan tempat perbelanjaan 

(1)  Pekan djaya collection (menyediakan) pakaian, sepatu, tas, dll 

                  S                             (P)                          O           

 Pada kalimat (1) data 27 terdapat pelesapan predikat yaitu kata 

menyediakan. 

3. Dampak Pelesapan 

Data mitra tutur 

No Nama Jenis 

1 Miftahudin Poster  

2 Wisnu Krisminanda Baliho  

3 Priyo Utomo Poster  

4 Sri Uning Haryani Baliho  

5 Rahardian Baliho  

6 Ardy yudiyana Poster 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

sejumlah mitra tutur. Dapat disimpulkan bahwa pelesapan kalimat pada iklan 

poster dan baliho sangat berguana bagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan 

adanya wawancara dengan sejumlah masyarakat yang menganggap bahwa 

kalimat yang mengalami pelesapan lebih mudah dipahami. 
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D. Penutup 

 1. Pelesapan subjek pada iklan poster dan baliho terdapat 17 data dari total 

jumlah 27 data. Keseluruhan kalimat yang mengalami pelesapan subjek 

berupa nama produk yang dipromosikan, unsur wajib, dan kalimat yang 

mengandung informasi.  

2. Pelesapan predikat pada iklan poster dan baliho terdapat 10 data dari total 

jumlah 27 data. Keseluruhan kalimat yang mengalami pelesapan predikat 

berupa kata verba pasif transitif, kata verba intransitif, kata adjektiva, dan 

frasa verba asif transitif. 

3. Dampak pelesapan terhadap pemahaman masyarakat pada penelitian ini 

terdapat 6 mitra tutur yang sudah diwawancarai. Secara keseluruhan 

keenam orang itu menyatakan paham setelah kalimat mengalami pelesapan. 

Akan tetapi sebelum kalimat mengalami pelesapan atau masih pada bentuk 

aslinya hanya dua orang yang dapat memahami. Dapat disimpulkan untuk 

penelitian mengenai analisis kalimat kajian pelesapan ini sangat berguna 

dan membantu bagi masyarakat.  
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