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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Satuan bahasa yang menjadi inti dalam pembicaraan sintaksis adalah 

kalimat yang merupakan satuan di atas klausa dan di bawah wacana. Persoalan 

kita, apakah kalimat itu? Banyak definisi bahwa kalimat adalah satuan sintaksis 

yang disusun dari konstituen dasar, yang biasanya berupa klausa, dilengkapi 

dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final (Chaer, 

2009:44). 

Media cetak pada surat kabar tidak lepas dari ide yang dikemukakan oleh 

penulis. Setiap tulisan pada surat kabar memiliki tatanan dan susunan kalimat. 

Jika kalimat tersebut tersusun dengan baik, maka akan mendapatkan tanggapan 

yang baik. Dengan demikian, menulis tidak lepas dari penyusunan kalimat. 

Kalimat merupakan satuan sintaksis yang berupa klausa serta dilengkapi dengan 

konjungsi dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan atau 

intonasi final. Kalimat dipandang dari segi jumlah dibagi menjadi dua, yaitu 

kalimat tunggal dan kalimat majemuk. 

Kalimat tunggal terdiri dari satu klausa bebas tanpa klausa terikat sehingga 

tidak ada unsur-unsur yang sama dalam kalimat tersebut. Kalimat tunggal tidak 

memerlukan konjungsi. Sedangkan kalimat majemuk terdiri dari dua klausa 

bebas. Kalimat majemuk ini memerlukan konjungsi sebagai penghubung 

antarklausa, sehingga ada unsur-unsur yang sama. Kalimat majemuk berdasarkan 

pembagian klausa dibagi menjadi tiga, yaitu kalimat majemuk setara 

(koordinatif), kalimat majemuk bertingkat (subordinatif), dan kalimat majemuk 

campuran. 

Kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat dalam 

penggabungan dua klausa dapat menimbulkan dua unsur yang sama dalam satu 

kalimat. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakefektivan dalam kebahasaan 

karena informasi yang terkandung menjadi ganda. Untuk mencegah hal itu, maka 

salah satu unsur yang sama dilesapkan atau dihilangkan.  
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Pelesapan atau disebut juga elipsis atau ada yang menyebutkan rapatan  

terbagi menjadi pelesapan subjek, objek, predikat, keterangan, maupun gabungan 

dari beberapa pelesapan unsur kalimat yang sama. Pelesapan itu terjadi hanya 

pada unsur atau fungsi dalam suatu kalimat yang sama saja. Jika terjadi pelesapan 

pada unsur yang diawali konjungsi tidak sama dengan klausa utama atau unsur 

yang tidak diawali konjungsi, maka pelesapan itu tidak boleh dilakukan (Alwi, 

2000:331-332). 

Pelesapan satuan lingual yang berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat ini 

banyak terdapat dalam setiap wacana dalam media baik media tertulis maupun 

media lisan. Wacana dalam media tertulis seperti surat kabar. Kalimat dalam 

surat kabar memiliki ciri yang sangat kompleks sehingga banyak melesapkan 

beberapa unsur kalimat tersebut. Surat Kabar Solopos rubrik Pendidikan dan 

Humoniora banyak mengalami pelesapan pada setiap unsur kalimat majemuk. 

Oleh karena itu, peneliti akan meneliti mengenai “Pelesapan Unsur Kalimat 

Majemuk pada Rubrik Pendidikan dan Humoniora Surat Kabar Solopos”. 

Masalah yang diangkat oleh peneliti mengenai unsur-unsur apa saja yang 

dilesapkan dalam kalimat majemuk di Surat Kabar Solopos pada Rubrik 

Pendidikan dan Humoniora, kemudian peneliti akan menganalisis pola S-P-

O/Pel-K pada setiap kalimat yang mengalami pelesapan, dan mengkasifikasikan 

pada pelesapan anaforis (peristiwa pelesapan mengikuti anteseden kalimat) dan 

pelesapan kataforis (pelesapan mendahului anteseden kalimat). 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan 

dibahas mengenai “Pelesapan Unsur kalimat Majemuk pada Rubrik Pendidikan 

dan Humoniora Surat Kabar Solopos”  sebagai berikut. 

1. Bagaimana pelesapan unsur kalimat majemuk pada rubrik pendidikan dan 

humoniora surat kabar Solopos? 

2. Bagaimana penggolongan pelesapan anaforis dan kataforis pada unsur kalimat 

majemuk pada rubrik pendidikan dan humoniora surat kabar Solopos? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang berjudul “Pelesapan Unsur Kalimat Majemuk 

pada Rubrik Pendidikan dan Humoniora Surat Kabar Solopos”, yaitu. 

1. Mengidentifikasi pelesapan unsur kalimat majemuk pada rubrik pendidikan 

dan humoniora surat kabar Solopos. 

2. Mendeskripsikan penggolongan pelesapan anaforis dan kataforis pada 

pelesapan unsur kalimat majemuk pada rubrik pendidikan dan humoniora 

surat kabar Solopos. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk jendela informasi dan 

wahana menambah ilmu pengetahuan tentang pelesapan unsur kalimat majemuk. 

Tulisan ini juga sebagai bukti bahwa aspek kebahasaan berupa pelesapan satuan 

lingual kata, frasa, klausa, dan kalimat pada unsur kalimat majemuk masih 

relevan dengan kehidupan sehari-hari. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang pelesapan 

atau rapatan yang digunakan dalam pelesapan unsur kalimat majemuk pada 

rubrik pendidikan dan humoniora surat kabar Solopos kepada peneliti dan para 

pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


