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Klausa dapat dianalisis berdasarkan tiga dasar, yakni ber
dasarkan fungsi yang menjadi unsur-unsurnya (funga! sintaktia
nya), berdasarkan kategori yang menjadi unsur-unsurnya (kate
gori aintaktisnya), dan berdasarkan peran yang menjadi unsur
unsurnya (peran sintaktisnya). Pembicaraan klausa dari sudut 
fungai-fungsi sintaktisnya dan dari sudut kategori-kategori
sintaktisnya agaknya sudah oukup sering dilakukan. meakipun 
di sana-sini masih terdapat beberapa persoalan. Akan tetapi,
pembicaraan klausa dari audut peran-peran sintaktisnya ternya
ta masih aedikit dilakukan orang. Berdasarkan hal inilah. pe
nelitian tentang peran-peran klausa ini dilakukan. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada tiga
hal. Pertama, akan dicoba ditemukan janis-jenis V pengiai fung
ai P beserta tipe-tipenya. Kedua. akan diketahui pula aneka 
macam jalinan atruktur peran klauaa yang fungsi P-nya diisi V. 
Ketiga, tiap-tiap peran yang ditemukan akan dideskripsikan 
identitasnya secara lebih mendalaB. 

Data-data dalam ~enelitian ini dikumpulkaD dengan meng
gunakan metode simak ltetapi tidak sama sakali mengesampingkan
metode percakapan) beaerta teknik dasarnya ialah teknik aadap.
Kegiatan penyadapan itu dilakukan dengan cara tidak berparti
sipaai ketika menyimak.

Setelah data-data yang'diperlukan terkumpul, data-data 
itu kemudian dianalisis. Metode yang dipergunakan untuk menga
nalisisnya adalah metode padan. Subjenis metode padan yang di
gunakan adalah metode padan jenis referensial. Teknik dasarnya
ialah teknik pilah unsur penentu beserta alatnya berupa daya 
pilah jenis referenaial. 

Di samping metode padan, digunakan pula metode diatribu
sional. Teknik yang dimanfaatkan ialah teknik parafraaa.Tek
parafrasa ini digunakan untuk membantu memperkuat penentuan 
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peran unaur klausa tertentu. Di aamping itu. dlgunakan pula
teknik-teknik lain, misalnya dengan mengubah suatu konatituen 
menJadi bentuk perintah. dengan cara mempertanyakan suatu kon
atituen. dengan merangkaikan suatu konstituan dengan kata se
dang atau aangat yang kesemuanya itu bertujuan untuk membantu 
memperjelas penentuan tiap-tiap peran. 

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ada tlga
hal. Pertama. peran-peran slntaktis itu bersifat relasional. 
Kedua. dalam jalinan struktur peran. V itu merupakan pusatnya.
Ketlga. V dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Penjenisan
itu dapat didasarkan pada dua hal. Pertama. berdasarkan peran 
yang dinyatakannya. dan kedua berdasarkan peran N yang ditun
tutnya. Dengan diketahuinya jenis-jenis V itu. baik berdaaar
kan peran yang dinyatakannya maupun berdasarkan peran N yang 
dituntutnya. maka akan dapat diketahui pula aneka macam jali
nan struktur peran pada aetiap tuturan yang memanfaatkan V ae
bagai pangiai predikatnya. 
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