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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 Bab ini berisi simpulan serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian 

mengenai kelas verba dalam kalimat bahasa Sunda. Secara menyeluruh isi bab ini 

pula akan dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang hasilnya telah 

dianalisis pada bab empat. Yang menarik perhatian penulis untuk melakukan 

penelitian ini ialah kesederhanaan empat fitur kelas verba yang mampu mengungkap 

macam-macam kelas verba hanya dengan fitur static, dynamic, telic, dan punctual. 

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana realisasi kelas verba dalam kalimat 

bahasa Sunda ragam tulisan jika ditinjau dengan pendekatan Role and Reference 

Grammar.  Selain itu pula penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana struktur 

logis verba terhadap argumen-argumen lainnya dalam konstruksi kalimat bahasa 

Sunda ragam tulisan. Sebagai sintesis akhir dari penelitian ini akan diberikan pada 

simpulan dan rekomendasi. 

5.1. Simpulan 

 Penelitian ini secara umum telah mencapai akhirnya. Sebagaimana pada bab 

pertama, penelitian ini mengkaji (1) realisasi kelas verba dalam kalimat bahasa Sunda 

ragam tulisan dengan pendekatan Role and Reference Grammar, (2) struktur logis 

verba terhadap argumen-argumennya dalam konstruksi kalimat bahasa Sunda ragam 

tulisan.  Penelitian ini menguji enam kelas verba yang diajukan Van Valin (2005) 
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yaitu: state, activity, achievement, semelfactive, accomplishment, dan active 

accomplishment dalam bahasa Sunda. Sekaitan dengan pertanyaan tentang kelas 

verba dalam bahasa Sunda ditemukan beberapa hasil sebagai berikut. Pertama, kelas 

verba state berkenaan dengan sebuah keaadaan yang tetap dan berkaitan dengan 

kognisi.  Namun pada korpus data bahasa yang dibatasi, penulis tidak menemukan 

kelas verba state. Oleh karena itu penulis tidak melakukan penganalisian untuk kelas 

verba state. Kedua, pada penganalisisan kelas verba activity yang bercirikan fitur 

[+dynamic] dilakukan lima kali pengetesan dan hasilnya identik seperti pada kriteria 

Test for Aktionsart classes. Ketiga, pada penganalisisan kelas verba achievement 

yang bercirikan [+telic] dan [+punctual] dilakukan lima kali pengetesan dan hasilnya 

dalam bahasa Sunda mempunyai pilihan lain. Kriteria dari Test for Aktionsart classes 

pada kelas verba achievement diberikan tanda asterik. Oleh karena itu penulis 

berkewenangan untuk bisa memilih antara ‘ya’ dan ‘tidak’ dalam kriteria 

pengetesannya.  

Keempat, pada penganalisisan kelas verba semelfactive yang bercirikan 

[±dynamic] dan [+punctual] dilakukan lima kali pengetesan dan hasilnya sama 

dengan pengetesan kelas verba semelfactive. Dalam bahasa Sunda bisa memilih 

antara ‘ya’ dan ‘tidak’ dalam kriteria pengetesannya. Kelima, pada penganalisian 

kelas verba accomplishment yang bercirikan [+telic] dilakukan lima kali pengetesan 

dan hasilnya identik seperti pada kriteria Test for Aktionsart classes. Keenam, pada 

penganalisisan kelas verba active accomplishment yang bercirikan [+dynamic] dan 



64 
 

Ardi Mulyana Haryadi, 2013 
Kelas Verba Dalam Kalimat Bahasa Sunda :Kajian Role And Reference Grammar 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 
 

[+telic] dilakukan lima kali pengetesan dan hasilnya identik seperti pada kriteria Test 

for Aktionsart classes.  

Sekaitan dengan pertanyaan kedua mengenai struktur logis kelas verba dalam 

bahasa Sunda akan dipaparkan sebagai berikut.  Struktur logis sebenarnya hanyalah 

pelengkap kelas verba dalam teori Role and Reference Grammar.  Itu merefleksikan 

struktur semantik dari realisasi sebuah konstruksi kalimat. Masing-masing kelas 

verba dalam bahasa Sunda  ditentukan predikator serta argumen-argumennya. Setelah 

konstruksi kalimat dibangun dalam diagram pohon atau tree diagram ala Role and 

reference Grammar lalu di bawahnya diterangkan struktur logisnya. Oleh karena itu 

struktur logis (atau semantik) merepresentasikan makna dari kelas verbanya masing-

masing. 

Kekhasan analisis kelas verba dengan RRG dalam bahsasa Sunda dapat 

disarikan sebagai berikut. Pertama, pada kelas verba Achievement dan Semelfactive 

pada hasil pengetesannya bisa bebas memilih antara ‘ya’ dan ‘tidak’, karena pada 

Tests for Aktionsart Classes ditandai dengan tanda asterisk (*). Kedua, pemilihan 

kriteria pengetesan dalam bahasa Sunda dapat ditandai dengan beragamnya pilihan 

leksikal. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam bahasa Sunda ada undak-usuk 

bahasa.  Dalam penelitian ini ada juga keterbatasan mengenai causative dari masing-

masing kelas verba. Itu terjadi karena data dalam penelitian ini terbatas. 

Kelas verba dan struktur logisnya, dalam pandangan penulis, merupakan awal 

mula atau dasar dari teori Role and Reference Grammar. Berdasarkan dua temuan di 
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atas dapat dikemukakan beberapa hal. Pertama, Role and Reference Grammar 

mongonfirmasi klaim fitur universalnya dapat digunakan dalam lintas bahasa. Kedua, 

rupanya teori ini dapat menerangkan fitur-fitur sintaksis secara komprehensif meliputi 

sintaksis, semantik, (dan pragmatik). Sintaksis, semantik, dan pragmatik dapat 

diuraikan pada sistem gramatika lintas bahasa. Demikianlah simpulan hasil analisis 

secara umum telah dipaparkan di atas. 

5.2. Rekomendasi 

 Penelitian ini hanya berfokus pada kelas verba dan struktur logis dalam 

kalimat bahasa Sunda. Data yang digunakan pun terbatas hanya pada carpon atau 

cerpen dalam majalah berbahasa Sunda. Namun demikian kiranya hal tersebut, dalam 

pandangan penulis, merupakan awal atau pintu dari teori Role and Reference 

Grammar yang sangat dalam. Penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya 

untuk meneliti struktur informasi, hubungan sintaksis dan representasi semantik 

dalam kalimat sederhana dan kompleks dengan data yang lebih banyak serta lebih 

komprehensif. Selain itu, penulis berpandangan kiranya teori Role and Reference 

Grammar ini dapat digunakan dalam lintas bahasa, khususnya pada bahasa-bahasa 

nusantara. 

 

 


