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1 
 PENDAHULUAN 

 

 
A. Bahasa Sarana Berkomunikasi 

Bahasa adalah sarana utama dalam berkomunikasi di 

dalam masyarakat baik secara lisan maupun tertulis. Fungsi 

bahasa sebagai alat komunikasi digunakan di dalam berbagai 

sendi kehidupan, seperti keluarga, pendidikan, pemerintahan, 

dan lain-lain. Manusia akan mengalami kesulitan 

berkomunikasi tanpa bahasa karena bahasa tidak dapat 

dipisahkan sebagai unsur-unsur pendukung interaksi dalam 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, bahasa dibutuhkan 

manusia sebagai alat komunikasi untuk memenuhi segala 

kebutuhannya. 

Pemanfaatan potensi bahasa sebagai alat komunikasi 

dapat dilihat dalam dunia pendidikan, media massa cetak dan 

elektronik, presenter, perdagangan, dan hampir di semua ranah 

kehidupan bahasa digunakan sebagai sarana untuk 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi, bahasa 

memiliki peran dan fungsi strategis dalam kehidupan sehari-

hari. Hal itu senada dengan pendapat Kridalaksana (1994: 21) 

bahwa bahasa sebagai lambang bunyi yang arbriter 

dipergunakan oleh masyarakat untuk berhubungan dan 

bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri.  

Pemakaian bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat 

sebagai alat untuk berhubungan dan bekerjasama itu 

menyebabkan bahasa memiliki berbagai ragam. Ragam bahasa 

adalah variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. 

Berdasarkan cara penyampaiannya ragam bahasa dibedakan 

atas ragam bahasa lisan dan tertulis, sedangkan berdasarkan 

penggunaannya (situasi pemakaiannya) ragam bahasa 
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anak muda, sehingga bahasa yang dipakai biasanya perpaduan 

antara bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa daerah setempat. 

Bahasa yang banyak digunakan oleh anak muda ini 

berhubungan dengan bahasa yang bersifat tak baku. 

Penggunaan bahasa yang takbaku tersebut salah satunya 

adalah penggunaan kategori fatis, yang biasanya terdapat 

dalam konteks dialog atau wawancara bersambutan, yaitu 

kalimat-kalimat yang diucapkan oleh pembicara dan lawan 

bicara, Kridalaksana (1994: 111).  

Beranalogi pada pendapat tersebut, dapat dinyatakan 

bahwa penggunaan kategori fatis deh, dong, kan, kok, lho, sih, dls 

merupakan bahasa yang bersifat takbaku yang dipengaruhi 

oleh bahasa daerah, senada dengan pendapat Alwi (2000:18) 

bahwa proses pengaruh-mempengaruhi diantara bahasa yang 

digunakan secara berdampingan, seperti halnya bahasa 

Indonesia dan bahasa daerah Nusantara, merupakan gejala 

yang wajar dengan syarat bahwa proses tersebut justru 

berfungsi mengisi kekosongan kata/istilah atau memperkaya 

kesinoniman kosakata.  

Kategori fatis yang digunakan dalam bahasa non-standar 

ini dapat disebut juga kata tugas, sejalan dengan pendapat 

Kridalaksana (1994:111) bahwa kategori fatis adalah kategori 

yang bertugas memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan 

pembicaraan antara pembicara dan kawan bicara.  

Data yang terdapat dalam objek kajian ini merupakan 

data wawancara yang menggunakan kategori fatis. Sebagai 

contoh, berikut ini adalah kutipan kalimat yang menggunakan 

kategori fatis.  

O  ��´haloµ 

P : ´uuhh, dari suaranya udah beda kan. Kalo kamu dari 

tadi kupinginnya suara Tubagus Akmal aja, sekarang 

ada suara mojangnya yang cantik di sini. Kenalin dulu 

dong, ada siapa sih??µ 

O : ´Halo saya olla Ramlanµ 
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2 
 BAHASA INDONESIA DAN 

RAGAMNYA 

  

 
A. Satuan Sintaksis (Bahasa) 

Pada bagian ini diuraikan pengertian kata, frasa, klausa 

dan kalimat yang merupakan satuan sintaksis (bahasa). Kata, 

frasa, klausa, dan kalimat diungkapkan karena salah satu 

tujuan kajian ini ialah mengetahui posisi kategori fatis dalam 

sebuah konstruksi (kata, frasa, klausa, dan kalimat). Selain 

mengetahui posisi kategori fatis dalam sebuah konstruksi, 

kalimat juga diungkapkan karena pemakaian kategori fatis 

yang menjadi objek dalam tulisan ini berkaitan dengan jenis 

kalimat tertentu. 

1. Kata 

Kata dalam tataran sintaksis merupakan satuan 

terkecil, yang secara hierarki menjadi komponen pembentuk 

satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan 

kalimat. Para tata bahasa tradisonal (dalam Chaer, 2003: 162) 

menyatakan bahwa kata adalah satuan bahasa yang 

memiliki satu pengertian; kata adalah deretan huruf yang 

diapit oleh dua buah spasi, dan mempunyai satu arti. Keraf 

(2003: 21) menjelaskan bahwa,  

´.DWD� PHUXSDNDQ� VXDWX� XQLW� GDODP� EDKDVD� \DQJ�

memiliki stabilitas intern dan mobilitas posisional, yang 

berarti ia memiliki komposisi tertentu (entah fonologis, 

entah morfologis) dan secara relatif memiliki distribusi yang 

EHEDV�µ� 

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa kata 

merupakan bagian terpenting dalam bahasa karena kata 
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3 
 BENTUK DAN JENIS KATEGORI 

FATIS  

 

 
A. Pengertian 

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, 

Harimurti (1994: 111-112) menjelaskan bahwa kategori fatis 

adalah kategori yang bertugas memulai, mempertahankan, atau 

mengukuhkan pembicaraan antara pembicara dan lawan 

bicara. Kelas kata ini biasanya terdapat dalam konteks dialog 

atau wawancara bersambutan, yaitu kalimat-kalimat yang 

diucapkan oleh pembicara dan kawan bicara.  

Sebagian besar kategori fatis merupakan ciri ragam lisan. 

Ragam lisan pada umumnya merupakan ragam non-standar, 

sehingga kebanyakan kategori fatis terdapat dalam kalimat-

kalimat non-standar yang banyak mengandung unsur-unsur 

daerah atau dialek regional. 

Ada bentuk kategori fatis yang terdapat di awal kalimat, 

misalnya Kok kamu pergi juga?, ada yang di tengah kalimat, 

misalnya Bukan dia, kok, yang mengambil uang itu!, dan ada pula 

yang di akhir kalimat, misalnya Saya hanya lihat saja kok! 

Kategori fatis mempunyai bentuk bebas, misalnya kok, 

deh, atau selamat, dan wujud bentuk terikat, misalnya ²lah atau 

pun. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kategori 

fatis berkembang begitu pesat sejalan dengan perkembangan 

ragam bahasa lisan yang dipakai oleh msyarakat. Hal itu, 

terbukti dengan banyaknya ragam baru yang belum 

tergolongkan yang memiliki sifat hanya sebagai penegas atau 

pengukuh, seperti, mah, nih, tuh. 
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4 
 PENUTUP 

  

 
Tulisan ini membahas kategori fatis yang terdapat dalam 

acara wawancara di radio Ardan, radio Oz, dan radio 

Ninetyniners. Bentuk-bentuk kategori fatis yang ditemukan dalam 

data tersebut adalah deh, dong, halo, lah, lho, kan, kok, mah, nah, nih, 

sih, tuh, ya, dan yah. Dalam tulisan ini kategori fatis tersebut 

diamati berdasarkan 1. jenis kalimat dan posisinya dan 2. tugas-

tugasnya.Simpulan pemakaian kategori fatis deh, dong, halo, lah, lho, 

kan, kok, mah, nah, nih, sih, tuh, ya, dan yah berdasarkan data yang 

ada dapat dinyatakan sebagai berikut. 

Bedasarkan Jenis Kalimat dan Posisinya 

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada sumber data, 

dapat dinyatakan bahwa kategori fatis yang terdapat dalam 

kalimat deklaratif, kalimat imperatif, dan kalimat interogatif ialah 

dong dan lah. Kategori fatis yang terdapat dalam kalimat deklaratif 

dan kaimat interogatif ialah dong, halo, kan, kok, lah, lah, nah, nih, sih, 

ya, dan yah. Kategori fatis deh, lho, mah, dan tuh hanya terdapat 

dalam kalimat deklaratif. 

Berdasarkan jenis kalimat dan posisinya, kategori fatis yang 

terdapat dalam data dapat dinyatakan sebagai berikut. (1) Deh, 

terdapat pada posisi tengah dan akhir dalam kalimat deklaratif; (2) 

Dong, terdapat pada posisi tengah dan akhir dalam kalimat 

deklaratif, imperatif, dan interogatif; (3) Halo, terdapat pada posisi 

awal dalam kalimat deklaratif dan interogatif; (4) Kan, terdapat 

pada posisi tengah dan akhir dalam kaliamat deklaratif dan 

interogatif; (5) Kok, terdapat pada posisi tengah dan akhir dalam 

kalimat deklaratif, juga terdapat pada posisi tengah dalam kaliamt 

interogatif; (6) Lah, terdapat pada posisi tengah dan akhir dalam 

kalimat deklaratif, juga terdapat pada posisi tengah dalam kalimat 
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