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ABSTRAK 

 

Penelitian ini  dilatarbelakangi oleh kurangnya penelitian yang membahas 

mengenai kategori fatis dalam bahasa Indoneisa. Selain itu, melakukan penelitian 

pada acara yang tayang di televi dapat mempermudah penelitian, hal ini dikarenakan 

penelitian dapat dilakukan dirumah, sehingga tidak perlu melakukan penelitian 

lapangan untuk mendapatkan dat yang dibutuhkan. Skripsi ini bertujuan untuk 

menganalisis dan mendeskripsikan bentuk, fungsi dan distribusi kategori fatis dalam 

bahasa Indonesia pada acara Indonesia Lawak Klub (ILK) di Trans 7. Kategori fatis 

merupakan kategori yang bertugas untuk memulai, mempertahankan atau 

mengukuhkan komunikasi antara pembicara dan lawan bicara. Penelitian ini 

menggunakan metode observasi, metode simak, metode dokumentasi dengan tekhnik 

lanjutan yaitu tekhnik catat, metode analisis data dengan menggunakan metode padan 

ekstralingual. Sementara itu metode penyajian hasil analisis data menggunakan 

metode informal. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan meliputi, bentuk, fungsi, dan 

distribusi menunjukkan bahwa terdapat delapan belas bentuk kategori fatis dalam 

bahasa Indonesia yaitu fatis kan, lah, pun,ah, ayo, deh, dong, ding, kek, kok, lho, 

mari, nah, selama tmalam, terima kasih, assalammualaikum, waalaikumsalam, dan 

inshaallah. Fatis-fatis tersebut memiliki distribusi yang berbeda-beda, ada yang hanya 

terdapat di awal kalimat, tengah kalimat, akhir kalimat, ada yang terdapat di dua 

posisi, bahkan ada yang terdapat di ketiga posisi. Sedangkan fungsi dari fatis-fatis 

tersebut juga memiliki perbedaan, yaitu fungsi yang dimunculkan pun bervariasi, 

seperti menekankan pembuktian, bantahan, kalimat imperatife, menonjolkan 

konstituen, rasa penolakan atau acuh tak acuh, ajakan, pemaksaan dan sekedar 

penekanan, kesalahan, menghaluskan peritah, pengakuan kesalahan pembicara, 

perincian, pengigkaran, menggantikan kata kenapa, kekagetan, kepastian, 

mengalihkan perhatian, makna memang, menekankan alasan, menguatkan makna, 

membenarkan yang dikatakan kawan bicara, meminta persetujuan atau pendapat 

kawan bicara, rasa keragu-raguan atau ketidak pastian. 

 

Kata kunci: kategori fatis, bentuk, fungsi, distribusi, sintaksis 
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ABSTRACT 

 

This research is motivated by the lack of research that discussed the language 

Indoneisa Phatic category. In addition, doing research on a show that aired on televi 

to facilitate research, this is because research can be done at home, so no need to 

conduct field research to get dat needed. This thesis aims to analyze and describe the 

form, function and distribution Phatic categories in Indonesian on Indonesia Lawak 

Klub (ILK) in Trans 7. Category Phatic category is tasked to initiate, maintain or 

establish communication between the speaker and the listener. This study uses 

observation, refer to the method, the method of documentation with an advanced 

technique that is noted techniques, methods of analyzing data using a unified method 

ekstralingual. While the method of presentation of the results of data analysis using 

informal methods. 

Based on the research that has been conducted covering, form, function, and 

distribution indicate that there are eighteen shape category Phatic in Indonesian is 

Phatic right, lah, no, ah, come on, deh, dong, ding, kek, really, you know, let's, nah, 

during tmalam, thanks, Assalammualaikum, Waalaikumsalam, and inshaallah. Phatic-

phatic have different distributions, there are only in the beginning of the sentence, 

mid-sentence, the end of the sentence, there is contained in two positions, there is 

even contained in the third position. While the function of phatic-phatic also have 

differences, which is a function that is raised is varied, such as emphasizing evidence, 

rebuttal, sentence imperatife, includes constituent, a sense of denial or indifferent, 

solicitation, coercion and just suppression, error, smoothing intsrutions, recognition 

errors speaker, details, pengigkaran, replacing the word why, shock, certainty, 

distract, meaning indeed, emphasizing reason, amplifies the meaning, confirming that 

said friend spoke, requesting approval or opinion of friends to talk, sense of doubt or 

uncertainty. 

 

Keywords: Phatic category, form, function, distribution, syntactic 
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I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam kehidupan 

bermasyarakat manusia tidak 

terlepas dari bahasa. Bahasa 

merupakan alat untuk berinteraksi 

atau alat berkomunikasi untuk 

menyampaikan pikiran, gagasan, 

atau juga perasaan. Bahasa juga 

memiliki pengaruh yang luar biasa 

yang menjadi salah satu pembeda 

manusia dengan hewan. Dalam 

hal ini, fungsi bahasa adalah alat 

komunikasi manusia, baik tertulis 

maupun lisan.  

Sejalan dengan pernyataan di 

atas, Leibniz (dalam Sukri dan 

Rusdiawan, 2008:7) mengatakan 

bahwa bahasa adalah cermin 

terbaik pikiran manusia (language 

is the best mirror of human 

thought). Bahasa memiliki 

beberapa fungsi, salah satunya 

adalah fungsi fatis. Ungkapan atau 

ujaran yang bersifat fatis tidak 

berisi hal-hal yang menyangkut 

informasi atau ide-ide yang ingin 

disampaikan oleh penutur, tetapi 

ungkapan itu merupakan ungkapan 

yang bertujuan untuk mendekatkan 

atau mengeratkan hubungan antara 

penutur dan mitra tutur. 

Berkaitan dengan hal tersebut, 

dalam hal ini akan dilakukan 

penelitian mengenai kategori fatis 

dalam bahasa Indonesia yang 

terdapat pada acara Indonesia 

Lawak Klub (ILK) di Trans 7. 

Menurut Kridalaksana (2005: 114), 

Kategori fatis adalah kategori yang 

bertugas memulai, 

mempertahankan, atau 

mengukuhkan komunikasi antara 

pembicara dan kawan bicara. 
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Sebagian besar kategori fatis 

merupakan ciri lisan. Kelas kata ini 

biasanya terdapat dalam konteks 

dialog atau wawancara 

bersambutan. Sabagian besar 

kategori fatis merupakan ciri 

ragam lisan non-standar yang 

banyak mengandung unsur-unsur 

daerah atau dialek regional. 

Ada bentuk fatis yang terdapat 

di awal kalimat misalnya, Kok 

kamu pergi juga? Ada yang di 

tengah misalnya, bukan dia kok 

yang mengambil uang itu! dan ada 

pula yang di akhir klimat misalnya, 

saya hanya lihat saja kok !. 

Kridalaksana membagi kategori 

fatis menjdi tiga bentuk, yaitu 

partikel fatis, kata fatis dan frase 

fatis. Penelitian ini dilakukan untuk 

meneliti ketiga bentuk tersebut 

yang terdapat pada acara Idonesia 

lawak klub (ILK) di Trans 7.  

Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan, penelitian mengenai 

kategori fatis dalam bahasa 

Indonesia ini belum banyak dikaji. 

Oleh karena itu, permasalahan 

tentang kategori fatis dalam bahasa 

Indonesia terutama pada 

penggunaannya dalam bahasa 

Indonesia pada acara Indonesia 

Lawak Klub (ILK) di Trans 7 

sangat menarik untuk dikaji lebih 

dalam. Di samping itu, alasan lain 

penelitian ini dilakukan karena 

dalam acara tersebut banyak 

menggunakan bahasa nonformal. 

Hal ini sangat sesuai dengan 

kebutuhan dalam penelitian.  

Selain itu, melakukan 

penelitian pada acara yang 

disiarkan di televisi juga dapat 
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mempermudah penelitian. Hal ini 

dikarenakan penelitian ini dapat 

dilakukan di rumah. Sehingga tidak 

perlu melakukan penelitian ke 

lapangan untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan. 

Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah bentuk 

kategori fatis dalam kalimat 

bahasa Indonesia pada 

acara Indonesia lawak klub 

(ILK) di Trans 7? 

2. Bagaimanakah distribusi 

kategori fatis dalam kalimat 

bahasa Indonesia pada 

acara Indonesia lawak klub 

(ILK) di Trans 7? 

3. Bagaimanakah fungsi 

kategori fatis dalam kalimat 

bahasa Indonesia pada 

acara Indonesia lawak klub 

di Trans 7? 

Berdasarkan rumusan 

masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk 

kategori fatis dalam kalimat 

bahasa Indonesia pada 

acara Indonesia lawak klub 

(ILK) di Trans 7. 

2. Untuk mengetahui 

distribusi kategori fatis 

dalam kalimat bahasa 

Indonesia pada acara 

Indonesia lawak klub (ILK) 

di di Trans 7. 

3. Untuk mengetahui fungsi 

kategori fatis dalam kalimat 

bahasa Indonesia pada 
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acara Indonesia lawak klub 

(ILK) di Trans 7. 

Berdasarkan tujuan 

penelitian yang diuraikan di atas, 

diharapkan penelitian ini mampu 

memberikan manfaat berupa 

manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

Penelitian yang baik 

merupakan penelitan yang 

mampu memberikan manfaat 

yang positif bagi pembaca. Oleh 

karena itu, dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat 

menambah informasi dan 

pengetahuan mengenai kategori 

fatis yang berkaitan dengan 

bentuk kategori fatis, distribusi 

kategori fatis dan fungsi 

kategori fatis dalam bahasa 

Indonesia dan dapat menjadi 

pembelajaran bagi penelitian 

selanjutnya. 

Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat dan 

menambah wawasan terhadap 

masyarakat pengguna bahasa 

atau masyarakat tutur agar dapat 

memahami dan mendapat 

gambaran mengenai bentuk, 

fatis, dan distribusi kategori fatis 

dalam bahasa Indonesia. 

Dengan pemahaman tersebut, 

masyarakat tutur dapat 

memahami dengan tepat maksud 

mitra tuturnya. Hal ini juga 

diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan 

penulis mengkaji ilmu linguistik 

atau ilmu bahasa khususnya 

kategori fatis dalam bahasa 

Indonesia. Selanjutnya, melalui 

penelitian ini juga diharapkan 
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mampu menjadi referensi 

ataupun sebagai bahan 

perbandingan untuk penelitian 

bahasa selanjutnya. 

II. LANDASAN TEORI. 

1. Landasan Teori 

a. Kajian Teori 

Pada bagian ini diuraikan 

mengenai teori yang berkaitan 

dengan penelitian. Beberapa teori 

yang relevan adalah teori 

sintaksis, urutan kata, kategori 

fatis, bentuk fatis, dan fungsi fatis. 

Berikut akan diuraikan satu 

persatu mengenai teori tersebut. 

b. Sintaksis 

Kata sintaksis berasal dari 

bahasa Yunani sun, yang 

dibentuk dari sun artinya 

“dengan”, dan tattein artinya 

“menempatkan”. Sehingga 

Istilah suntettein secara 

etimologis berarti 

“menempatkan secara bersama-

sama kata-kata menjadi 

kelompok kata-kata menjadi 

kelompok kata atau kalimat dan 

kelompok-kelompok kata 

menjadi kalimat” (Verhaar, 

1992:70). Sintaksis adalah 

cabang linguistik yang 

membicarakan hubungan 

antarkata dalam tuturan (speech) 

(Zaenal dan Junaiyah, 2009:1). 

Kata sintaksi dalam bahasa 

Indonesia merupakan bahasa 

serapan dari belanda, syntaxis, 

yang dalam bahasa Inggris 

disebut dengan Istilah syntax 

(Ramlan, 1987:21 dan Pateda, 

1994:85). 

Sintaksis menurut 

Kridalaksana (dalam Sukini, 

2010:6) adalah pengaturan dan 

hubungan antara kata dengan 

kata atau dengan satuan-satuan 
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yang lebih besar, atau antara 

satuan-satuan yang lebih besar 

itu dalam bahasa. Streyker 

(dalam Tarigan, 1985:3) 

menyatakan bahwa sintaksis 

adalah ilmu yang membahas 

pola-pola penggambaran kata-

kata menjadi kalimat. Semantara 

itu Block dan Trager 

mengatakan bahwa sintaksis 

adalah analisis konstruksi yang 

hanya melibatkan bentuk-bentuk 

bebas.  

Berdasarkan pendapat-

pendapat di atas dapat 

disimpulkn bahwa sintaksis atau 

syntex adalah cabang ilmu 

linguistik yang menelaah 

penempatan kata-kata menjadi 

kelompok kata (frase) dan 

kelompok kata menjadi klausa 

lalu menjadi kalimat. Konsep 

sintaksis mencakup alat 

sintaksis, satuan sintaksis, 

fungsi sintaksis, peran sintaksis, 

dan jenis-jenis kalimat. 

Fokusnya adalah fungsi 

sintaksis. Dalam tata kalimat 

bahasa Indonesia dikenal 

dengan beberapa fungsi 

sintaksis yaitu Subjek, predikat, 

Objek, dan Keterangan. Di 

samping itu ada fungsi lain 

seperti fungsi fatis (Ahmad Hp, 

1997:14).  

Penelitian ini akan 

membahas mengenai fungsi 

kehadiran fatis dalam kalimat 

bahasa Indonesia namun tidak 

akan membecirakan fungsi 

sintaksinya (S, P, O, K, dan Ket) 

tetapi lebih berfokus pada fungsi 

kehadiran kategori fatis dalam 

struktur kalimat bahasa 

Indonesia.  

c. Urutan Kata  
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Menurut Sukini (2010:5) 

mengatakan bahwa urutan kata 

merupakan alat sintaksis yang 

pertama dan utama. Dikatakan 

demikain karena urutan kata 

sangat menentukan makna 

gramatikal sebuah satuan 

sintaksis. Dalam satuan-satuan 

sintaksis, urutan kata yang 

berbeda mengakibatkan makna 

gramatikal yang berbeda. 

 

d.  Kelas Kata 

Kelas kata adalah 

perangkat kata yang sedikit 

banyak berperilaku sintaksis 

sama. Sub kelas kata adalah 

bagian dari seperangkat kata 

yang berprilaku sama. 

Kategorisasi gramatikal tidak 

hanya berlaku bagi kata. Oleh 

karena itu, terdapat pula kelas 

kata frasa, klausa, dan 

seterusnya sehingga terdapat 

frasa nominal, frasa verba, 

klausa nominal, klausa verba, 

dan sebagainya. 

e. Kategori Fatis 

Pada bagian ini akan 

dijelaskan lebih jelas mengenai 

pengertian kategori fatis, 

bentuk, dan fungsi, kategori 

fatis menurut Kridalaksana 

(2005:114-120) yaitu: 

f.  Pengertian Kategori 

Fatis 

Fatis secara etimologi 

berasal dari bahasa yunani 

phatos, bentuk verba dari 

ins phatai “Berbicara” 

(Yusra dkk, 2012:504). 

Malinowski (1923 dalam 

Waridin 2008:39) 
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memberikan perian 

mengenai ungkapan fatis 

yaitu tipe tuturan digunakan 

untuk menciptakan ikatan 

sosial yang harmonis 

dengan semata-mata 

bertukar kata-kata. Konsep 

phatic communication  

Menurut Harimurti 

Kridalaksana (2008). 

Kategori fatis adalah 

kategori yang bertugas 

untuk memulai, 

mempertahankan, atau 

mengukuhkan komunikasi 

antara pembicara dan 

kawan bicara. Kelas kata 

ini biasanya terdapat dalam 

konteks dialog wawancara 

bersambutan, yaitu kalimat-

kalimat yang diucapkan 

oleh pembicara dan kawan 

bicara. 

Sebagian besar 

kategori fatis merupakan 

ciri ragam lisan. Ragam 

lisan ini pada umumnya 

merupakan ragam non-

standar, maka kebanyakan 

kategori fatis terdapat 

dalam kalimat-kalimat non 

standar yang banyak 

mengandung unsur-unsur 

daerah atau dialek regional. 

Menurutnya, bentuk fatis 

biasanya terdapat dalam 

bahasa lisan yang 

umumnya merupakan 

ragam non-standar. Bentuk 

fatis bisa terdapat di awal, 

tengah, maupun di akhir 

kalimat. Contoh bentuk 

fatis dalam bahasa 

Indonesia di antaranya: kok, 

deh, dan selamat. Bentuk 

ini tidak dapat dimasukan 
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ke dalam kelas kata 

interjeksi karena interjeksi 

bersifat emotif sedangkan 

fatis bersifat bersifat 

komunikatif.  

g. Bentuk Kategori Fatis 

Pada bagian ini dijelaskan 

mengenai bentuk kategori fatis 

dalam bahasa Indonesia. 

Menurut Kridalaksana 

(2008:54) kategori fatis dalam 

bahasa Indonesia memiliki tiga 

bentuk, yaitu partikel fatis, 

seperti ah, deh, dong, ding, kan, 

kek, kok, -lah, lho, nah, pun, sih, 

toh dan yah. contoh partikel 

fatis. “Ayo ah kita pergi”, 

“makan deh jangan malu-malu”, 

dan lain-lain. Selain partikel, 

kategori fatis juga memiliki 

bentuk berupa kata fatis, seperti 

ayo, selamat, dan ya. Adapun 

contoh dari kata fatis, seperti 

“ayo kita pergi”, “selamat ya”, 

dan lain-lain. Kemudian bentuk 

yang terakhir berupa frase fatis, 

seperti selamat mlaam, selamat 

datang, assalamualaikum, 

waalaikum salam, terima kasih, 

insha Allah.  Adapun contoh 

dari frase fatis seperti insha 

Allah jika ada waktu”, “terima 

kasih, Buk, dan lain-lain.  

h.  Distribusi Kategori Fatis 

Pada bagian ini dijelaskan 

mengenai distribusi kategori 

fatis dalam bahasa Indonesia. 

Menurut Kridalaksana masing-

masing bentuk kategori fatis 

dalam bahasa Indonesia 

memiliki distribusi yang 

berbeda. Ada yang terdapat di 

awal kalimat, seperti nah, 

contoh : nah ini yang lebih 



 
 

10 

bagu. dan terimakasih, contoh: 

terimakasih Pak. Ada yang 

terdapat di tengah kalimat, 

seperti kek,contohnya, mau 

marah kek, terserah,  -lah, 

contoh: bawalah bukunya,  dan 

toh contoh: biarin aja toh dia 

yang punya.. Ada juga yang 

terdapat di akhir kalimat, seperti 

sih, contoh: bener juga sih.. Ada 

yang terdapat di awal dan akhir 

kalimat, seperti selamat, contoh: 

selamat ya,  dan yah, contoh: 

jangan pulang dulu yah.  

i. Fungsi Kategori Fatis 

Pada bagian ini dijelaskan 

mengenai fungsi kategori fatis 

dalam bahasa Indonesia. 

Menurut Kridalaksana kategori 

fatis dalam bahasa Indonesia 

memiliki fungsi yang berbeda. 

Adapun fungsi kategori fatis 

sebagai berikut. 

1. Ah menekankan rasa 

penolakan atau acuh tak acuh 

2. Ayo menekankan ajakan, 

misalnya 

3. Deh digunakan untuk 

menekankan pemaksaan 

dengan membujuk, 

persetujuan, sekedar 

penekanan. 

4. Dong digunakan untuk 

menghaluskan perintah dan 

menekankan kesalahan kawan 

bicara. 

5. Ding menekankan pengakuan 

kesalahan pembicara  

6. Halo digunakan untuk 

Memulai dan mengukuhkan 

pembicaraan di telepon dan 

menyalami kawan bicara yang 

dianggap akrab. 
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7.Kan apabila terletak pada 

akhir kalimat atau awal 

kalimat, maka kan merupakan 

kependekan dari kata bukan 

atau bukankah, dan tugasnyaa 

ialah menekankan 

pembuktian. Apabila kan 

terletak di tengah kalimat, 

maka kan juga bersifat 

menekankan pembuktian atau 

bantahan. 

8. Kek mempunyai fungsi 

menekankan perincian, 

perintah, dan menggantikan 

kata saja. 

9. Kok menekankan alasan dan 

pengingkaran bisa terdapat di 

awal dan akhir kalimat. 

Partikel kok dapat juga 

bertugas sebagai pengganti 

kata Tanya mengapa atau 

kenapa bila diletakkan di awal 

kalimat. 

10. –lah menekankan kalimat 

imperative, dan penguat 

sebutan dalam kalimat. 

11. Lho bila terletak di awal 

kalimat, berfungsi seperti 

interjeksi yang menyatakan 

kekagetan. Bila terletak di 

tengah atau di akhir kalimat, 

maka lho bertugas 

menekankan kepastian. 

12. Nah bertugas untuk 

meminta supaya kawan bicara 

mengalihkan perhatian ke hal 

lain. 

13. Pun bertugas menonjolkan 

bagian tersebut. 

14. Selamat diucapkan kepada 

kawan bicara yang 

mendapatkan atau mengalami 

sesuatu. 

15. Sih memiliki tugas 

menggantikan tugas –tah dan 

–kah, makna memang atau 
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sebenarnya, dan menekankan 

alasan. 

16. Toh bertugas menguatkan 

maksud. Ada kalanya 

memiliki arti yang sama 

dengan tetapi. 

17. Ya bertugas mengukuhkan 

atau membenarkan apa 

yang ditanyakan kawan 

bicara, bila dipakai di awal 

ujaran dan minta 

persetujuan atau pendapat 

kawan bicara, bila dipakai 

di akhir ujaran. 

18. Yah berfungsi untuk 

mengungkapkan keragu-

raguan atau ketidak pastian 

terhadap apa yang 

diungkapkan oleh kawan 

bicara atau yang tersebut 

dalam kalimat sebelumnya. 

19. Terima Kaish digunakan 

setelah pembicara merasa 

mendapatkan sesuatu dari 

kawan bicara 

20. Assalammualaikum 

berfungsi ketika pembicara 

memulai interaksi. 

21. Wa‟alaikumsalam 

digunakan untuk membalas 

kawan bicara yang 

mengucapkan 

assalammualaikum 

22. Insha Allah diucapkan oleh 

pembicara ketika menerima 

tawaran mengenai sesuatu 

dari kawan icara. 

komentator), dan Cak 

Lontong sebagai penyampai 

data hasil survei absurd. Ketiga 

orang itu diibaratkan sebagai 

“segitiga jitu andalan” dalam 

acara ini. 

III. METODE PENELITIAN 
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Jenis penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif kualitatif. Data 

dan sumber data penelitian ini 

berfokus pada acar Indoneisa lawak 

Klub di Trans 7. Metode dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah metode simak dan catat, metode 

dokumentas. Metode analisis data yang 

digunakan adalah metode padan 

eksternal dan metode distribusional 

atau agih. Adapaun metode hasil 

penyajian analisis data yang digunakan 

dalama penelitian ini adalah metode 

informal. 

 

IV.  PEMBAHASAN 

1. Tabel Bentuk Partikel, Kata, 

dan Frase Fatis. 

Partikel Fatis Kata fatis Frase Fatis 

ah  Ayo selamat malam 

kan  Mari terima kasih 

Lah selamat selamat datang 

pun  Ya assalammualikum 

deh   waallaikum salam 

kok   insha Allah 

Dong   

Ding   

Kek   

Lho   

nah    

Sih   

Toh   

Yah   

 

2. Distribusi Kategori Fatis 

a. Distribusi di Awal partikel 

Ah 

Fatis ah yang berdistribusi di 

awal kalimat ditemukan pada 

dialog percakapan antara 

beberapa bintang tamu yang 

membahas mengenai tema 

Indonesia Lawak Klub (ILK) 

balik lagi butuh atau gengsi 

pada kalimat “Ah bukan 

,Condet itu mah” 

b. Distribusi di Tengah partikel Ah 

Kata fatis ah yang berdistribusi 

di tengah kalimat pada acara 

Indonesia Lawak Klub yang 

bertema Nikita Mirzani VS 

Cinta Laura diujarkan oleh 

Nikita Mirzani yang saat itu 

membela Jarwo dari celaan 

Komeng (bercanda) seperti 

pada contoh kalimat “Jangan 
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begitu ah mas komeng”. 

Dimata Niki Pak Jarwo Masih 

kelihatan muda dan ganteng”. 

c. Distribusi di Akhir partikel 

Ah 

Kartika Putri sebagai salah 

satu bintang tamu pada acara 

Indoneisa Lawak Klub (ILK) 

pada episode balik lagi butuh 

atau gengsi itu, mengujarkan 

kalimat yang terdapat kata 

fatis ah yang berdistribusi di 

akhir kalimat seperti pada 

contoh kalimat “Yang bener 

ah”.  

d. Distribusi di Awal 

partikel fatis Kan 

Pada acara Indonesia Lawak 

Klub (ILK) episode Nikita 

Mirzani VS Cinta Laura 

terdapat partikel kan yang 

berdistribusi di awal kalimat 

pada percakapan yang 

diujarkan oleh panelis dan 

bintang tamu seperti yang 

terdapat pada contoh kalimat 

“Kan yang ditanya saya, 

kenapa jadi anda yang jawab”. 

e. Distribusi di Tengah 

pparike fatis kan 

Fatis kan yang berdistribusi di 

tengah terdapat pada kalimat 

yang diujarkan oleh Jarwo. Di 

antara kalimat yang diujarkan 

Jarwo untuk menjawab 

pertanyaan dari Dheny, pada 

kalimat tersebut terdapat salah 

satu partikel fatis kan, adapun 

contoh kalimat “Nggak, kalo 

ingus kan bisa ditarik lagi”. 

f. Distribusi di Akhir partikel 

fatis Kan 

Partikel kan yang berdistribusi 

di akhir kalimat diujarkan oleh 

Jarwo pada saat menjawab 

pertanyaan dari Dheny 
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mengenai tema acara pada 

malam hari itu. Kemudian dari 

beberapa jawaban Jarwo 

terdapat partikel kan di antara 

kalimat yang digunakannya 

seperti pada contoh kalimat 

“Makanya tempe yang 

digoreng dibalik lagi karena 

takut gosong. Lucu kan”. 

g. Distribusi di Tengah 

partikel fatis lah 

Partikel fatis lah yang 

berdistribusi di tengah ini 

ditemukan dalam kalimat yang 

diujarkan oleh Oki Lukman 

yang memberikan tanggapan 

tentang pertanyaan yang 

diberikan oleh Dheny seputar 

tema pada acara Indonesia 

Lawak Klub (ILK) pada saat 

itu. Tema acara tersebut 

mengenai “balik lagi butuh 

atau gengsi. Pada percakapan 

antara Oki Lukman dan Dheny 

terdapat ujaran yang 

mengandung partikel lah 

seperti pada contoh 

kalimat“Buat saya yang 

namanya masa lalu itu nggak 

banget. Masa  lalu ya masa 

lalu,  udah lah, tinggalin aja.” 

h. Distribusi di Tengah 

partikel fatis lah 

Partikel fatis lah yang 

berdistribusi di tengah ini 

ditemukan dalam kalimat yang 

diujarkan oleh Oki Lukman 

yang memberikan tanggapan 

tentang pertanyaan yang 

diberikan oleh Dheny seputar 

tema pada acara Indonesia 

Lawak Klub (ILK) pada saat 

itu. Tema acara tersebut 

mengenai “balik lagi butuh 

atau gengsi. Pada percakapan 

antara Oki Lukman dan Dheny 
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terdapat ujaran yang 

mengandung partikel lah 

seperti pada contoh kalimat 

“Buat saya yang namanya 

masa lalu itu nggak banget. 

Masa  lalu ya masa lalu,  udah 

lah, tinggalin aja.” 

j. Distribusi di Tengah 

artikel fatis Pun 

Partikel pun yang terdapat pada 

acara Indonesia Lawak Klub 

(ILK) ini terdapat diantara 

kalimat yang diujarkan oleh 

seseorang yang tengah 

membacakan sebuah berita 

berkaitan dengan tema acara 

tersebut. 

k. Distribusi Tengah 

partikel fatis Pun 

Fatis kata deh yang 

berdistribusi di tengah tedapat 

pada acara Indonesia Lawak 

Klub (ILK) diujarkan oleh Oki 

Lukman yang pada saat itu 

sedang berusaha untuk 

menawar harga pakaian yang 

diinginkannya. Kalimat yang 

diujarkan Oki ketika berpura-

pura akan pergi dengan 

harapan pedagang akan 

memanggilnya kembali dan 

diberikan harga sesuai 

tawarannya, terdapat kata fatis 

deh seperti pada contoh kalimat 

“Kalo begitu saya pulang aja 

deh, harganya kemahalan”. 

l. Distribusi di Akhir 

partikel fatis Pun 

Kata fatis deh yang 

berdistribusi di akhir kalimat 

diujarkan oleh Dheny ketika 

meminta Jarwo untuk diam dan 

tidak memotong 

pembicaraannya (bercanda) 

yang ingin membacakan pesan 

yang masuk dari penonton 
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dirumah seperti pada contoh 

kalimat “Saya lagi baca Pak 

Jarwo diem deh”. 

m. Distribusi di Awal kata 

fatis Ayo 

Kata fatis ayo yang 

berdistribusi di awal kalimat 

terdapat pada kalimat yang 

diujarkan oleh Kartika Putri 

yang membela Jarwo dari 

celaan Oki Lukman, seperti 

pada cotoh kalimat “Ayo kita 

pergi beli tas branded setelah 

acara ini”. 

n. Distribusis di Akhir kata 

fatis Ayo 

Jarwo yang kesal dengan 

Komeng karena terus saja 

mengganggunya pada saat 

menyampaikan pendapat 

mengenai tema Indonesia 

Lawak Klub pada malam hari 

itu, saling membalas candaan. 

Dari kalimat candaan tersebut 

terdapat kata fatis ayo seperti 

pada contoh kalimat “Itu 

pepatah Komeng. Dhen, 

acaranya diudahin aja, kesel 

gue lama-lama. Mending 

pulang aja yok”. 

o. Distribusi di Awal kata 

fatis Kok 

Pada video yang berjudul balik 

lagi butuh atau gengsi terdapat 

juga ujaran yang mengandung 

kata fatis kok yang diujarkan 

oleh Oki Lukman pada saat 

melakukan tawar menawar 

dengan pedagang pakaian, 

seperti pada contoh kalimat 

“Kok terbuluk Pak”. 

p. Distribusi Akhir kata fatis 

Kok 

Pada episode Nikita Mirzani 

VS Cinta Laura terdapat kata 

fatis kok yang diujarkan oleh 
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Cici Panda di tengah-tengah 

perdebatannya dengan Komeng 

(bercanda) mengenai sensasi 

dan prestasi. Komeng yang 

membela Cinta Laura lebih 

memilih meningkatkan prestasi 

dari pada sensasi. Namun, 

menurut Cici panda sensasi 

tidak kalah penting dengan 

prestasi. Menurutnya dengan 

sensasi juga dapat 

meningkatkan popularitas 

seseorang dengan cepat tanpa 

harus bekerja dengan keras, 

seperti pada contoh kalimat 

“Oh jangan salah, artis dengan 

sesnsai juga bisa bertahan di 

dunia keratisan. 

q. Ditribusi di Awal 

Kartika Putri yang saat itu 

mengakui bahwa Jarwo 

merupakan mantan kekasihnya 

lantas saja membuat Komeng 

menjadikan hal tersebut 

sebagai bahan candaannya. Di 

antara kalimat yang diujarkan 

Komeng untuk mengejek 

Jarwo, terdapat kata fatis 

selamat yang berdistribusi di 

awal kalimat, seperti pada 

contoh kalimat “Selamat Pak 

Jarwo. Peletnya berhasil juga”. 

r. Distribusi di Awal frase 

fatis Selamat Malam 

Frase fatis selamat malam yang 

berdistribusi di awal kalimat 

diujarkan oleh Ronald untuk 

menyapa semua orang yang 

ada di acara Indonesia Lawak 

Klub Sebelum memulai 

memberikan tanggapan 

mengenai tema acara tersebut, 

seperti pada contoh kalimat 

“Selamat malam semuanya, 

saya dari ikatan lelaki bantuan 

sosial”. 
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s. Distribusi di Awal frase 

fatis Terima Kasih 

Frase fatis berupa terima kasih 

yang berdistribusi di awal 

kalimat diujarkan oleh Dheny 

diantara kalimat yang 

digunakannya ketika kembali 

membuka acara setelah jeda 

pari wara atau iklan yang 

ditujukan untuk STMIK 

Panatran Karawang dan 

STMIK Nusa Mandiri Jakarta. 

3. Fungsi Kategori Fatis 

Fungsi yang dimunculkan 

dapat bervariasi, seperti fungsi 

menekankan pembuktian, 

bantahan, kalimat imperatife, 

menonjolkan konstituen, rasa 

penolakan atau acuh tak acuh, 

ajakan, pemaksaan dan sekedar 

penekanan, kesalahan, 

menghaluskan perintah, 

pengakuan kesalahan 

pembicara, perincian, 

pengingkaran, menggantikan 

kata kenapa, kekagetan, 

kepastian, mengalihkan 

perhatian, makna memang, 

menekankan alasan, 

menguatkan makna, 

membenarkan yang dikatakan 

kawan bicara, meminta 

persetujuan atau pendapat 

lawan bicara, rasa keragu-

raguan atau ketidak pastian. 

memulai interaksi, 

mengungkapkan sesuata 

setelah mendapatkan sesuatu 

dari lawan bicara, menjawab 

salam.   

V. Penutup  

A. Simpulan  

a. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah dilakukan 
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terhadap analisis kategori fatis dalam 

bahasa Indonesia pada acara 

Indonesia Lawak Klub di Trans 7 

terdapat 18 kategori fatis dalam 

bahasa Indonesia, dapat disimpulkan 

kategori fatis dibagi menjadi tiga 

bentuk yaitu, partikel, kata, dan frase 

fatis. Pada penelitian ini ditemukan 

tiga belas partikel fatis, empat kata 

fatis, dan enam frase fatis. 

Bentuk partikel fatis yaitu ah, 

kan, lah, pun, deh, dong, ding, kek, 

lho, sih, toh, yah. Kemudian kata 

fatis, yaitu nah, kok, selamat, 

ya.Sedangkan frase fatis, yaitu 

selamat malam, terima kasih, selamat 

datang, assalamualaikum, waalaikum 

salam, Insha Allah.. 

Semua fatis tersebut memiliki 

distribusi atau letak yang berbeda-

beda. Ada yang berdistribusi lengkap 

dan ada yang berdistrbusi tidak 

lengkap. Kategori fatis yang 

berdistribusi lengkap seperti, ah, kan, 

lho, ya. Sedangkan yang berdistribusi 

tidak lengkap seperti lah deh, dog, 

ding, sih, yah, ayo kok, pun, kek, nah, 

toh, selamat, selamat malam, selamat 

dating, assalmualaikum, 

waalaikumsalam, dan insha Alah.   

Fungsi yang dimunculkan 

dapat bervariasi, seperti fungsi 

menekankan pembuktian, bantahan, 

kalimat imperatife, menonjolkan 

konstituen, rasa penolakan atau acuh 

tak acuh, ajakan, pemaksaan dan 

sekedar penekanan, kesalahan, 

menghaluskan perintah, pengakuan 

kesalahan pembicara, perincian, 

pengingkaran, menggantikan kata 

kenapa, kekagetan, kepastian, 

mengalihkan perhatian, makna 

memang, menekankan alasan, 

menguatkan makna, membenarkan 

yang dikatakan kawan bicara, meminta 

persetujuan atau pendapat lawan 
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bicara, rasa keragu-raguan atau ketidak 

pastian. memulai interaksi, 

mengungkapkan sesuata setelah 

mendapatkan sesuatu dari lawan 

bicara, menjawab salam. Temuan ini 

sangat penting untuk dipahami dan 

dipedomani agar lebih mampu 

memahami maksud pembicaraan dari 

mitra tutur ketika berkomunikasi. 

a. Saran 

Berdasarkan hasil analisis 

data, penelitian ini telah dilakukan 

sesuai dengan kemampuan dan 

pengetahuan penulis mengenai 

bentuk kategori fatis yang berupa 

kata, partikel dan frase fatis. Jika 

selanjutnya ada penelitian yang 

mengangkat kategori fatis sebagai 

objek penelitian, diharapkan pada 

penelitian selanjutnya dapat 

dikembangkan lebih baik lagi 

sehingga dapat menambah 

wawasan kebahasaan bagi 

pembaca.  

Melalui penelitian ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan informasi 

penelitian, referensi, dan dan 

sebagai pembanding bagi peneliti-

peneliti beruikutnya yang ingin 

melakukan penelitian mengenai 

kategori fatis. 

Jika ada peneliti selanjutnya 

yang tertarik melakukan 

penelitian mengenai kategori fatis 

dalam bahasa daerah, disarankan 

melakukan kajian terhadap bahasa 

yang dikusai, sehingga penelitian 

dapat berjalan lebih mudah. 

Selain itu, dengan adanya 

penelitian ini diharapkan 

komunikasi yang berlangsung 

antara masyarakat tutur dapat 

terjalin dengan baik sehingga 

mengurangi  kesalah pahaman. 
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