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Abstract 
The present paper attempts to describe phatic expressions in 
Sundanese. The phatic expressions in this language can take 
the form of a word, a phrase, a clause, or a sentence. For 
example,  in the word form, phatic expressions are represented 
by words from three types of category, namely the emphatic 
adverb (kecap panambah panganteb), the transitional adverb 
(kecap panambah pangateur), and interjection (kecap 
panyeluk). 

1 PENGANTAR  
Dalam berkomunikasi seringkali kita menemukan ungkapan-ungkapan yang 
maksud pengutaraannya tidak sesuai dengan makna kata-kata yang mem-
bentuknya. Maksud pengutaraan ungkapan yang tidak sesuai dengan makna 
kata-kata pembentuknya itu biasanya ditujukan untuk membuka (meng-
awali) percakapan, mempertegas ungkapan, memperhalus tuturan, me-
nyapa, dan sebagainya. Bentuk-bentuk linguistik yang dipakai untuk meng-
utarakan maksud-maksud tersebut di dalam konsep Malinowski (1923) 
disebut dengan fungsi fatis.  

Interaksi yang terjadi dalam wadah komunikasi yang dimarkahi 
dengan bentuk-bentuk fatis demikian itu disebut komunikasi fatis. Secara 
lingual kadang kala kata-kata yang semacam itu tidak terlalu jelas 
maknanya, tetapi secara pragmatik sesungguhnya besar sekali manfaatnya. 
Ungkapan “Mau minum apa?” yang disampaikan tuan rumah kepada kita 
yang tengah bertamu ke rumahnya, semata-mata bukanlah sebuah 
pertanyaan yang menuntut jawaban tentang keinginan kita meminum 
minuman tertentu. Pertanyaan tersebut bisa jadi bertendensi maksud 
tertentu, misalnya pembuktian bahwa si tuan rumah adalah sosok manusia 
yang ramah atau bisa juga pembuktian bahwa si tuan rumah memiliki jarak 
sosial yang dekat dengan kita. Sebagai tamu, mungkin kita menjawab 
pertanyaan si tuan rumah dengan ungkapan “Terima kasih, jangan 
merepotkan”, walaupun sebenarnya kita ingin minum secangkir teh hangat 
pada saat itu. Ungkapan yang kita sampaikan juga semata-mata bukan 
hanya merupakan jawaban atas pertanyaan si tuan rumah, melainkan juga 
sebuah usaha pembuktian rasa kebijaksanaan (dan kesopanan) dalam diri 
kita karena melalui ungkapan itu kita meminimlkan keuntungan yang 
ditawarkan oleh si tuan rumah, yaitu dibuatkan minuman.1  

Dalam bahasa Sunda, banyak sekali bentuk linguistik yang menjadi 
pemarkah fungsi fatis. Istilah bentuk linguistik digunakan sebagai istilah 
netral untuk menunjukkan bahwa pemarkah fungsi fatis itu bisa berwujud 
kata, frasa, klausa, dan juga kalimat. Realisasi fungsi fatis dalam bahasa 
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Sunda dapat dilihat dalam bentuk sapaan. Pertanyaan “Rék ka mana euy?” 
(mau ke mana?) yang disampaikan kepada orang lain (yang sebaya atau 
umurnya di bawah kita) ketika bertemu di jalan sebenarnya tidak lagi 
difungsikan untuk menanyakan tujuan yang akan dituju lawan tutur. 
Pertanyaan tersebut sebenarnya merupakan bentuk sapaan kepada lawan 
tutur. Hal yang seperti itu jelas merupakan salah satu realisasi fungsi fatis 
karena makna kata-kata yang membentuk modus kalimat introgatif itu tidak 
sesuai dengan maksud pengutaraannya. Pertanyaan tersebut semata-mata 
bukanlah pertanyaan yang menuntut jawaban dari lawan tutur tentang tujuan 
kepergiannya. Sapaan seperti itu merupakan realisasi ikatan keakraban antara 
penutur dan lawan tutur atau pembuktian bahwa penutur dan lawan tutur 
memiliki jarak sosial yang dekat.  

Apabila sungguh-sungguh dicermati, bentuk sapaan dan salam yang 
ada di dalam setiap masyarakat bahasa tidak hanya memiliki fungsi fatis. 
Akan tetapi lebih dari itu, bentuk-bentuk tersebut juga dapat memiliki fungsi 
kemasyarakatan, yakni sebagai aparatus pengontrol interaksi sosial. 
Maksudnya, dengan menggunakan bentuk sapaan dan salam tertentu, akan 
terlihat kadar keeratan relasi sosial antara orang yang satu dengan orang 
lainnya. Dalam praktik komunikasi sesungguhnya, biasanya orang-orang 
yang berstatus sosial lebih tinggi akan lebih leluasa menggunakan bentuk 
sapaan dan salam. Sebaliknya, mereka yang berperingkat status sosial lebih 
rendah cenderung tidak memiliki otoritas untuk memberikan kontrol interaksi 
sosial itu.  

Selain dalam bentuk sapaan dan salam, perwujudan fungsi fatis 
dalam bahasa Sunda dapat terlihat dalam peristiwa berbahasa lainnya. Seperti 
yang telah disebutkan sebelumnya, fungsi fatis dapat dimarkahi oleh kata, 
frasa, klausa, dan kalimat. Berdasarkan hasil pengamatan, dalam bahasa 
Sunda terdapat sejumlah kata yang memiliki fungsi fatis. Selanjutnya, dalam 
tulisan ini, akan diuraikan mengenai pemarkah (fungsi) fatis dalam bahasa 
Sunda. Uraian mengenai hal ini berkaitan dengan bentuk dan distribusinya 
dalam kalimat.  

2 PEMARKAH FUNGSI FATIS DALAM BENTUK KATA  

Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai kategorisasi kata bahasa 
Sunda, di antaranya menurut Coolsma (1904), Adiwidjaja (1951), dan Yudi-
brata (1981).2  Dalam tulisan ini digunakan kategorisasi kata bahasa Sunda 
menurut Sudaryat (1991) dengan pertimbangan bahwa  kategorisasi kata ini 
merupakan hasil penelitian tentang morfologi bahasa Sunda yang tergolong 
masih baru dan juga lebih jelas pembagian kelas katanya.   

Sudaryat (1991:65) menggolongkan kelas kata bahasa Sunda ke 
dalam dua golongan besar: 

A. Kecap Lulugu (Kelas Kata Utama)  
Kecap lulugu adalah sejumlah kata yang memiliki arti leksikal dan umunya 
dapat mengalami perubahan bentuk melalui proses morfologis. Kelas kata ini 
memiliki beberapa jenis: 
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1) Kecap Barang (Nomina), yaitu kata yang menunjukkan barang atau nama 
yang menunujukkan barang, baik konkret maupun abstrak. Kecap Barang 
bisa menunjukkan manusia, tumbuh-tumbuhan, zata, nama, waktu, dan 
sesuatu hal. Contoh: cai (air), leuweung (hutan), imah (rumah), dan cau 
(pisang).  

2) Kecap Pagawean (Verba), yaitu kata yang menunjukkan perilaku atau 
pekerjaan. Contoh: indit (pergi), lumpat (lari), dahar (makan), dan moro 
(berburu).   

3) Kecap Sipat (Adjektiva), yaitu kata-kata yang menunjukkan sifat atau 
keadaan barang. Contoh: alus (bagus), gancang (cepat), getén (rajin), dan 
geulis (cantik).  

4) Kecap Bilangan (Numeralia), yaitu kata-kata yang menunjukkan jumlah, 
bilangan, urutan, dan tahapan dari suatu hal. Contoh: genep (enam), 
kahiji (kesatu) 

B. Kecap Pancén (Kelas Kata Tugas)  
Kecap pancén adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan 
hubungan gramatikal dalam sebuah konstruksi atau kata-kata yang memiliki 
tugas (pancén) menjelaskan kalimat dan bagian-bagiannya. Bentuk kata 
golongan ini sulit mengalami perubahan bentuk. Kelas kata ini memiliki 
beberapa jenis: 
1) Kecap panambah (Adverb), yaitu kata tugas yang umumnya menjadi 

penambah (atribut) dalam konstruksi frasa atributif. Ditinjau dari sifat 
hubungannya dalam konstruksi frasa, kecap panambah memiliki 
beberapa bentuk seperti berikut: 
a) Kecap Panambah Panganteb (Adverb Penjelas), contoh: baé (biar), 

deuih, ogé (juga), heula, kénéh, euy.   
b) Kecap Panambah Panganteur (Adverb Antaran), contoh: berebet 

lumpat, terékél naék, jung nangtung, gurinjal hudang. 
c) Kecap Panambah Panahap (Adverb Kualitas), contoh: kacida 

panjangna, pohara alusna, rada panjang, leuwih alus, meni lucu.  
d) Kecap Panambah Panangtu, contoh: si kabayan, sakadang kuya, 

sagala kagiatan.  
e) Kecap Panambah Aspek, contoh: (eng)geus (sudah), masih, (eu)keur 

(sedang), (a)can (belum), arék (mau), kakara (baru). 
f) Kecap Panambah Modalitas, contoh: entong (jangan), ulah (jangan), 

henteu (tidak), lain (bukan), moal (tidak akan), tara (tidak pernah), 
kudu (harus). 

2) Kecap Pangantet (Preposisi), yaitu kata tugas yang posisinya diikuti 
oleh nomina atau frasa nomina. Kata-kata kelompok ini memiliki fungsi 
gramatikal sebagai pembentuk frasa pangantet (Frasa Proposisi). 
Contoh: di (di), ka (ke), ti (dari), dina (dalam), kana (ke dalam), keur 
(untuk), pikeun (untuk), kawas monyet (seperti monyet), ala paris (ala 
paris), nepi ka agustus (sampai agustus).  

3) Kecap Panyambung (Konjungsi) yaitu kata tugas yang fungsinya 
menyambungkan bentuk linguistik, baik dalam kalimat maupun antar-
kalimat dalam paragraf. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, 
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konjungsi dalam bahasa Sunda pun terbagi menjadi konjungsi 
koordinatif, subordinatif, korelatif, dan antarkalimat. Contoh: basa 
kuring saré, manéhna indit (ketika saya tidur, dia pergi). 

4) Kecap Panyeluk (Interjeksi), yaitu kata-kata yang berfungsi meng-
ungkapkan perasaan penuturnya. Contoh: ah, aduh, lakadalah, iy, éy, 
ih.  

Berdasarkan kategorisasi kata tersebut, ternyata dapat dibuktikan 
bahwa terdapat kata-kata yang secara khusus berperan sebagai pemarkah 
fungsi fatis dalam tuturan. Kata-kata tersebut sangat sulit ditentukan makna 
leksikalnya, walaupun sebenarnya memiliki fungsi gramatik. Pemarkah 
fungsi fatis dalam wujudnya sebagai kata, banyak diwakili oleh kata-kata 
dari golongan kecap panambah panganteb (Adverb Penjelas/Penegas), 
kecap panambah panganteur (Adverb Antaran), dan kecap panyeluk 
(Interjeksi).  

Perwujudan fungsi fatis yang dimarkahi oleh kata-kata dari ketiga 
golongan itu hanya dapat diidentifikasi apabila Perangkat Pengunjuk 
Maksud Tuturan-nya (PPMT) diketahui secara jelas. Artinya, realisasi 
fungsi fatis hanya akan dapat terjelaskan apabila komponen pragmatiknya 
diketahui.  

Kata euy sebagai golongan kecap panambah panganteb merupakan 
pemarkah fatis yang berfungsi sebagai penegas tuturan bila dituturkan oleh 
seseorang yang ingin menegaskan pernyataan yang dipentingkan, misalnya 
dalam tuturan “Tong kadinya euy!” (Jangan ke situ!). Secara leksikal, kata 
euy dalam kalimat tersebut tidak dapat diketahui artinya. Akan tetapi, kata 
tersebut memiliki manfaat pragmatik, yaitu penegasan larangan ‘jangan ke 
situ’. Kata euy dalam kalimat tersebut merupakan contoh pemarkah fungsi 
fatis yang posisinya berada di akhir kalimat. Ada juga kata euy yang 
memarkahi fungsi fatis yang berada di awal kalimat. Biasanya, bentuk 
seperti ini digunakan sebagai seruan (yang menunjukkan keakraban). Hal 
tersebut dapat dilihat dalam ungkapan “Euy, rek ka mana?” (Euy, mau ke 
mana?). Dalam tuturan tersebut kata euy tidak dapat dijelaskan makna 
leksikalnya, tetapi maksud pengutaraan kata euy dalam tuturan tersebut 
dapat diketahui dengan jelas, yaitu sebagai bentuk seruan (atau sapaan). 

Selanjutnya, dapat dipastikan bahwa hampir seluruh anggota 
kategori kata panambah panganteur merupakan pemarkah fungsi fatis, bila 
batasan “sederhana” ihwal kategori fatis, yaitu sebagai bentuk yang 
berfungsi sebagai pembuka, penghalus, dan penegas sebuah tuturan dapat 
diterima. Umumnya, kata-kata dari kelompok ini sulit dicarikan makna 
leksikalnya. Kecap panambah panganteur merupakan kelompok kata yang 
bertugas mengantarkan verba (pagawean). Secara gramatik, kelompok 
kecap panganter pagawean memiliki makna inkoatif. Posisi kata-kata ini 
ada yang terletak di awal kata, tengah, dan akhir frasa/klausa/kalimat. Hal 
tersebut dapat dilihat dalam contoh berikut: 
1) Pemarkah Fatis Kategori Kecap Panambah Panganter yang Terletak di 

Awal Frasa  
a) Gék diuk dina korsi panjang.   
b) Jung nangtung.   
c) Jeletot nyiwit. 
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2) Pemarkah Fatis Kategori Kecap Panambah Panganter yang Terletak di 
Tengah Frasa  
a) Manehna cengkat terus cilikikik seuri.  
b) Nenjo kuring rek indit jung nangtung. 

3) Pemarkah Fatis Kategori Kecap Panambah Panganter yang Terletak di 
Akhir Frasa  
Budakna diantep heula sina ceurik nyegruk.    

4) Pemarkah Fatis Kategori Kecap Panambah Panganter yang Terletak di 
Awal Klausa/Kalimat  
a) Nyeh Yudi imut. 
b) Cikikik Kadenge Lina Seuri. 
c) Sup ka kamar hareup.  

5) Pemarkah Fatis Kategori Kecap Panambah Panganter yang Terletak di 
Tengah Klausa/Kalimat  
a) Akang mah ras ka indung sorangan.  
b) Pas indit, manehna ret ka kuring.  

6) Pemarkah Fatis Kategori Kecap Panambah Panganter yang Terletak di 
Akhir Klausa/Kalimat 
a) Anu geus sasayagian tingal am. 
b) Numawi duka da nembe jol. 

Kecap panyeluk (Interjeksi) pun dapat menjadi pemarkah fungsi 
fatis, yaitu sebagai pengungkap perasaan emotif. Dengan kata lain, bentuk 
interjeksi ini merupakan wujud penyandian perasaan (sandi rasa), suara 
(sandi sora), penglihatan (sandi netra), ingatan (sandi kata), dan gerak atau 
kelakuan (sandi karya). 

3 PEMARKAH FUNGSI FATIS DALAM BENTUK KALIMAT  

Fungsi fatis yang direalisasikan masyarakat tutur bahasa Sunda dalam bentuk 
kalimat sangat banyak dijumpai. Hal ini mungkin berlaku sama dalam masya-
rakat bahasa manapun. Selain dalam kalimat sapaan, realisasi fungsi fatis dapat 
dilihat dalam berbagai bentuk, misalnya dalam penawaran, pengingkaran, dan 
sindiran.  

Perwujudan fungsi fatis dalam masyarakat tutur Sunda sebenarnya 
memiliki berbagai maksud, yang tentunya disesuaikan dengan pencapaian tujuan 
komunikasi di antara ke dua belah pihak. Namun demikian perwujudan fungsi 
fatis itu sebenarnya merupakan upaya penjagaan dan pencitraan identitas sosial. 
Mengenai hal ini dapat dibuktikan melalui percakapan berikut.  
X : Keur aya pagawean teu? (Lagi ada pekerjaan enggak?) 
Y  : Nya keur kieu weh. Aya naon kitu? (Ya, lagi gini aja. Emang ada apa?)  
X  : Heunteu, ieu reuk menta dipangetikkeun. (Enggak, ini mau minta tolong 

ditikin) 
Y : Loba teu? (Banyak enggak?)  
X  : Ah heunteu, ngan salembar. (Ah enggak, cuma selembar)  
Y : Keur naon sih? (Untuk apa sih?) 
X : Keur tugas isukan, tapi entong ari keur repot mah. (Untuk tugas besok, 

tapi jangan kalau lagi repot).  



Andika Dutha Bachari 

 52

Berdasarkan percakapan di atas dapat dilihat adanya realisasi fungsi fatis yang 
diungkapkan para penuturnya. X Sebagai orang yang memiliki maksud me-
mohon bantuan kepada Y, X membuka percakapan itu dengan modus kalimat 
tanya. Sebenarnya, pertanyaan X merupakan pertanyaan yang tak memerlukan 
jawaban karena kecil kemungkinannya X mempertimbangkan jawaban Y. 
Karena pentingnya bantuan dari Y, apapun jawaban Y, permohonan bantuan itu 
pasti akan diutarakan X kepada Y. Penggunaan kalimat pertama yang bermodus 
integrotaif jelas tidak lagi memiliki kesesuaian antara maksud pengutaraan dan 
makna kata-kata yang membentuknya. Secara tidak langsung, tuturan X yang 
berfungsi sebagai pembuka percakapan itu, menampilkan implementasi prinsip 
kesopanan, karena semakin tidak langsung (dan panjang) kalimat yang 
digunakan untuk menyuruh/meminta, maka tuturan itu akan dinilai lebih sopan.  

Jawaban X kepada Y juga merupakan jawaban yang samar karena 
secara kualitas jawaban tersebut tidak menjawab esensi pertanyaan X. Yang 
terjadi adalah penggantungan makna. Akan tetapi, tuturan tersebut memiliki 
realisasi fungsi fatis, yaitu bahwa Y menerima atau menyambut kehadiran X dan 
merasa respek dengan stimulus yang disampaikannya. Hal tersebut dibuktikan 
dengan pertanyaan “Aya naon kitu?” sebagai wujud kepedulian terhadap X.   

Selanjutnya, X menjawab dengan kata heunte yang berarti memberikan 
jawaban ‘tidak ada apa-apa’. Akan tetapi kata tidak itu menjadi tidak bermakna 
karena adanya tuturan ieu rek menta dipangetikkeun. Di satu sisi X menyatakan 
tidak ada apa-apa, tetapi di sisi yang lain X meminta bantuan kepada Y. Jelas hal 
ini merupakan paradoks pragmatik yang menampilkan adanya realitas fungsi 
fatis.  

4 PENUTUP 

Kategori fatis dalam bahasa Sunda dapat dimarkahi oleh bentuk kata, frasa, 
klausa, dan kalimat. Kategori kata yang memarkahi fungsi fatis berasal dari 
tiga kategori kata, yaitu kecap panambah pangateb, kecap panambah 
panganteur, dan kecap panyeluk (interjeksi). Secara khusus, kecap panambah 
panganteur merupakan kategori kata yang memiliki fungsi fatis dengan 
batasan bahwa pengertian fatis merupakan bentuk linguistik yang berfungsi 
sebagai pembuka, penghalus, dan penegas sebuah tuturan. Hal yang seperti 
ini tidak ditemukan dalam bahasa Indonesia, dan hal ini menunjukkan 
kekhasan bahasa Sunda yang memiliki kategori fatis tersendiri. Realisasi 
fungsi fatis yang dimarkahi oleh kalimat tidak hanya terjadi pada bentuk 
sapaan, tetapi juga pada bentuk lainnya. Apabila diamati dengan cermat, 
bentuk-bentuk yang berdimensi fatis ini ternyata memiliki kecenderungan 
sebagai alat pengendali interaksi sosial yang menunjukkan tingkat hubungan 
antarpenutur. 
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CATATAN 
1 Penerapan bidal kebijaksanaan dalam prinsip kesopanan yang 

direalisasikan dengan meminimalkan keuntungan bagi kita, dan 
meminimalkan kerugian bagi lawan tutur. 

2 Kategorisasi dalam Bahasa Sunda dapat dilihat dalam 1) Soendaneesche 
Spraakkunst (Coolsma, 1904) yang diterjemahkan menjadi Tata Basa 
Sunda oleh Husein Widjajakusumah &Yus Rusyana (1985), 2) Elmoening 
Basa Sunda (Ardiwinta, 1916) yang diterjemahkan oleh Ayat Rohaedi 
(1984), 3) Spraakkunst en Taaleigen van het Soendaasch (Kats, 1927) yang 
diterjemahkan menjadi Tata Bahasa dan Ungkapan Bahasa Sunda oleh 
Ayat Rohaedi (1982), 4) Adegan Basa Sunda (Adiwidjaja, 1951), 5) 
Kandaga Tata Basa (Wirakusumah, 1969), 6) Tatabasa Sunda 
(Tisnawerdaya, 1975), 6) The Phonology and Morphology of Sundanese 
Language (Van Syoc, 1959), 7) Struktur Kalimat Dasar dalam Bahasa 
Sunda (Robins, 1968) diterjemahkan menjadi Sistem dan Struktur Bahasa 
Sunda (Kridalaksana, 1982), 8) Perbandingan Struktur Bahasa Sunda –
Bahasa Indonesia  (Yudibrata, 1981), 9) Morfologi Kata Benda Bahasa 
Sunda (Sutawijaya, 1984), 10) Kamus Sunda-Indonesia, (Sumantri, 1984). 
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