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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan  

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat kesimpulan sebagai berikut 

1. Terdapat 44 bentuk pemakaian fatis pada aktivitas masyarakat di pasar lembor 

dengan menggunakan bahasa Manggarai dialek Lembor. Bentuk fatis tersebut 

terdiri dari 23 bentuk fatis yang terdiri dari partikel, 10 bentuk fatis yang 

terdiri dari kata, 14 bentuk fatis yang terdiri dari frase. 

2. Fungsi fatis bahasa Manggarai dialek Lembor terdiri dari 52 fungsi fatis. 

Fungsi fatis tersebut terdiri dari 19  fungsi menekankan,   6  fungsi meguatkan, 

2 fungsi  memulai percakapan, 3 fungsi menghaluskan, 3 fungsi meminta 

persetujuan atau pendapat , 2 fungai ungkapan keraguan, dan 14 fungsi fatis 

bahasa Mangarai lainnya. 

5.2 Saran  

1. Penelitian masalah analisis bentuk dan fungsi fatis bahasa Manggarai dialek 

Lembor ini masih kurang, untuk itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar 

meneliti tentang bentuk dan fungsi fatis pada bahasa Manggari dialek Lembor 

hingga dapat mengetahui bentuk dan fungsi bahasa Manggari dalam kegiatan 

berkomunikasi. 

2. Pemerintah diharapakan menjadikan hasil penelitian ini sebagai kearifan lokal 

yang harus di lestarikan. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (PENJUAL) 

 

Nama : informan 1 

Usia: 

Alamat: 

 

Pertanyaan dalam bahasa Indonesia. 

1. Sudah berapa lama sih anda berjualan di pasar Lembor? 

2. Benar kah, lalu berapa pendapatan anda per harinya? 

3. Apakah dengan penghasil segitu sudah sangat memenuhi kebutuhan sehari 

anda? 

4. Bagaimana sih pendapat anda terhadap pembeli di pasar ini? 

5. Sebagai orang yang sehai-harinya menempati pasar, bagaimana sih 

menurut anda tentang kebersihan dipasar ini?  

6. Apakah keamanan di pasar ini sudah sangat terjamin ya? 

7. Mengenai fasilitas yang ada di pasar ini, apakah sudah sangat memenuhi 

standar? 

Pertanyaan dalam bahasa Manggarai. 

1.  pisa nais ite pika ce‟e pasar lembor ga? 

2. Asa ta,  pisa ga  peng hasil pika dite  ca leso? 

3. Asa eme pengasilan cenggitu nganceng memenuhi kebutuhan ca leso dite 

ko? 

4. Co‟o menurut ite ge tentang kebersihan one pasar ho‟o selama ite pika 

ce‟e ho‟o? 

5. Ite ho‟o ata setiap leso kaeng one pasar, co‟o menurut ite tentang 

kebersihan ce‟e pasar ho‟o ge? 

6. Asa eme masalah keamanan ce‟e pasar ho‟o, poli aman ko? 

7. Eme masalah fasilitas ce‟e pasar ho‟o ge, lengkap ko toe? 

 

1. Pu‟ung ntaung 1998 ra nono, berarti poli sua pulung ca tahun  nono. Lor 

ga 

2. Itu go sekitar 1.000.000 ca leso, kadang nganceng lebih, tergantung rejeki 

ta nono. 

3. Eng ngance ra nono, Alhamdulillah lebih tu‟ung hitu ga 

4. Lumayan dia ra , pas poli renovasi  one pisa tahun 2016 ga. 
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5. Mangaa ata tukang congko weang ra  

6. Eng poli aman gra, mangga ata lami na pasar ho‟o 

7. Ta neka rabo kat, toe mak lengkap na.f  
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENJUAL (HARI-1) 

 

Nama : informan 2 

Usia: 

Alamat: 

 

Pertanyaan dalam bahasa Indonesia. 

8. Sudah berapa lama sih anda berjualan di pasar Lembor? 

9. Benar kah, lalu berapa pendapatan anda per harinya? 

10. Apakah dengan penghasil segitu sudah sangat memenuhi kebutuhan sehari 

anda? 

11. Bagaimana sih pendapat anda terhadap pembeli di pasar ini? 

12. Sebagai orang yang sehai-harinya menempati pasar, bagaimana sih 

menurut anda tentang kebersihan dipasar ini?  

13. Apakah keamanan di pasar ini sudah sangat terjamin ya? 

14. Mengenai fasilitas yang ada di pasar ini, apakah sudah sangat memenuhi 

standar? 

Pertanyaan dalam bahasa Manggarai. 

8.  pisa nais ite pika ce‟e pasar lembor ga? 

9. Asa ta,  pisa ga  peng hasil pika dite  ca leso? 

10. Asa eme pengasilan cenggitu nganceng memenuhi kebutuhan ca leso dite 

ko? 

11. Co‟o menurut ite ge tentang kebersihan one pasar ho‟o selama ite pika 

ce‟e ho‟o? 

12. Asa eme masalah keamanan ce‟e pasar ho‟o, poli aman ko? 

13. Eme masalah fasilitas ce‟e pasar ho‟o ge, lengkap ko toe? 

 

8. Puli 18 tahun masuk tahun ho‟o nge 

9. Bo bias nta, ya sekitar 500 ribu nggitu ca leso, biasa na. ome toe kali ga 

ngance eta mae hitu ca leso. Ome sepi wa mai 500 hitu. 

10. Co‟o leng, dapat cekoet-cekoet ta ome lebih dari stor bos. 

11. Aeeee kurang begitu memuaskan ta ite, ae a berserakan sampah 

12. Untuk sementara ho‟o aman-aman kat,  woleng ome ram pembeli ra nditu 

mangan toe  aman ga. 

13. Toe manga lengkap ta nak  
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (PENJUAL) 

 

Nama : informan 3 

Usia: 

Alamat: 

 

Pertanyaan dalam bahasa Indonesia. 

15. Sudah berapa lama sih anda berjualan di pasar Lembor? 

16. Benar kah, lalu berapa pendapatan anda per harinya? 

17. Apakah dengan penghasil segitu sudah sangat memenuhi kebutuhan sehari 

anda? 

18. Bagaimana sih pendapat anda terhadap pembeli di pasar ini? 

19. Sebagai orang yang sehai-harinya menempati pasar, bagaimana sih 

menurut anda tentang kebersihan dipasar ini?  

20. Apakah keamanan di pasar ini sudah sangat terjamin ya? 

21. Mengenai fasilitas yang ada di pasar ini, apakah sudah sangat memenuhi 

standar? 

Pertanyaan dalam bahasa Manggarai. 

14.  pisa nais ite pika ce‟e pasar lembor ga? 

15. Asa ta,  pisa ga  peng hasil pika dite  ca leso? 

16. Asa eme pengasilan cenggitu nganceng memenuhi kebutuhan ca leso dite 

ko? 

17. Co‟o menurut ite ge tentang kebersihan one pasar ho‟o selama ite pika 

ce‟e ho‟o? 

18. Asa eme masalah keamanan ce‟e pasar ho‟o, poli aman ko? 

19. Eme masalah fasilitas ce‟e pasar ho‟o ge, lengkap ko toe? 

 

14.  
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENJUAL (HARI-2) 

 

Nama: Nansi 

Usia: 25 

Pendidikan terakhir: SMA 

 

1. Bagaimana dengan barang dagangan anda hari ini? 

2. Apakah di hari libur seperti sekarang, dagangan anda bertambah laku atau 

malah berkurang? 

3. Kalau menurut anda apa sih yang buat hari libur seperti ini barang 

dagangan anda laku/tidak laku? 

4. Biasanya kalau barang dagangan anda laku/tidak laku, anda akan buka 

sampai jam berapa? 

5. Selama anda berjualan di sini, apa saja yang menjadi keluhan anda? 

Pertanyaan dalam bahasa Manggarai 

1. Co‟o  barang pika dite leso ho‟o? 

2. Co‟o ome hari libur go‟o, laku ko toe barang pika dite ? 

3. Asan  menurut dite, apa ata pande hari libur ngo‟o barang pika dite laku ko 

toe laku? 

4. Biasan go ome barang pika dite laku ko toe laku, ite buka jam pisa? 

5. Selama ite pika ndo‟o, apa kat keluhan ite?  

 

Jawab: 

1. Barang pika gami leso ho‟o  lumayan rame e 

2. Tergantung go, ome rame ata mai pasar hari libur rame kole pasar. 

3. Menurut gaku ajol manga waktu mai pesiar ce‟e pasar ata nengnggitu kole 

pemasukan gaku one mai pika barang ho‟o 

4. Biasa gami buka jam 7, ai jam 7 manga ata mai pasar diu mai 

5. Keluhan gami ndo‟o ra eme musim usang do kat sampa berserakan ce‟e 

ho‟o. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMBELI (HARI-1) 

 

Nama: (Nurwahida) 

Usia: 

Pendidikan terakhir: 

 

Pertanyaan dalam bahasa Indonesia 

1. Bagaimana menurut anda tentang lingkungan pasar ini? 

2. Kasih alasan paling panjang anda kenapa lebih menyukai pasar 

ketimbang tempat lain? 

3. Apakah harganya cukup terjangkau? 

4. Apakah pasar ini sudah sangat memenuhi kebutuhan anda sebagai 

pembeli? 

5. Bagaimana menurut anda dengan cara pelayanan penjual terhadap 

anda sebagai pembeli? 

6. Apakah barang dagangan di sini sudah sesuai dengan harga yang 

diberikan? 

 

Pertanyaan dalam bahasa Manggarai 

1. Co‟o menurut ite tentang lingkungan ce‟e pasar ho‟o? 

2. Teing alasan paling panjang dite co‟o senang pasar ho‟o ketimbang 

tempat bana? 

3. Asa hargan ge cukup terjangkau ko? 

4. Asa pasar ho‟o poli keta memenuhi kebutuhan dite sebagai ata weli? 

5. Co‟o menurut ite agu cara layan ata pika terhadap ite sebagai ata weli? 

6. Asa barang pika ce‟e ho‟o poli sesuai agu harga ata tawar data ko? 

 

1. Dia-dia kat ta nana 

2. Menurut hami go pasar ho‟o aman-aman kat. 

3. Pas-pas jeper ta hang wie leso. 

4. Eng ta nana 

5. Di‟a-di‟a na, ome manga perselisihan harga nganceng tawar ta nana 

6. Bo keualitas ra cama kat. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PEMBELI (HARI-2) 

 

Nama: Fauzy Sharyf 

Usia: 45 

Pendidikan terakhir: SMP 

 

Pertanyaan bahasa Indonesia 

1. Selain berbelanja, apakah ada tujuan anda yang lain? 

2. Di hari libur seperti ini apa yang membuat anda lebih memilih ke pasar? 

3. Bagaimana menurut anda tentang pengunjung pasar di hari libur? 

4. Menurut anda apa yang membuat pengunjung pasar ramai/sepi di hari 

libur? 

5. Apa yang ingin anda sampaikan kepada pengurus pasar terkait dengan 

keadaan pasar? 

 

Pertanyaan bahasa Manggarai 

1. Selain mo weli, apa manga barang dio? 

2. Ome hari libur ngo‟o, apa alasan dite lebih ngoeng mo pasar ketimbang 

tempat bana? 

3. Co‟o menurut dite agu ata belanja sale pasar one hari pasar libur ngo‟o? 

4. Menurut dite apa alasan ata weli sale pasar ho‟o lebih rame/sepi ome hari 

libur ngo‟o? 

5. apa jaong dite latang ise ata urus pasar agu keadaan pasar ho‟o? 

 

Jawaban  

1. Hami belanja seluruh kebutuhan gami. Weli nakeng, weli ute, do kat ga. 

Apa lagi gami ho‟o kebutuhan paska. 

2. Ce pasar ho‟o kesempatan gami mai lako-lako. Pokoknya lako-lako kat ta. 

3. Mau taung ata belanja, ai hari ho‟o kesempatan. 

4. Ai ata nia-nia kat mai taung, jadi rame cumang taung sale pasar. 

5. Harap dami pasar ho‟o gerolo na semakin maju. 
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