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ABSTRAK 

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini ialah jenis, kategori, dan struktur 

kata majemuk bahasa Bima isolek Campa Madapangga. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah penutur asli bahasa Bima di Desa Campa Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima. Pengumpulan data menggunakan metode cakap 

(cakap semuka, teknik catat), dan introspeksi. Data yang dikumpulkan dianalisis 

menggunakan metode padan intralingual dengan teknik Hubung Banding 

Menyamakan (HBS) dan Hubung Banding Membedakan (HBB). Berdasarkan 

hasil penelitian, ditemukan kata majemuk bahasa Bima isolek Campa 

Madapangga terdiri atas kata majemuk kopulatif, determinatif, posesif, dan kata 

majemuk jenis unik. Berdasarkan kategori kata majemuk bahasa Bima isolek 

Campa Madapangga, terdiri atas kata majemuk verba, adjektiva, dan nomina, 

serta kata majemuk kategori unik. Adapun strukturnya ada tiga belas, yakni kata 

benda dan kata benda, kata benda dan kata sifat, kata benda dan kata kerja, kata 

sifat dan kata benda, kata kerja dan kata kerja, kata sifat dan kata sifat, kata kerja 

dan kata benda, kata sifat dan kata kerja, kata kerja dan kata sifat, kata benda dan 

morfem unik, kata sifat dan morfem unik, morfem unik dan kata benda, serta kata 

majemuk struktur unik. 

Kata kunci: kata majemuk, kategori, jenis, dan struktur kata majemuk. 
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ABSTRACT 

The main problem examined in this research is type, category, and structure of 

compound word the language or Bima isolek Campa Madapangga. Data source in 

this research are native speakers of Bima language in the Campa village 

subdistrict Madapangga district Bima. Data are gathered through cakap methods 

(cakap semuka, field note), and introspection methods. By using hubung banding 

menyamakan (relate-compare-similarized) and hubung banding membedakan 

(relate-compare-differentiate) techniques of equal intralingua method, data 

gathered before are analyzed intensively. Based on the reseach done, found a 

compound  word the language  of Bima isolek Campa Madapangga consists of a 

compound word kopulatif, determinative, possessive, and unique compound word. 

Based on the categoriess a compound word of Bima language isolek Campa 

Madapangga made up of a verbs compound word, adjective, noun, as well as a 

compound word unique category. As for its structure were thirteen, namely noun 

and noun, noun and adjectives, noun and verb, adjectives and noun,  verb and 

verb, adjectives and adjectives, verb and noun, adjectives and verb, verb and 

adjectives, noun and unique morpheme, adjectives and unique morpheme, unique 

morpheme and nouns, as well as a compoun word unique structure. 

Key word: Compoun word, category, type, and structure of compound word 
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A. PENDAHULUAN 

Kata majemuk atau komposisi 

sering dijumpai dalam bahasa 

Indonesia, baik dalam  percakapan  

sehari-hari  atau di dalam buku-buku 

ilmiah.  Menurut Verhaar (2012:154) 

“Komposisi atau pemajemukan adalah 

proses morfemis yang menggabungkan 

dua morfem dasar (atau pradasar) 

menjadi satu kata yang namanya kata 

majemuk atau kompaun”. 

Sama halnya dengan bahasa 

Indonesia, dalam bahasa Bima di Desa 

Campa Kecamatan Madapangga 

Kabupaten Bima, percakapan 

masyarakat sering menggunakan 

komposisi atau kata majemuk. Hal ini 

dikarenakan adanya satuan-satuan kata 

tertentu yang memang sudah terbentuk 

menurut kaidah yang telah ditentukan. 

Kata majemuk yang terjadi pada 

percakapan masyarakat di Desa Campa 

hampir sama dengan kata majemuk 

yang ada pada percakapan bahasa 

Indonesia, tetapi ada beberapa kata 

majemuk yang ada dalam bahasa 

Indonesia tetapi tidak ada dalam 

bahasa Bima maupun sebaliknya. 

Menariknya, ada kata majemuk yang 

tidak terdapat dalam bahasa Indonesia 

tetapi terdapat dalam bahasa Bima 

maupun sebaliknya, dan ada kata 

majemuk yang sama-sama terdapat 

dalam bahasa Bima dan bahasa 

Indonesia. Sebagai contoh,  kata 

majemuk yang tidak terdapat dalam 

bahasa Indonesia tetapi terdapat dalam 

bahasa Bima adalah kata uta mbeca 

‘sayur’. Adapun contoh dari bentuk 

kata majemuk yang sama-sama 

terdapat dalam bahasa Indonesia 

maupun dalam bahasa Bima adalah 

anak sapi ‘sapi kecil atau sapi yang 

belum dewasa’, sedangkan dalam 

bahasa Bima kata majemuk tersebut 

adalah ana capi ‘anak sapi’. 

Selanjutnya bentuk kata majemuk yang 

terdapat dalam bahasa Indonesia tetapi 

tidak terdapat dalam bahasa Bima 

adalah kata lalu lintas. Oleh karena itu, 

sangat menarik untuk diteliti tentang 

bentuk-bentuk kata majemuk tersebut. 

Namun belum ada penelitian yang 

membahas secara detail tentang kata 

majemuk atau komposisi dalam bahasa 

Bima. Sehingga sangat menarik untuk 

meneliti dan menggali lebih jauh 

mengenai kata majemuk dalam bahasa 

Bima di Desa Campa Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima. 

Permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah jenis, 

kategori, dan struktur kata majemuk 

bahasa Bima Isolek Campa Kecamatan 

Madapangga Kabupaten Bima? 

Pengertian Kata Majemuk 

Merangkum dari pendapat 

Kridalaksana (1989 dalam Muthalib, 

dkk, 1995: 15), Samsuri (1982: 199), 

Keraf (1969 dalam Muthalib, dkk, 

1995: 12),  Chaer (2012: 185), 

Verhaar (2012: 154), dan Usmar, dkk 

(2002: 4) disimpulkan bahawa kata 

majemuk adalah gabungan dua 

morfem atau lebih, baik morfem bebas 

maupun morfem terikat, yang terjadi 

karena adanya proses morfemis 

sehingga menimbulkan suatu 

pengertian baru. 
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Ciri-Ciri Kata Majemuk 

Berdasarkan pendapat Badudu (1978 

dalam Kridalaksana, 1988: 45–46), 

Ramlan (1965 dalam Kridalaksana, 

1988: 43–44), Keraf (1969 dalam 

Kridalaksana, 1988: 44–45), 

Muthalib, dkk (1995: 20–22), dan 

Mulyono (2013: 135) ciri-ciri kata 

majemuk adalah sebagai berikut. 

a. Unsur-unsurnya mengandung satu 

kesatuan makna. Misalnya: makan 

hati bermakna susah atau sedih, 

bukannya memakan hati ayam. 

b. Unsur kata majemuk tidak dapat 

ditambah dan dipisahkan. Kata 

makan hati tidak bisa dipisahkan 

menjadi makanan hati atau makan 

itu hati.  

c. Unsur kata majemuk tidak dapat 

diubah-ubah. Kata majemuk meja 

makan tidak bisa diubah menjadi 

makan meja. Jika diubah artinya 

akan menjadi lain. 

1. Meja makan ‘meja tempat makan’. 

Makan meja ‘meja dipakai sebagai 

bahan makanan’. 

2. Panjang tangan ‘pencuri’. 

Tangan panjang ‘tangan yang 

ukurannya panjang’. 

d. Di antara unsur-unsur kata majemuk 

tidak dapat disisipkan unsur lain. 

Meja makan merupakan kata 

majemuk yang tidak bisa disisipkan 

oleh unsur lain. Misal: meja yang 

makan atau meja dan makan. 

Jenis Kata Majemuk 

Mees (1983 dalam Yasin, 1988: 165–

168) mengelompokkan kata majemuk 

atas tiga kelompok. 

a. Kata majemuk kopulatif (gabung) 

Kata majemuk kopulatif ialah 

kata majemuk yang kedua unsurnya 

sederajat/setara, tidak saling 

menentukan. Kelompok ini 

dibedakan atas: 

1. Bersusun sederajat, contoh: 

sanak saudara, ayam itik, hutan 

rimba, kaum keluarga, sanak 

famili, piring mangkuk, hutan 

belantara, teman sejawat. 

2. Bersusun berlawanan, contoh: 

siang malam, jauh dekat, pulang 

pergi, naik turun, besar kecil, tua 

muda, lebih kurang, kawan 

lawan. 

3. Bersusun berdampingan, yang 

maksudnya mengeraskan 

kualitas, contoh: cantik molek, 

suka ria, cerdik pandai, kurus 

kering, hina dina, lemah 

gemulai, duka nestapa, muda 

belia. 

b. Kata majemuk determinatif 

(menentukan) 

Dalam kata majemuk determinatif, 

kata yang pertama ditentukan oleh 

kata yang kedua. 

1. Kata yang kedua menentukan 

yang pertama (DM), contoh: 

sapu tangan, kereta api, pintu 

air, mata air. 

2. Kata yang kedua menyifatkan 

kata yang pertama, contoh: 

orang tua, raja muda, hari besar, 

tanah lapang, besi berani, hari 

raya. 

3. Kata yang kedua memberi 

nama/gelar pada kata yang 

pertama, contoh: arek Surabaya, 
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bunga mawar, orang sunda, 

sayur asam, buah mangga, 

batang pagi. 

4. Kata yang kedua menegaskan 

yang pertama, contoh: kuning 

langsat, hijau daun, biru laut, 

merah tua, merah padam, sawo 

matang, hijau muda, merah 

muda. 

5. Kata yang pertama ada 

hubungannya dengan perbuatan 

atau pekerjaan kata yang kedua, 

contoh: meja makan, tempat 

tidur, pisau cukur, gunting 

potong, meja tulis, rumah 

makan. 

c. Kata majemuk posesif. 

Kata majemuk posesif  

dikelompokkan menjadi tiga bagian 

sebagai berikut: 

1. Persenyawaan yang mengandung 

arti kiasan, contoh: panjang 

tangan, buah bibir, buah tangan, 

buah hati, keras kepala, mulut 

manis, tinggi hati, besar kepala. 

2. Gelar atau panggilan kepada 

seseorang yang mempunyai sifat 

seperti yang tersebut pada kedua 

unsurnya, contoh: si kepala 

botak, si rambut pirang, si mulut 

panjang, si panjang lidah, si 

ekor kuda, si panjang tangan, si 

rambut keriting, si mata bola. 

3. Kata yang kedua menerangkan 

kata yang pertama dalam arti 

kepunyaan, contoh: bibir sumur, 

daun pintu, halaman buku, kaki 

meja, daun meja, mata pena. 

 

Kategori Kata Majemuk 

Umumnya kata majemuk dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu kata 

majemuk verba, nomina, dan adjektiva. 

a. Kata majemuk verba 

Menurut Yasin (1988: 198), 

verba atau kata kerja adalah semua 

kata yang menyatakan perbuatan 

atau laku. Lebih jauh, Finoza (2009: 

83) menjelaskan bahwa kata kerja 

atau verba adalah kata yang 

menyatakan perbuatan atau 

tindakan, proses, dan keadaan yang 

bukan merupakan sifat atau kualitas. 

Kata kerja pada umumnya berfungsi 

sebagai predikat dalam kalimat.  

Verba majemuk adalah verba 

yang terbentuk melalui proses 

penggabungan satu kata dengan 

kata yang lain. Contohnya kata 

terjun payung, makna kata terjun 

dan kata payung yakni ‘melakukan 

terjun dari udara dengan memakai 

alat semacam payung.’ Perpaduan 

seperti ini dinamakan pemajemukan 

dan verba yang dihasilkannya 

adalah verba majemuk (Alwi, dkk. 

2003: 151). 

Finoza (2009: 84) mengungkapkan 

ciri-ciri verba sebagai berikut. 

1. Umumnya verba tidak dapat 

bergabung dengan kata-kata 

yang menyatakan kesangatan: 

agak, paling, sangat. Tidak ada 

bentuk seperti agak mandi, 

paling membaca, sangat mati. 

2. Sebagian besar verba dapat 

didampingi oleh pewatas yang 

mengandung aspek waktu, yaitu 

kata akan, sedang, dan telah. 
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Misalnya akan mendekat, sedang 

memukuli, telah jatuh. 

3. Membentuk kombinasi KK dan 

dengan dan KB (kata benda)/KS 

(kata sifat).  

b. Kata majemuk adjektiva 

Yasin (1988: 208) 

mengungkapkan bahwa adjektiva 

atau kata sifat/kata keadaan ialah 

kata yang menyatakan sifat atau 

keadaan suatu benda atau sesuatu 

yang dibendakan. Keadaan atau 

sifat tersebut misalnya tentang 

keadaan, watak, lama, baru, tinggi, 

rendah, panas, dingin, dan 

sebagainya. Finoza (2009: 86) 

menjelaskan bahwa kata sifat atau 

ajektiva adalah kata yang berfungsi 

sebagai atribut bagi nomina (orang, 

binatang, atau benda lainnya). 

Atribut berarti tanda atau ciri. 

Untuk mengenali suatu benda dan 

untuk membedakannya dengan 

benda lain, kita harus memeriksa 

ciri, sifat, keadaan, atau identitas 

benda-benda itu, misalnya kecil, 

bundar, merah, kenyal, panas, 

agresif. Kata-kata itulah antara lain 

yang merupakan contoh kata sifat. 

Supaya dapat  membedakan  kata  

sifat/adjektiva  dengan satuan  lain, 

Finoza (2009: 86–87) menjelaskan 

tiga ciri kata sifat sebagai berikut. 

1. Diberi keterangan pembanding 

dengan bantuan adverbia seperti 

agak, lebih, paling, dan sangat. 

Misalnya agak besar, lebih baik, 

paling pandai, sangat jelas. 

2. Diberi keterangan penguat, juga 

dengan bantuan adverbia seperti 

amat, sekali, terlalu, dan cukup. 

Misalnya amat luas, mahal 

sekali, terlalu sulit, cukup 

panjang. 

3. Diingkari dengan kata tidak. 

Misalnya tidak benar, tidak puas, 

tidak sehat, tidak tenang. 

c. Kata majemuk nomina 

Menurut Alwi, dkk (2003: 

241), seperti halnya dengan verba, 

nomina juga dapat dimajemukkan. 

Yasin (1988: 194) menjelaskan 

bahwa nomina atau kata benda ialah 

nama benda atau segala sesuatu 

yang dibendakan. 

Finoza (2009: 91) 

mengungkapkan bahwa kata benda 

atau nomina adalah kata yang 

mengacu kepada sesuatu baik benda 

konkret maupun abstrak. Kata 

benda tidak lain dari nama benda 

yang diacunya. Selain ciri tersebut, 

masih ada dua ciri umum nomina, 

yaitu: 

1. Nomina tidak boleh diingkarkan 

dengan kata tidak. Kata 

pengingkar nomina adalah 

bukan. 

2. Nomina atau kata benda (KB) 

dapat berkombinasi dengan kata 

ajektiva/kata sifat (KS), baik 

diantarai oleh yang (sangat) 

maupun tidak. Artinya, 

konstruksi KB dan KS, dan KB 

dan yang (sangat) dan KS akan 

menghasilkan makna yang jelas 

dan logis.  
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Struktur Kata Majemuk 

Merangkum pendapat Mulyono (2013: 

138), Wiyanto (1987: 105–106), dan  

Suhendar (1997: 239) dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan 

struktur pembentuknya, kata majemuk 

dibagi sebagai berikut. 

a. Kata majemuk yang terdiri dari kata 

benda dan kata benda, misalnya: 

buah bibir, buah tangan, kaki 

tangan, sapu tangan, dan mata 

telinga. 

b. Kata majemuk yang terdiri dari kata 

benda dan kata sifat, misalnya, 

orang tua, rumah sakit, dan kursi 

malas. 

c. Kata majemuk yang terdiri dari kata 

benda dan kata kerja, misalnya, 

kamar mandi, meja makan, kapal 

terbang, dan anak angkat. 

d. Kata majemuk yang terdiri dari kata 

sifat dan kata benda, misalnya, besar 

kepala, besar mulut, panjang 

tangan, tinggi hati, dan keras kepala. 

e. Kata majemuk yang terdiri dari kata 

bilangan dan kata benda, misalnya, 

caturkarya, dasawarsa, panca 

indera, dwi warna, dan tri darma. 

f.  Kata majemuk yang terdiri dari kata 

kerja dan kata kerja, misalnya, 

keluar masuk, naik turun, dan 

pulang pergi. 

g. Kata majemuk yang terdiri dari kata 

sifat dan kata sifat, misalnya, basah 

kuyup, gundah gulana, tua muda, 

cerdik pandai, dan besar kecil. 

h. Kata majemuk yang terdiri dari kata 

benda dan kata bilangan, misalnya, 

segi enam, segitiga. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini  merupakan  

penelitian  kualitatif.  Menurut  

Bodgan dan Taylor (1975 dalam 

Muhammad, 2011: 19), penelitian 

kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang  menghasilkan  data  

deskriptif  berupa  kata-kata tertulis 

atau lisan  dari  orang-orang  dan  

perilaku  yang  diamati. 

Populasi penelitian ini adalah 

seluruh penutur asli bahasa Bima yang 

ada di Desa Campa, Kecamatan 

Madapangga, Kabupaten Bima. 

Mengingat banyaknya populasi maka 

diambil sampel lima orang penutur asli 

Bahasa Bima di desa Campa 

Kecamatan  Madapangga  Kabupaten 

Bima yang akan dijadikan sebagai 

informan. Pembatasan jumlah 

informan tersebut didasarkan pada 

pendapat Djajasudarma (2010: 22) 

yang menyatakan bahwa jumlah 

informan dapat ditentukan jumlahnya 

berdasarkan arah mata angin (4/6 

orang) ditambah dengan lokasi pusat 

(1/2 orang). Arah mata angin (barat, 

timur, selatan, utara) dalam arti batas 

pusat kota (pusat kebudayaan) dengan 

kabupaten (atau jenis kebudayaan 

lain). Untuk memilih informan, 

Samarin mengungkapkan ada beberapa 

kriteria yaitu umur, jenis kelamin, 

mutu kebudayaan dan psikologi, 

kewaspadaan, dan bahasa (1988: 55–

62).  

Sukandarrumidi (2012: 44) 

mengungkapkan bahwa sumber data 

merupakan semua informasi baik yang 

merupakan benda nyata, sesuatu yang 
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abstrak, peristiwa/gejala baik secara 

kuantitatif ataupun kualitatif. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah 

penutur asli bahasa Bima di Desa 

Campa Kecamatan Madapangga 

Kabupaten Bima. 

Ada dua metode yang akan 

dijadikan dasar untuk mengumpulkan 

data penelitian dalam penelitian ini, 

yaitu metode cakap dan metode 

introspeksi. Penamaan metode cakap 

disebabkan cara yang ditempuh dalam 

pengumpulan data itu adalah berupa 

percakapan antara peneliti dengan 

informan. Adanya percakapan antara 

peneliti dengan informan mengandung 

arti terdapat kontak antara mereka. 

Metode cakap memiliki teknik dasar 

berupa teknik pancing, karena 

percakapan yang diharapkan sebagai 

pelaksanaan metode tersebut hanya 

dimungkinkan muncul jika peneliti 

memberi stimulasi (pancingan) pada 

informan yang memunculkan gejala 

kebahasaan yang diharapkan oleh 

peneliti. Pancingan  atau  stimulasi  itu  

dapat  berupa  bentuk atau makna-

makna yang biasanya tersusun dalam 

bentuk daftar pertanyaan (Mahsun, 

2014: 95–96). Teknik lanjutan yang 

digunakan untuk menjalankan metode 

cakap dalam penelitian ini ada dua, 

yaitu teknik cakap semuka dan teknik 

rekam. Metode cakap dalam penelitian 

ini digunakan untuk mengumpulkan 

kata majemuk dalam bahasa Bima baik 

yang berkaitan dengan jenis, kategori, 

maupun struktur pembentuknya. Data 

dalam penelitian ini juga akan 

didapatkan melalui pemanfaatan 

peneliti yang merupakan penutur asli 

bahasa Bima melalui metode 

instrospeksi. Menurut Mahsun (2014: 

104), metode introspektif adalah 

metode penyediaan data dengan 

memanfaatkan intuisi kebahasaan 

peneliti yang meneliti bahasa yang 

dikuasainya (bahasa ibunya) untuk 

menyediakan data yang diperlukan 

bagi analisis sesuai dengan tujuan 

penelitiannya. Metode introspeksi 

dimanfaatkan untuk mengecek 

kevalidan atau validitas data informan.  

Oleh  karena  itu,  jika  terdapat data 

yang meragukan, akan cepat dikenali 

berdasarkan intuisi kebahasaan yang 

dimiliki peneliti (Muhammad, 2016: 

215). 

Metode yang digunakan dalam 

menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah metode padan intralingual. 

Padan merupakan kata yang 

bersinonim dengan kata banding dan 

sesuatu yang dibandingkan 

mengandung makna adanya 

keterhubungan. Sehingga padan di sini 

diartikan sebagai hal menghubung-

bandingkan; sedangkan intralingual 

mengacu pada makna unsur-unsur 

yang berada dalam bahasa (bersifat 

lingual), yang dibedakan dengan unsur 

yang berada di luar bahasa 

(ektralingual), seperti hal-hal yang 

menyangkut makna, informasi, konteks 

tuturan, dan lain-lain. Jadi, metode 

padan intralingual adalah metode 

analisis dengan cara menghubung-

bandingkan unsur-unsur yang bersifat 

lingual, baik terdapat dalam satu 
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bahasa maupun dalam beberapa bahasa 

yang berbeda (Mahsun, 2014: 118). 

Ketika menganalisis data dengan 

metode padan intralingual, akan 

digunakan teknik hubung banding 

menyamakan (HBS) dan hubung 

banding membedakan (HBB). Kedua 

teknik ini bertujuan untuk mencari 

kesamaan hal pokok dari pembedaan 

atau penyamaan yang dilakukan 

dengan menerapkan teknik HBS dan 

HBB, karena tujuan akhir dari banding 

menyamakan atau membedakan 

tersebut adalah menemukan kesamaan 

pokok di antara data yang 

diperbandingkan (Mahsun, 2014: 119). 

Hasil analisis data dalam 

penelitian ini akan disajikan dengan 

dua metode, yaitu metode formal dan 

metode informal. Metode formal 

merupakan perumusan dengan 

menggunakan tanda-tanda atau 

lambang-lambang. Hasil analisis 

disajikan (dirumuskan) dengan 

menggunakan lambang-lambang atau 

tanda-tanda, sehingga makna, kaidah, 

hubungan antarkaidah, kekhasan 

kaidah dapat diketahui dan dipahami 

(Mahsun, 2014: 224). 

Metode informal yaitu 

perumusan dengan menggunakan 

terminologi yang bersifat teknis 

(Mahsun, 2014: 224). Adapun menurut 

Muhammad (2016: 288) dalam metode 

informal, penyajian kaidah-kaidah 

hasil analisis data menggunakan kata-

kata biasa untuk merumuskan kaidah 

sesuai dengan domainnya, konstrain, 

dan hubungan antarkaidah. 

C. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi uraian 

mengenai jenis, kategori, dan struktur 

pembentuk kata majemuk bahasa Bima 

isolek Campa Madapangga (BBICM). 

Pemaparan hasil penelitian disajikan 

secara runtut sesuai dengan rumusan 

masalah yang ada dalam penelitian ini. 

Adapun pembahasan hasil penelitian 

berdasarkan rumusan masalah akan 

dipaparkan sebagai berikut. 

Jenis Kata Majemuk 

Bagian ini akan memaparkan 

mengenai jenis kata majemuk BBICM 

dilihat dari segi hubungan antarunsur 

yang membentuk kata majemuk 

tersebut. Jenis-jenis kata majemuk 

BBICM akan disajikan sebagai berikut. 

1. Kata Majemuk Kopulatif 

(Gabung) 

Kata majemuk kopulatif 

merupakan kata majemuk yang kedua 

unsurnya sederajat/setara, tidak saling 

menentukan. Adapun uraiannya 

sebagai berikut. 

a. Bersusun berlawanan 

Kata majemuk kopulatif 

bersusun berlawanan merupakan 

kata majemuk yang kedua unsurnya 

sederajat/setara, namun kedua unsur 

tersebut memiliki makna yang 

berlawanan (antonim). Kata 

majemuk kopulatif bersusun 

berlawanan yang ditemukan dalam 

bahasa BBICM  yaitu kata ese awa 

[Ese awa] ‘tidak sejajar’ dan kata 

bola maru ‘bangun tidur’. kata ese 

awa ‘tidak sejajar’ yang terdiri dari 
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kata ese ‘atas’ dan kata awa 

‘bawah/rendah’. Kata majemuk ese 

awa [Ese awa] ‘tidak sejajar’ 

dinamakan bersusun berlawanan 

karena kedua kata yang 

menyusunnya yaitu kata ese 

merupakan lawan atau antonim dari 

kata awa ‘bawah/rendah’. 

b. Bersusun berdampingan 

Kata majemuk kopulatif 

bersusun berdampingan merupakan 

kata majemuk yang kedua unsurnya 

sederajat/setara, dan unsur 

keduanya merupakan kata yang 

mengeraskan kualitas kata yang 

pertama. Dalam BBICM, kata 

majemuk yang bersusun 

berdampingan adalah mpeke mango 

[mpekE mao], morfem mpeke 

‘kurus’ yang menjadi kata pertama 

dan disandingkan dengan morfem 

mango ‘kering’ yang menjadi kata 

kedua sehingga membentuk kata 

majemuk mpeke mango ‘kurus 

kering’. Kata majemuk tersebut 

dikatakan bersusun berdampingan 

karena morfem mango ‘mpeke’ 

mengeraskan kualitas dari kata 

mpeke ‘kurus’. 

2. Kata Majemuk Determinatif 

(menentukan) 

Kata majemuk determinatif merupakan 

kata majemuk yang salah satu 

unsurnya menentukan unsur yang lain 

maupun kedua unsurnya atau lebih 

saling menentukan. 

a. Kata yang kedua menentukan 

yang pertama (DM) 

Kata majemuk jenis ini 

memiliki struktur kata yang kedua 

menentukan kata yang pertama. 

Strukturnya mengikuti hukum 

diterangkan menerangkan, kata 

pertama yang merupakan inti dari 

kata majemuk tersebut diterangkan 

oleh kata kedua sebagai kata 

penjelas. Contoh data dalam 

BBICM adalah ada dou [ada dou] 

‘budak’. Kata majemuk ada dou 

‘budak’ dibentuk dari morfem ada 

‘hamba/sahaya’ sebagai kata 

pertama dan menjadi kata yang 

diterangkan dan morfem dou 

‘orang’ sebagai kata kedua dan 

menjadi kata yang menerangkan, 

sehingga kedua morfem tersebut 

membentuk kata majemuk yang 

kata keduanya menerangkan kata 

pertama 

b. Kata yang kedua menyifatkan 

yang pertama 

Kata majemuk ini memiliki 

struktur kata yang kedua 

menyatakan/menerangkan sifat, 

watak, atau menyifatkan kata yang 

pertama. Contoh data dalam 

BBICM adalah afi ncilu [afi ncilu] 

‘kunang-kunang’. Morfem afi ‘api’ 

disandingkan dengan morfem ncilu 

‘remang’ sehingga membentuk kata 

majemuk afi ncilu ‘kunang-

kunang’. Morfem afi ‘api’ sebagai 

kata pertama disifatkan oleh 

morfem ncilu ‘remang’ sebagai kata 

kedua. 

c. Kata yang kedua menegaskan 

yang pertama 

Maksud kata yang kedua 

menegaskan yang pertama yaitu 

kata yang kedua memberi 
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penjelasan sekaligus batasan bagi 

kata yang pertama. Contoh data 

dalam BBICM adalah kala ngganga 

[kala gaa] ‘merah menyala’. Kata 

kala ‘merah’kemudian ditegaskan 

sifatnya oleh kata ngganga 

‘berkilauan kemerah-merahan’ 

sehingga membentuk kata majemuk 

kala ngganga ‘merah menyala.  

d. Kata yang pertama ada 

hubungannya dengan perbuatan 

atau pekerjaan kata yang kedua 

Kata majemuk jenis ini terdiri 

dari kata pertama yang memiliki 

hubungan kegunaan dengan kata 

kedua. Kata pertamanya sebagai 

kata benda yang kemudian akan 

dijelaskan kegunaannya oleh kata 

yang kedua. Contoh data dalam 

BBICM adalah Oi amo [oi amo] ‘air 

pencuci tangan ketika hendak 

makan’. Morferm oi ‘air’ sebagai 

kata pertama memiliki hubungan 

kegunaan dengan morfem amo 

‘sebagai kata kedua sehingga 

membentuk kata majemuk oi amo 

‘air pencuci tangan ketika hendak 

makan’. 

3. Kata Majemuk Posesif 

Kata majemuk posesif merupakan kata 

yang menyatakan kepunyaan atau 

kepemilikan, baik 

kepunyaan/kepemilikan sifat maupun 

benda. 

a. Persenyawaan yang mengandung 

arti kiasan 

Kata majemuk jenis ini 

merupakan kata majemuk yang 

memiliki makna yang bukan makna 

sebenarnya, melainkan mengiaskan 

sesuatu. Makna kiasan yang 

dihasilkan bisa saja berupa makna 

tambahan yang dikembangkan dari 

makna dasarnya. Contoh data dalam 

BBICM adalah bou ade [bou adE] 

‘perasaan menghadapi sesuatu yang 

seolah-olah baru, nostalgia’. Kata 

majemuk bou ade ‘perasaan 

menghadapi sesuatu yang seolah-

olah baru, nostalgia’ dibentuk oleh 

morfem bou ‘baru’ sebagai kata 

pertama dan morfem ade ‘hati’ 

sebagai kata kedua. Dinamakan kata 

majemuk yang bermakna kiasan 

karena kata majemuk tersebut 

memiliki makna yang bukan 

sebenarnya. Kata majemuk bou ade 

yang terdiri dari kata bou ‘baru’ dan 

ade ‘hati’ bukan berarti ‘hati baru’ 

atau ‘hati yang baru’, melainkan 

kata majemuk tersebut memiliki 

makna kiasan ‘perasaan 

menghadapi sesuatu yang seolah-

olah baru, nostalgia’. 

b. Kata yang kedua menerangkan 

kata yang pertama dalam arti 

kepunyaan. 

Contoh data dalam BBICM adalah 

ade edi [adE edI] ‘telapak kaki’. 

Kata majemuk tersebut dibentuk 

oleh kata pertama yang diterangkan 

oleh kata kedua dalam arti 

kepunyaan, maksudnya adalah kata 

yang pertama merupakan 

“kepunyaan” kata yang kedua. 

Seperti ade ‘hati’ merupakan 

kepunyaan edi ‘kaki’. 
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4. Beberapa catatan mengenai jenis 

kata majemuk 

Selain kata majemuk berjenis 

kopulatif, determinatif, dan posesif. 

Kata majemuk dalam BBICM juga 

ditemukan jenis unik. Dikatakan unik 

karena kata majemuk tersebut tidak 

termasuk dalam jenis mana pun, baik 

jenis kopulatif, determinatif, atau 

posesif. Contoh data dalam BBICM 

adalah kata majemuk ado edi [ado edi] 

‘melenggangkan kaki’. Kata majemuk 

ado edi ‘melenggangkan kaki’ 

digolongkan sebagai kata majemuk 

jenis lain karena kata majemuk 

tersebut tidak memiliki ciri yang sesuai 

dengan ciri-ciri kata majemuk 

kopulatif, determinatif, atau posesif. 

Kategori Kata Majemuk 

Bagian ini membahas pembagian 

kata majemuk BBICM yang dipilah 

berdasarkan  kelas kata. Adapun 

kategori kata majemuk BBICM akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Kata Majemuk Verba 

Kata majemuk verba mengacu 

pada perbuatan atau tindakan, proses, 

dan keadaan yang bukan merupakan 

sifat atau kualitas. Contoh data dalam 

BBICM adalah alu weki [alu wEkI] 

‘menggeliat’. Kata majemuk alu weki  

‘menggeliat’ merupakan kata majemuk 

yang berkategori verba. Dikatakan 

demikian karena kata tersebut 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) 

tidak dapat bergabung dengan kata-

kata yang menyatakan kesangatan: 

agak, paling, sangat. 2) dapat 

didampingi oleh pewatas yang 

mengandung aspek waktu, yaitu kata 

akan, sedang, dan telah. Contohnya, 

dalam BBICM,  kata majemuk alu 

weki ‘menggeliat’ tidak dapat 

didampingi oleh kata ipi ‘sangat’ 

menjadi *alu weki ipi ‘sangat 

menggeliat’. Selain itu, kata majemuk 

verba dapat didampingi oleh pewatas 

yang mengandung aspek waktu, 

contohnya wunga alu weki ‘sedang 

menggeliat. 

2. Kata Majemuk Adjektiva 

Kata majemuk adjektiva 

merupakan kata majemuk yang 

menyatakan sifat atau keadaan suatu 

benda atau sesuatu yang dibendakan. 

Contoh data dalam BBICM adalah 

colu ade [cOlu adE] ‘puas hati’. Kata 

majemuk colu ade ‘puas hati’ 

digolongkan kata sifat karena kata 

majemuk tersebut memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 1) Dapat diberi 

keterangan pembanding dengan 

bantuan adverbia seperti agak, lebih, 

paling, dan sangat. 2) Dapat diberi 

keterangan penguat, juga dengan 

bantuan adverbia seperti amat, sekali, 

terlalu, dan cukup. 3) Dapat diingkari 

dengan kata tidak. Contohnya dalam 

BBICM, kata majemuk colu ade ‘puas 

hati’ dapat diberi keterangan 

pembanding ipi ‘sangat’ menjadi colu 

ade ipi ‘sangat puas hati’, kata 

majemuk colu ade ‘puas hati’ juga 

dapat diberi keterangan penguat lalo 

‘terlalu’ menjadi colu ade lalo ‘terlalu 

puas hati’. Selain itu, kata majemuk 

colu ade juga dapat diingkari dengan 

kata wati ‘tidak’ menjadi wati colu ade 

‘tidak puas hati’.  
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3. Kata Majemuk Nomina 

Kata majemuk nomina adalah 

kata majemuk yang mengacu kepada 

sesuatu baik benda konkret maupun 

abstrak. Kata benda tidak lain dari 

nama benda yang diacunya. Selain itu, 

kata majemuk nomina bisa berarti kata 

yang majemuk yang menunjukkan 

orang, benda, tempat, tumbuhan, 

hewan, gagasan, dan sebagainya. 

Contoh data dalam BBICM adalah ada 

dou [ada dou] ‘budak’. Kata majemuk 

ada dou ‘budak’ merupakan kata 

majemuk yang berkategori nomina. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

tidak dapat bergabung dengan partikel 

wati ‘tidak’ menjadi *wati ada dou 

‘tidak budak’ karena tidak berterima. 

Selain itu kata majemuk ada dou 

‘budak’ dapat berkombinasi dengan 

kata sifat baik diantarai oleh ma 

wancuku ‘yang (sangat)’ maupun 

tidak, contohnya  ada dou  gaga 

‘budak yang gagah’ atau ada dou ma 

wancuku gaga ‘budak yang sangat 

gagah’. 

4. Beberapa catatan mengenai 

kategori kata majemuk 

Selain berkategori verba, 

adjektiva, dan nomina, kata majemuk 

dalam BBICM juga ditemukan kata 

majemuk yang berkategori unik, yaitu 

kata majemuk yang tidak termasuk 

dalam kata majemuk verba, adjektiva, 

atau nomina. Contoh data dalam 

BBICM adalah ambi ku’i [ambi ku?i] 

‘kidal’. Kata majemuk ambi ku’i 

‘kidal’ dikatakan sebagai kata 

majemuk yang berkategori lain karena 

kata majemuk tersebut tidak memiliki 

ciri-ciri yang sesuai dengan kata 

majemuk verba, adjektiva, atau 

nomina. 

Struktur Kata Majemuk 

Bagian ini membahas tentang 

pembagian kata majemuk BBICM 

berdasarkan struktur kata yang 

membentuknya, baik terbentuk dari 

kata benda, kata sifat, maupun kata 

kerja. 

1. Kata majemuk yang terdiri dari 

kata benda dan kata benda 

Kata majemuk ini sama-sama 

dibentuk oleh kata sifat pada kata 

pertama dan kata keduanya. Contoh 

data dalam BBICM adalah ada dou 

[ada dou] ‘budak’. Kata ada 

‘hamba/sahaya’ digolongkan ke dalam 

kata benda. Dikatakan demikian karena 

kata-kata tersebut memenuhi ciri-ciri 

kata benda, yakni sebagai berikut: 1) 

tidak dapat bergabung dengan partikel 

wati ‘tidak’. contohnya, kata ada tidak 

dapat bergabung dengan kata wati, 

seperti *wati ada ‘hamba/ sahaya’. 2) 

dapat berkombinasi dengan kata sifat 

baik diantarai oleh ma wancuku ‘yang 

(sangat)’ maupun tidak. contohnya, 

kata ada ‘hamba/sahaya’ dapat 

berkombinasi dengan kata sifat to’i 

‘kecil’, seperti ada na’e ‘hamba/sahaya 

besar’. Kata dou ‘orang’ juga 

digolongkan ke dalam kata benda 

karena memenuhi ciri-ciri yang telah 

disebutkan sebelumnya. 

2. Kata majemuk yang terdiri dari 

kata benda dan kata sifat 

Kata majemuk ini dibentuk oleh 

kata benda sebagai kata pertama dan 
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kata sifat sebagai kata kedua. Contoh 

data dalam BBICM adalah afi ncilu 

[afi ncilu] ‘kunang-kunang’. Kata afi 

‘api’ tergolong dalam kata benda. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan 

melihat ciri kata-kata tersebut yaitu 

sebagai berikut. 1) tidak dapat 

bergabung dengan partikel tidak 

karena membentuk konstruksi yang 

tidak berterima, seperti *wati afi ‘tidak 

api’. 2) dapat berkombinasi dengan 

kata sifat baik diantarai oleh ma 

wancuku ‘yang (sangat)’ maupun 

tidak. Seperti afi to’i ‘api kecil’. 

Adapun kata ncilu ‘remang’ 

termasuk dalam kata sifat. dikatakan 

demikian karena kata-kata tersebut 

memiliki ciri yaitu sebagai berikut: 1) 

dapat diberi keterangan pembanding 

dengan bantuan adverbia seperti agak, 

lebih, paling, dan sangat. seperti ncilu 

ipi ‘sangat remang’. 2) dapat diberi 

keterangan penguat, juga dengan 

bantuan adverbia seperti amat, sekali, 

terlalu, dan cukup. seperti ncilu lalo 

‘terlalu remang. 3) dapat diingkari 

dengan kata tidak. seperti wati ncilu 

‘tidak remang’  

3. Kata majemuk yang terdiri dari 

kata benda dan kata kerja 

Kata majemuk ini dibentuk oleh 

kata benda sebagai kata pertama dan 

kata kerja sebagai kata kedua. Contoh 

data dalam BBICM adalah afu mama 

[afu mama] ‘kapur sirih’. Kata Afu 

‘kapur sirih’ termasuk dalam kata 

benda karena memiliki ciri-ciri kata 

benda, yaitu: 1) tidak dapat bergabung 

dengan partikel tidak. Contohnya 

dalam BBICM, *wati afu ‘tidak kapur 

sirih’, konstruksi tersebut tidak 

berterima. Kata benda hanya dapat 

diingkari menggunakan kata laina 

‘bukan’, seperti laina afu ‘bukan kapur 

sirih’. 2) dapat berkombinasi dengan 

kata sifat baik diantarai oleh ma 

wancuku ‘yang (sangat)’ maupun 

tidak, seperti afu mboto  ‘kapur sirih 

banyak‘. 

Adapun kata mama ‘makan sirih’ 

merupakan kata kerja. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan 

membandingkan ciri kata-kata tersebut 

dengan ciri-ciri kata kerja. Kata mama 

tidak dapat bergabung dengan kata-

kata yang menyatakan kesangatan 

seperti kata agak, paling, sangat 

karena akan menjadi konstruksi yang 

tidak berterima. Misalnya, dalam 

BBICM, kata mama tidak dapat 

bergabung dengan kata ipi ‘sangat’ 

menjadi *mama ipi ‘sangat makan 

sirih’. Selain itu, kata mama juga dapat 

didampingi oleh pewatas yang 

mengandung aspek waktu seperti akan, 

sedang, dan telah. Contohnya, wunga 

mama ‘sedang makan sirih’. 

4. Kata majemuk yang terdiri dari 

kata sifat dan kata benda 

Kata majemuk ini dibentuk oleh 

kata sifat sebagai kata pertama dan 

kata benda sebagai kata kedua. Contoh 

data dalam BBICM adalah bou ade 

[bou adE] ‘perasaan menghadapi 

sesuatu yang seolah-olah 

baru/nostalgia’. Kata bou ‘baru’ 

merupakan kata yang tergolong dalam 

kata sifat. Hal yang menandakannya 

sebagai kata sifat adalah kata tersebut 

dapat diberi keterangan pembanding 
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dengan bantuan adverbia seperti agak, 

lebih, paling, dan sangat. Seperti 

dalam BBICM, bou ipi ‘sangat baru’. 

Kata sifat juga dapat diberi keterangan 

penguat, juga dengan bantuan adverbia 

seperti amat, sekali, terlalu, dan cukup. 

Sepertilalo bou lalo ‘terlalu baru’. 

Selain itu, kata sifat juga dapat 

diingkari dengan kata tidak. Seperti 

wati bou ‘tidak baru’. 

Adapun kata ade ‘hati’ 

merupakan kata benda. Dikatakan 

demikian karena kata tersebut 

memiliki ciri kata benda, yaitu 1) tidak 

dapat bergabung dengan partikel tidak, 

karena menghasilkan konstruksi yang 

tidak berterima. Seperti *wati ade 

‘tidak hati’. 2) dapat berkombinasi 

dengan kata sifat baik diantarai oleh 

ma wancuku ‘yang (sangat)’ maupun 

tidak, seperti ade ma wancuku mboto 

‘hati yang (sangat) banyak. 

5. Kata majemuk yang terdiri dari 

kata kerja dan kata kerja 

Kata majemuk ini dibentuk oleh 

kata kerja sebagai kata pertama dan 

kata kerja sebagai kata kedua. Contoh 

data dalam BBICM adalah bola maru 

[bola maru] ‘bangun tidur’. Kata  bola 

‘bangun tidur’ merupakan kata kerja. 

Hal tersebut dapat ditentukan dengan 

ciri-ciri kata sifat, yaitu: 1) tidak dapat 

bergabung dengan kata-kata yang 

menyatakan kesangatan: agak, paling, 

sangat. Seperti kata bola ‘bangun 

tidur’ tidak dapat bergabung dengan 

kata ipi ‘sangat’ sehingga menjadi 

*bola ipi ‘sangat bangun tidur’. 2) 

dapat didampingi oleh pewatas yang 

mengandung aspek waktu, yaitu kata 

akan, sedang, dan telah. Seperti wunga 

bola ‘sedang bangun tidur’. 

6. Kata majemuk yang terdiri dari 

kata sifat dan kata sifat 

Kata majemuk ini sama-sama 

dibentuk oleh kata sifat pada kata 

pertama dan kata keduanya. Contoh 

data dalam BBICM adalah mpeke 

mango [mpekE mao] ‘kurus kering’. 

Kata mpeke ‘kurus’ digolongkan dalam 

kata sifat. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan ciri-ciri kata 

tersebut sebagai berikut: 1) Dapat 

diberi keterangan pembanding dengan 

bantuan adverbia seperti agak, lebih, 

paling, dan sangat. Seperti mpeke ipi 

‘sangat kurus’. 2) Dapat diberi 

keterangan penguat, juga dengan 

bantuan adverbia seperti amat, sekali, 

terlalu, dan cukup. Contohnya mpeke 

lalo ‘terlalu kurus’. 3) Dapat diingkari 

dengan kata tidak. Seperti wati mpeke 

‘tidak kurus’. 

7. Beberapa catatan mengenai 

struktur kata majemuk 

Selain memiliki struktur tersebut di 

atas, kata majemuk BBICM juga 

memiliki struktur sebagai berikut. 

a. Kata majemuk yang terdiri dari 

kata kerja dan kata benda 

Kata majemuk ini dibentuk 

oleh kata kerja sebagai kata pertama 

dan kata benda sebagai kata kedua. 

Contoh data dalam BBICM adalah 

alu weki [alu wEkI] ‘mengeliat’. 

Kata alu tergolong dalam kata kerja. 

Hal tersebut dapat ditentukan 

dengan ciri-ciri kata kerja, yaitu: 1) 

tidak dapat bergabung dengan kata-

kata yang menyatakan kesangatan: 
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agak, paling, sangat. Hal tersebut  

karena  akan  menghasilkan bentuk 

yang tidak berterima. Seperti *alu 

ipi ‘sangat melenturkan’. 2) dapat 

didampingi oleh pewatas yang 

mengandung aspek waktu, yaitu 

kata akan, sedang, dan telah. 

Seperti wunga alu ‘sedang 

melenturkan’. 

Adapun kata weki sebagai 

kata kedua tergolong dalam kata 

benda. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan ciri-ciri kata 

benda, yaitu 1) tidak dapat 

bergabung dengan partikel tidak 

karena tidak berterima. Contohnya 

dalam BBICM *wati weki ‘tidak 

badan/tidak tubuh/tidak diri’. 2) 

dapat berkombinasi dengan kata 

sifat baik diantarai oleh ma 

wancuku ‘yang (sangat)’ maupun 

tidak, seperti weki ma wancuku dese 

‘badan/tubuh yang (sangat) tinggi’. 

b. Kata majemuk yang terdiri dari 

kata sifat dan kata kerja 

Kata majemuk ini dibentuk 

oleh kata sifat sebagai kata pertama 

dan kata kerja sebagai kata kedua. 

Contoh data dalam BBICM adalah 

rindi tanda [rIndi ntanda] ‘marah’. 

Kata rindi merupakan kata sifat. Hal 

tersebut karena kata-kata tersebut 

memenuhi ciri kata sifat, yaitu 1) 

dapat diberi keterangan pembanding 

dengan bantuan adverbia seperti 

agak, lebih, paling, dan sangat. 

Contoh dalam BBICM kata rindi 

dapat diberi keterangan pembanding 

ipi ‘sangat’ menjadi rindi ipi ‘sangat 

gelap’. 2) dapat diberi keterangan 

penguat, juga dengan bantuan 

adverbia seperti amat, sekali, 

terlalu, dan cukup. Seperti, rindi 

lalo ‘terlalu gelap’. Adapun kata 

ntanda sebagai kata kedua 

tergolong dalam kata kerja. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan 

melihat ciri-ciri kata kerja. Tidak 

dapat bergabung dengan kata-kata 

yang menyatakan kesangatan seperti 

kata agak, paling, sangat karena 

akan menjadi konstruksi yang tidak 

berterima. Contohnya dalam 

BBICM kata ntanda tidak dapat 

bergabung dengan kata ipi menjadi 

*ntanda ipi ‘sangat melihat/sangat 

menonton/sangat memandang’. 

Selain itu, kata ntanda juga dapat 

didampingi oleh pewatas yang 

mengandung aspek waktu seperti 

akan, sedang, dan telah. Contohnya 

wunga ntanda ‘sedang 

melihat/sedang menonton/sedang 

memandang’. 

c. Kata majemuk yang terdiri dari 

kata kerja dan kata sifat 

Kata majemuk ini dibentuk 

oleh kata kerja sebagai kata pertama 

dan kata sifat sebagai kata kedua. 

Contoh data dalam BBICM adalah 

londo iha [lOndo iha] ‘kawin lari’. 

Kata londo sebagai kata pertama 

digolongkan sebagai kata kerja. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan 

melihat ciri-ciri kata kerja, yaitu 1) 

tidak dapat bergabung dengan kata-

kata yang menyatakan kesangatan: 

agak, paling, sangat. Contohnya 

dalam BBICM, kata londo tidak 

dapat bergabung dengan kata ipi 
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sehingga membentuk konstruksi 

yang tidak berterima, seperti *londo 

ipi ‘sangat turun’. 2) dapat 

didampingi oleh pewatas yang 

mengandung aspek waktu, yaitu 

kata akan, sedang, dan telah. 

Seperti wunga londo ‘sedang turun’. 

Adapun kata iha merupakan 

kata sifat. Dikatakan demikian 

karena masing-masing dari kata 

tersebut memiliki ciri-ciri, yakni 1) 

dapat diberi keterangan pembanding 

dengan bantuan adverbia seperti 

agak, lebih, paling, dan sangat. 

Contohnya, iha ipi ‘sangat rusak’. 

2) dapat diberi keterangan penguat, 

juga dengan bantuan adverbia 

seperti amat, sekali, terlalu, dan 

cukup. Seperti iha lalo ‘terlalu 

rusak’. 

d. Kata majemuk yang terdiri dari 

kata benda dan morfem dasar 

terikat 

Kata majemuk ini dibentuk 

oleh kata benda sebagai kata 

pertama dan morfem dasar terikat 

sebagai kata kedua. Contoh data 

dalam BBICM adalah ama nto’i 

[ama nto?I] ‘paman dari pihak 

ayah’. Kata ama merupakan kata 

yang tergolong dalam kata benda. 

Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan melihat ciri kata tersebut 

yang sesuai dengan ciri-ciri kata 

benda, yaitu 1) tidak dapat 

bergabung dengan partikel tidak. 

Seperti *wati ama ‘tidak 

bapak/tidak ayah’. 2) dapat 

berkombinasi dengan kata sifat baik 

diantarai oleh ma wancuku ‘yang 

(sangat)’ maupun tidak, seperti ama 

ma wancuku taho ‘bapak/ayah yang 

(sangat) baik’. Adapun kata nto’i 

merupakan kata yang tergolong ke 

dalam morfem dasar terikat karena 

tidak bisa berdiri sendiri dan hanya 

akan memiliki arti jika didampingi 

oleh morfem lain. 

e. Kata majemuk yang terdiri dari 

kata sifat dan morfem dasar 

terikat 

Kata majemuk ini dibentuk 

oleh kata sifat sebagai kata pertama 

dan morfem dasar terikat sebagai 

kata kedua. Adapun kata majemuk 

tersebut dalam BBICM adalah kata 

majemuk rindi ndaro ‘gelap gulita’. 

Kata rindi ‘gelap’ sebagai kata 

pertama merupakan kata yang 

tergolong dalam kata sifat, 

dikatakan demikian karena kata 

rindi memenuhi ciri kata sifat, yaitu 

1) dapat diberi keterangan 

pembanding dengan bantuan 

adverbia seperti agak, lebih, paling, 

dan sangat. Seperti rindi ipi ‘sangat 

gelap’. 2) dapat diberi keterangan 

penguat, juga dengan bantuan 

adverbia seperti amat, sekali, 

terlalu, dan cukup. Seperti rindi lalo 

‘terlalu gelap’. Adapun kata ndaro 

sebagai kata kedua tergolong dalam 

morfem dasar terikat karena tidak 

bisa berdiri sendiri dan hanya akan 

memiliki arti jika didampingi oleh 

morfem lain. 

f. Kata majemuk yang terdiri dari 

morfem dasar terikat dan kata 

benda 
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Kata majemuk ini dibentuk 

oleh morfem dasar terikat sebagai 

kata pertama dan kata benda sebagai 

kata kedua. Contoh data dalam 

BBICM adalah karece ai [karEcE 

ai] ‘petir’. Kata karece tergolong 

dalam morfem dasar terikat karena 

tidak bisa berdiri sendiri dan hanya 

akan memiliki arti jika didampingi 

oleh morfem lain. Adapun kata ai 

dan kalo merupakan kata yang 

tergolong dalam kata benda. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan 

melihat ciri-ciri kata benda, yaitu 1) 

tidak dapat bergabung dengan 

partikel tidak karena membentuk 

konstruksi yang tidak berterima, 

seperti *wati ai ‘tidak angkasa’. 2) 

dapat berkombinasi dengan kata 

sifat baik diantarai oleh ma 

wancuku ‘yang (sangat)’ maupun 

tidak. Seperti ai ma wancuku paja 

‘angkasa yang (sangat) luas’. 

g. Kata majemuk struktur unik 

Kata majemuk BBICM tidak 

hanya terdiri struktur tersebut di 

atas, namun juga memiliki struktur 

unik, yaitu kata majemuk yang 

salah satu atau semua unsurnya 

tidak termasuk dalam kata benda, 

kata kerja, kata sifat, maupun 

morfem dasar terikat. Kata 

majemuk tersebut adalah sebagai 

berikut. Contoh data dalam BBICM 

adalah aru nggina [aru gIna] 

‘rengginang’. Kata majemuk aru 

nggina ‘rengginang’ dikatakan 

sebagai kata majemuk berstruktur 

lain karena kata majemuk tersebut 

tersusun oleh kata yang tidak 

memiliki ciri-ciri yang sesuai 

dengan kata benda, sifat, maupun 

kata kerja, baik itu kata yang 

pertama, kata yang kedua, maupun 

kedua kata yang menyusunnya. 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan tentang kata 

majemuk bahasa Bima isolek Campa 

Madapangga di atas, dapat ditarik 

beberapa simpulan sebagai berikut. 

a. Jenis kata majemuk bahasa Bima 

isolek Campa Madapangga terdiri 

atas tiga jenis. Pertama, kata 

majemuk kopulatif yang dibagi lagi 

menjadi kata majemuk kopulatif 

bersusun berlawanan dan kata 

majemuk kopulatif bersusun 

berdampingan. Kedua, kata 

majemuk determinatif yang terdiri 

dari kata majemuk determinatif 

yang kata keduanya menentukan 

yang pertama, kata yang kedua 

menyifatkan yang pertama, kata 

yang kedua menegaskan yang 

pertama, dan kata majemuk 

determinatif yang kata pertamanya 

ada hubungannya dengan perbuatan 

atau pekerjaan kata yang kedua. 

Ketiga,  kata majemuk posesif yang 

terdiri dari tiga bagian, yaitu 

persenyawaan yang mengandung 

arti kiasan, kata yang kedua 

menerangkan kata yang pertama 

dalam arti kepunyaan, dan kata 

majemuk jenis unik. 

b. Kategori kata majemuk bahasa 

Bima isolek Campa Madapangga 

terdiri atas tiga jenis, yaitu kata 
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majemuk verba, kata majemuk 

adjektiva, dan kata majemuk 

nomina, serta kata majemuk 

kategori unik. 

c. Kata majemuk bahasa Bima isolek 

Campa Madapangga memiliki 

memiliki struktur pembentuk yang 

beragam, yaitu kata majemuk yang 

terdiri dari kata benda dan kata 

benda, kata benda dan kata sifat, 

kata benda dan kata kerja, kata sifat 

dan kata benda, kata kerja dan kata 

kerja, kata sifat dan kata sifat, kata 

kerja dan kata benda, kata sifat dan 

kata kerja, kata kerja dan kata sifat, 

kata benda dan morfem dasar 

terikat, kata sifat dan morfem dasar 

terikat, morfem dasar terikat dan 

kata benda, serta kata majemuk 

struktur unik. 

SARAN  

Mengingat penemuan-penemuan 

penelitian ini masih kurang sempurna. 

Pembaca atau peneliti berikutnya yang 

tertarik meneliti tentang morfologi, 

khususnya tentang kata majemuk 

dalam bahasa Bima diharapkan dapat 

lebih menyempurnakannya. Salah satu 

hal yang menarik untuk diteliti adalah 

makna kata majemuk bahasa Bima 

yang tidak dibahas dalam penelitian 

ini. 
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