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ABSTRAK 

INTEROGATIVA DALAM 

BAHASA BIMA 

Oleh 

NURJAHRATULHAYATI 

E1C 011 030 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bentuk, fungsi, dan 

makna interogativa dalam bahasa 

Bima. Permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini ada tiga, yaitu 

(1) bagaimanakah bentuk 

interogativa bahasa Bima, (2) 

bagaimanakah fungsi interogativa 

bahasa Bima, dan (3) bagaimanakah 

makna interogativa bahasa Bima. 

Dalam penelitian ini, data 

dikumpulkan dengan metode simak 

dan metode cakap yang masing-

masing dengan teknik dasar dan 

lanjutannya serta dengan 

mengikutsertakan metode 

introspeksi. Kemudian data dianalisis 

dengan menggunakan metode 

distribusional. Selain itu, dalam 

penelitian ini analisis data lebih 

difokuskan selama proses di 

lapangan bersamaan dengan 

pengumpulan data. Tahapan analisis 

data adalah tahap analisis selama di 

lapangan, tahap reduksi data, tahap 

penyajian data, serta tahap penarikan 

kesimpulan. Penyajian hasil analisis 

data menggunakan metode formal 

dan metode informal. 

Berdasarkan hasil analisis 

dapat disimpulkan bahwa (1) bentuk 

interogativa bahasa Bima terdiri atas 

dua bentuk, yaitu bentuk interogativa 

dasar yang terdiri atas delapan 

bentuk, dan bentuk interogativa 

turunan yang terdiri atas tiga puluh 

delapan bentuk. Bentuk interogativa 

dasar, yaitu au [au] „apa‟, cou [cou] 

„siapa‟, be [ḇe] „mana‟, bune [ḇune] 

„bagaimana‟, bau/babau 

[ḇau/ḇaḇau] „mengapa/ kenapa‟, 

bune ai [ḇune ai] „kapan‟, sabune 

[saḇune] „berapa‟, dan pila [pila] 

„berapa‟. Sedangkan bentuk 

interogativa turunan dibagi menjadi 

dua bentuk gabungan, yaitu bentuk 

gabungan dengan partikel yang 

terdiri atas tiga puluh dua bentuk dan 

bentuk gabungan dua kata yang 

terdiri atas enam bentuk; (2) fungsi 

interogativa terdiri atas sebelas 

fungsi; dan (3) makna yang 

terkandung di dalam interogativa 

bahasa Bima, yaitu interogativa yang 

bermakna leksikal dan interogativa 

yang bermakna kontekstual. Makna 

kontekstual interogativa bahasa Bima 

menghasilkan empat makna 

tambahan, yaitu makna 

„menegaskan‟, makna 

„membandingkan atau memilih‟, 

makna „meminta tanggapan‟, serta 

makna „keseringan‟. 

Kata Kunci : Bentuk, Fungsi, 

Makna, Interogativa, 

Bahasa Bima. 

ABSTRACT 

INTERROGATIVES IN 

BIMANESE LANGUAGE 

By 

NURJAHRATULHAYATI 

E1C 011 030 

This study aims to determine 

the form, function, and meaning in 

interrogatives Bimanese language. 

The issues discussed in this study, 

there are three namely; (1) how are 

the form interrogatives in Bimanese 

language, (2) how interrogatives 

function in Bimanese language, and 

(3) how interrogatives meaning in 
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Bimanese language. In this study, 

data were collected by the method 

and method capable refer 

respectively to the basic techniques 

and follow-up as well as to include 

methods of introspection then the 

data were analyzed using the 

distributional. In addition, in this 

study the data analysis is more 

focused during the process in 

conjunction with the field of data 

collection. Stages of data analysis are 

the analysis phase during the field, 

stage data reduction, data 

presentation stage, and the stage of 

conclusion. Presentations of the 

results of data analysis are using 

formal and informal methods. 
 

Based on the results of the 

analysis can be concluded that (1) 

interrogatives Bimanese language 

form consists of two forms, namely 

interrogatives form the basis of eight 

forms, and forms interrogatives 

derivative which consists of thirty- 

eight shape. Interogativa basic form, 

is au [au] „what‟, cou [cou] „who‟, 

be [ḇe] „where‟, bune [ḇune] „how‟, 

bau/babau [ḇau/ḇaḇau] „why‟, bune 

ai [ḇune ai] „when‟, sabune 

[saḇune] „how much‟, dan pila [pila] 

„how many‟. Whereas, interrogatives 

derivative form is divided into two 

combined form, which is combined 

with the particle form consisting of 

thirty-two different shapes and forms 

combination of two words which 

consists of six forms; (2) 

interrogatives function consists of 

eleven function; and (3) meaning 

contained in interrogatives Bimanese 

language, namely interrogatives 

meaningful lexical and interrogatives 

meaningful contextual. Contextual 

meaning in interrogatives Bimanese 

language produce four additional 

meaning, is 'asserted' meaning, 'to 

compare or choose' meaning, 

'requesting responses' meaning, as 

well as the meaning of 'frequency'. 
 

Keywords : Form, Function, 

Meaning, Interrogatives, Bimanese 

Language. 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan modal 

utama manusia dalam berinteraksi. 

Dalam berkomunikasi dengan 

seseorang, penggunaan kalimat yang 

tepat juga menjadi syarat utama yang 

harus diperhatikan agar apa yang 

ingin disampaikan dapat tersalurkan 

dengan baik. Hal ini tidak hanya 

berlaku pada bahasa Indonesia 

selaku bahasa kenegaraan, tetapi juga 

berlaku pada bahasa-bahasa daerah 

yang ada di Indonesia, salah satunya 

ialah bahasa Bima. 

Bahasa Bima memiliki 

berbagai jenis kalimat yang dapat 

digunakan oleh penuturnya untuk 

berkomunikasi sesuai dengan 

kebutuhannya, salah satunya ialah 

kalimat interogatif. Kalimat 

interogatif biasanya ditandai oleh 

penanda tanya misalnya au „apa‟, 

cou ‟siapa‟, bune ai „kapan‟, bau 

„mengapa‟, ta be „di mana‟, sabune 

„berapa‟, dan masih banyak yang 

lainnya. 

Keunikan kalimat tanya dalam 

bahasa Bima yang menarik perhatian 

penulis untuk meneliti pada aspek 

interogativa adalah tidak 

ditemukannya penanda tanya 

„apakah‟ dalam bahasa Bima. Selain 

itu, ditemukannya partikel si, ku, ma, 

dan ncau yang dapat melekat pada 

penanda tanya bahasa Bima sehingga 

menghasilkan makna yang berbeda 

pula. 
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Permasalahan yang peneliti 

temukan tersebut tentunya menarik 

dan bermanfaat untuk diteliti. Oleh 

karena itu, penelitian ini akan 

membahas lebih lanjut mengenai 

interogativa dalam bahasa Bima. 

Penelitian ini mendeskripsikan 

bentuk, fungsi dan makna 

interogativa dalam bahasa Bima. 

Selain itu, penelitian tentang 

interogativa dalam bahasa Bima 

perlu dilakukan karena 

sepengetahuan peneliti belum ada 

yang meneliti tentang interogativa 

dalam bahasa Bima. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berdasarkan rumusan masalah 

yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dalam penelitian 

ini beberapa teori yang digunakan 

adalah sintaksis, kalimat, kelas kata, 

interogativa, bentuk, fungsi, dan 

makna, serta bahasa Bima. 

Sintaksis 

Interogativa sangat 

berhubungan dengan aspek sintaksis. 

Sintaksis adalah ilmu yang 

membahas pola-pola penggabungan 

kata-kata menjadi kalimat ; atau bisa 

juga didefinisikan sebagai hubungan 

kata dengan kata atau dengan satuan 

lain yang lebih besar. Verhaar (2010: 

11) mengatakan, sintaksis 

merupakan cabang linguistik yang 

menyangkut susunan kata-kata di 

dalam kalimat. Jadi, sintaksis 

merupakan cabang dari ilmu bahasa 

yang mempelajari tentang struktur 

internal kalimat serta hubungan kata 

dengan kata di dalam kalimat. 

Kalimat 

Hubungan antara interogativa 

dengan kalimat tidak dapat 

dipisahkan. Peran interogativa dalam 

konstruksi sebuah kalimat sangat 

menentukan pemakaian atau 

penggunaan penanda tanya yang 

tepat dalam menanyakan sesuatu hal 

atau informasi kepada orang lain. 

Menurut Chaer (2009: 44), kalimat 

adalah satuan sintaksis yang disusun 

dari konstituen dasar yang biasanya 

berupa klausa, dilengkapi dengan 

konjungsi bila diperlukan, serta 

disertai dengan intonasi final. Jadi, 

kalimat merupakan satuan bahasa 

yang terbentuk dari gabungan antara 

kata dengan kata, kata dengan frasa, 

frasa dengan frasa, maupun berupa 

sebuah klausa bebas yang memiliki 

arti atau makna dengan intonasi 

final. Menurut Chaer (2009), 

berdasarkan modusnya, kalimat 

dibedakan menjadi kalimat berita, 

kalimat tanya, kalimat perintah, 

kalimat seruan, dan kalimat harapan. 

Kelas Kata 

Kelas kata adalah golongan 

kata dalam satuan bahasa 

berdasarkan kategori bentuk, fungsi, 

dan makna dalam sistem gramatikal. 

Dalam Tata Bahasa Baku Bahasa 

Indonesia (2003) terdapat tujuh 

pembagian kelas kata, yaitu verba 

atau kata kerja, ajektifa atau kata 

sifat, adverbia atau kata keterangan, 

nomina atau kata benda, pronominal 

atau kata ganti, numeralia atau kata 

bilangan, dan kata tugas. Dalam 

kategori kata tugas dimasukkan 

preposisi, konjungsi, interjeksi, 

artikel, dan partikel. 

Interogativa 

Interogativa adalah kategori 

dalam kalimat interogatif yang 

berfungsi menggantikan sesuatu 

yang ingin diketahui oleh pembicara 

atau mengukuhkan apa yang telah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kata
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Gramatikal
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diketahui pembicara. Apa yang ingin 

diketahui dan apa yang dikukuhkan 

itu disebut anteseden. Anteseden 

tersebut selamanya ada di luar 

wacana; dan karena baru akan 

diketahui kemudian, interogativa 

bersifat kataforis (Kridalaksana, 

2008: 88). 

Kalimat interogatif ialah 

kalimat yang dipergunakan dengan 

tujuan memperoleh reaksi berupa 

jawaban atau tanggapan dari yang 

ditanya, juga bertujuan untuk 

mendapatkan penguatan sesuatu 

yang telah diketahui oleh penanya. 

Kalimat interogatif atau kalimat 

tanya diucapkan dengan intonasi 

menaik pada suku kata akhir. Dalam 

bentuk tulis ditandai dengan tanda 

tanya (?). 

Bentuk, Fungsi, dan Makna 

Bentuk adalah segi yang dapat 

di serap oleh pancaindera, yaitu 

dengan melihat atau mendengar 

(Keraf, 2010:25). Bentuk 

interogativa secara gramatikal adalah 

suatu bentuk yang berupa satuan 

gramatikal yang terdiri atas wacana, 

kalimat, klausa, frase, kata, dan 

morfem (Ramlan, 2001:21). Di sisi 

lain mengatakan, bentuk interogativa 

merupakan satuan bentuk gramatikal 

yang diantaranya mempertanyakan 

sesuatu hal yakni bisa berupa barang, 

orang, pilihan, penyebab, waktu, 

tempat, jumlah, dan hal lainnya 

dalam kalimat yang digunakan dalam 

berkomunikasi baik secara lisan atau 

tulisan. Jadi, bentuk adalah wujud 

lingual yang merupakan objek 

sasaran linguistik. Dalam Tata 

Bahasa Baku Bahasa Indonesia, 

menurut bentuknya interogativa ada 

yang berupa bentuk dasar, dan ada 

pula yang berupa bentuk turunan. 

Dalam ilmu linguistik, fungsi 

adalah peran sebuah unsur bahasa 

dalam satuan sintaksis yang lebih 

luas (seperti nomina sebagai subjek). 

Interogativa memiliki fungsi di 

dalam tuturan. Dalam Tata Bahasa 

Baku Bahasa Indonesia, interogativa 

berfungsi untuk menanyakan 

seseorang, waktu, tempat, pilihan, 

benda/nomina (yang bukan 

manusia), sebab, alasan, perbuatan, 

jumlah, urutan, harga, serta hal 

lainnya. 

Makna merupakan istilah yang 

paling ambigu dan paling 

kontroversial dalam teori tentang 

bahasa (Sumarsono, 2012). Jadi, 

pengertian makna sangat sulit 

ditentukan karena setiap pemakai 

bahasa memiliki kemampuan dan 

cara pandang yang berbeda dalam 

memaknai suatu ujaran. Pemaknaan 

terhadap interogativa sangat 

berhubungan erat dengan fungsinya. 

Makna yang erat hubungannya 

dengan fungsinya ini disebut dengan 

makna kontekstual. Makna 

kontekstual yang dimaksud yaitu 

berdasarkan situasi dan kondisi. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Pateda 

(2010) yang mengatakan bahwa, 

makna muncul akibat ujaran dan 

situasi. 

Bahasa Bima 

Salah satu bahasa daerah yang 

masih dipakai dan dipelihara oleh 

masyarakatnya ialah bahasa Bima. 

Bahasa Bima digunakan di wilayah 

Bima dan Dompu. Bahasa Bima 

memiliki banyak keunikan seperti 

halnya bahasa daerah lain yang ada 

di Indonesia. Salah satu keunikan 

bahasa Bima adalah penghilangan 

konsonan akhir pada setiap nama, 

kata benda, dan bahkan kata serapan. 

Hal ini menjadikan bahasa Bima 

dikenal sebagai bahasa vokalis. 
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METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Data penelitian 

ini bersumber dari tuturan informan 

penutur asli bahasa Bima yang 

tinggal di Kelurahan Rasana‟e Barat, 

Kota Bima. Informan dalam 

penelitian ini berjumlah sembilan 

orang yang dipilih masing-masing 

tiga orang dari Kampung Tolodara, 

Kampung Bina Baru, dan Kampung 

Ni‟u. Selain kesembilan informan 

tersebut, peneliti juga sebagai 

informan yang dengan sadar secara 

aktif memanfaatkan penguasaan 

bahasa Bima sebagai penutur asli. 

Metode pengumpulan data 

dilakukan menggunakan metode 

introspektif, metode simak, dan 

metode cakap. Analisis data 

dilakukan menggunakan metode 

distribusional. Kemudian, penyajian 

hasil analisis data dilakukan 

menggunakan metode formal dan 

metode informal. 

PEMBAHASAN 

Bentuk Interogativa Bahasa Bima 

Interogativa bahasa Bima ada 

yang berbentuk satu kata dan ada 

yang berbentuk gabungan dua kata. 

Hal ini dapat disebut dengan bentuk 

tunggal (bentuk dasar) dan bentuk 

gabungan. Bentuk gabungan ini 

merupakan turunan dari bentuk dasar 

yang dibagi menjadi bentuk 

gabungan dengan partikel dan bentuk 

gabungan dua kata. Selain itu, pada 

umumnya atau dominan bentuk 

interogativa bahasa Bima 

berdistribusi di awal kalimat. Akan 

tetapi, ada beberapa bentuk 

interogativa bahasa Bima yang 

berdistribusi di tengah. 

Bentuk interogativa dasar, 

yaitu au [au] „apa‟, cou [cou] 

„siapa‟, be [ḇe] „mana‟, bune [ḇune] 

„bagaimana‟, bau/babau 

[ḇau/ḇaḇau] „mengapa/kenapa‟, 

bune ai [ḇune ai] „kapan‟, sabune 

[saḇune] „berapa‟, dan pila [pila] 

„berapa‟. Sedangkan bentuk 

interogativa turunan dibagi menjadi 

dua bentuk gabungan, yaitu bentuk 

gabungan dengan partikel “si, ku, 

ma, dan ncau” yang terdiri atas tiga 

puluh dua bentuk dan bentuk 

gabungan dua kata yang terdiri atas 

enam bentuk. 

Fungsi Interogativa Bahasa Bima 

1) Fungsi Menanyakan Suatu Hal 

atau Benda 

Penanda tanya yang digunakan 

ialah penanda tanya au ‘apa’, au 

si ‘apa sih’, au ku ‘apa’, au ma 

‘apa yang’, dan au ncau ‘apa 

saja’. 

(1a) Au ntandamu re? 

 /au ntandamu re/ 

“apa yang kamu 

tonton?” 

(94a) Au ncau isi almarimu 

re? 

 /au ncau isi almarimu 

re/ 

 “apa saja isi lemarimu 

itu?” 
 

2) Fungsi Menanyakan Identitas 

Seseorang 

Penanda tanya yang digunakan 

ialah penanda tanya cou ‘siapa’, 

cou si ‘siapa sih’, cou ku 

‘siapa’, cou ma ‘siapa yang’, 

dan cou ncau ‘siapa saja’. 

(11a) Cou ngaramu? 

/cou ŋaramu/ 

“siapa namamu?” 

(113a) Cou ncau ta ari re? 
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/cou ncau ta ari re/ 

“siapa saja di luar?” 
 

3) Fungsi Menanyakan Pilihan 

Penanda tanya yang digunakan 

ialah penanda tanya be ‘mana’, be si 

‘mana sih’, be ku ‘mana’, be ma 

‘mana yang, ’ma be ‘yang mana’, 

ma be si ‘yang mana sih’, ma be ku 

‘yang mana’, dan ma be ncau ‘yang 

mana saja’. 

(21a) Be ne’emu weli ke, 

baju kala ato sarowa 

me’e? 

/ḇe ne?emu weli ke, 

ḇaju kala ato sarowa 

me?e/ 

“mana yang akan 

kamu beli, baju merah 

atau celana hitam?” 

(128a) Be ma taho dikani ke, 

baju kala ato baju 

monca? 

/ḇe ma taho ḏikani ke, 

ḇaju kala ato ḇaju 

monca/ 

“mana yang lebih baik 

dipakai, baju merah 

atau baju kuning?” 
 

4) Fungsi Menanyakan Tempat 

atau Keberadaan Suatu Benda 

Penanda tanya yang digunakan 

ialah penanda tanya be ‘mana’, ta be 

‘di mana’, ta be si ‘di mana sih’, ta 

be ku ‘di mana’, dan ta be ncau ‘di 

mana saja’. 

(23a) Be sapatu mada? 

/ḇe sapatu mada/ 

“mana sepatu saya?” 

(166a) Ta be ncau lao ndolo 

kaimu? 

/ta ḇe ncau lao ndolo 

kaimu/ 

“di mana saja kamu 

berkeliaran?” 
 

5) Fungsi Menanyakan Keadaan 

Seseorang dan Cara 

Mendapatkan Sesuatu 

Penanda tanya yang digunakan 

ialah penanda tanya bune 

‘bagaimana’, bune si ‘bagaimana 

sih’, dan bune ku ‘bagaimana’. 

(31a) Bune habamu? 

/ḇune habamu/ 

“bagaimana kabarmu” 

(171a) Bune si carana ndawi 

pangaha bolu ake? 

/ḇune si carana ndawi 

paŋaha ḇolu ake/ 

“bagaimana sih 

caranya membuat kue 

bolu ini?” 
 

6) Fungsi Menanyakan Sebab atau 

Alasan 

Penanda tanya yang digunakan 

ialah penanda tanya bau/babau 

‘mengapa/kenapa’, bau si/babau si 

‘mengapa sih/kenapa sih’, bau 

ku/babau ku ‘mengapa/kenapa’, 

dan bau ncau/babau ncau 

‘mengapa saja/kenapa saja’. 

(37a) Bau nangi kai 

nggomi, ari? 

/ḇau naŋi kai ŋgomi, 

ari/ 

“mengapa kamu 

menangis, adik?” 

(197a) Babau ncau maru 

kaimu aka uma dou? 

/ḇaḇau ncau maru 

kaimu aka uma dou/ 

“kenapa saja kamu 

menginap di rumah 

orang lain?” 
 

7) Fungsi Menanyakan Waktu 

Penanda tanya yang digunakan 

ialah penanda tanya bune ai ‘kapan’, 

bune ai si ‘kapan sih’, bune ai ku 

‘kapan’, dan bune ai ncau ‘kapan 

saja’. 
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(47a) Bune ai nikamu? 

/ḇune ai nikamu/ 

“kapan kamu 

menikah?” 

(200a) Bune ai si made na? 

/ḇune ai si made na/ 

“kapan sih 

meninggalnya?” 
 

8) Fungsi Menanyakan Bilangan 

yang Mewakili Harga 

Penanda tanya yang digunakan 

ialah penanda tanya sabune 

‘berapa’, sabune si ‘berapa sih’, 

sabune ku ‘berapa’, dan sabune 

ncau ‘berapa saja’. 

(57a) Sabune co’i na? 

/saḇune co?i na/ 

“berapa harganya?” 

(58a) Sabune weli kaimu 

uta londe ake sakilo? 

/saḇune weli kaimu 

uta londe ake sakilo/ 

“berapa kamu beli 

ikan bandeng ini 

sekilo?” 
 

9) Fungsi Menanyakan Bilangan 

yang Mewakili Jumlah, Waktu, 

Urutan, serta Ukuran 

Penanda tanya yang digunakan 

ialah penanda tanya pila ‘berapa’, 

pila si ‘berapa sih’, dan pila na 

‘berapa’. 

(67a) Pila jam ku di ngena 

ba ndai ke? 

/pila jam ku ḏiŋena ḇa 

ndai ke/ 

“berapa jam kita harus 

menunggu?” 

(217a) Pila na anamu? 

/pila na anamu/ 

“berapa anakmu?” 
 

10) Fungsi Menanyakan Banyaknya 

Jumlah Barang atau Benda 

Penanda tanya yang digunakan 

ialah penanda tanya pila mbua 

‘berapa banyak’, pila nggini 

‘berapa butir’, pila lela ‘berapa 

lembar’, pila dari ‘berapa potong’, 

dan pila suje ‘berapa tusuk’. 

(219a) Pila mbua uma ma 

ngga’a? 

/pila mbua uma ma 

ŋga?a/ 

“berapa banyak 

rumah yang 

terbakar?” 

(222a) Pila nggini dolu 

dincango ke? 

/pila ŋgini dolu 

ḏincango ke/ 

“berapa butir telur 

yang harus 

digoreng?” 
 

11) Fungsi Menanyakan Jumlah 

Kegiatan yang Sering Dilakukan 

Penanda tanya yang digunakan 

ialah penanda tanya pila kali ‘berapa 

kali. 

(235a) Pila kali marumu aka 

uma sa’emu? 

/pila kali marumu aka 

uma sa?emu/ 

“berapa kali kamu 

tidur di rumah 

kakakmu?” 

(237a) Pila kali ngahamu mi 

sanai ake? 

/pila kali ŋahamu mi 

sanai ake/ 

“berapa kali kamu 

makan mie hari ini?” 

Makna Interogativa Bahasa Bima 

Makna yang terkandung di 

dalam interogativa bahasa Bima, 

yaitu interogativa yang bermakna 

leksikal dan interogativa yang 

bermakna kontekstual. Interogativa 

bahasa Bima yang bermakna leksikal 

adalah semua bentuk interogativa 
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dasar, yakni au [au] „apa‟, cou 

[cou] „siapa‟, be [ḇe] „mana‟, bune 

[ḇune] „bagaimana‟, bau/babau 

[ḇau/ḇaḇau] „mengapa/kenapa‟, 

bune ai [ḇune ai] „kapan‟, sabune 

[saḇune] „berapa‟, dan pila [pila] 

„berapa‟. Sedangkan interogativa 

bahasa Bima yang bermakna 

kontekstual ialah semua bentuk 

interogativa turunan, yaitu dalam 

bentuk gabungan dengan partikel dan 

bentuk gabungan dua kata. Makna 

kontekstual ini terjadi karena adanya 

pelekatan partikel si, ku, ma, dan 

ncau yang melekat pada masing-

masing penanda tanya dalam bahasa 

Bima sehingga menghasilkan makna 

menegaskan, makna membandingkan 

atau memilih, makna meminta 

tanggapan, dan makna keseringan. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan uraian 

pembahasan yang telah dijabarkan 

sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Dari segi bentuk, interogativa 

dalam bahasa Bima dapat 

dibedakan menjadi dua bentuk, 

yaitu bentuk interogativa dasar 

(bentuk tunggal) yang terdiri 

atas delapan bentuk dan bentuk 

interogativa turunan yang terdiri 

atas tiga puluh delapan bentuk. 

Bentuk interogativa dasar, yaitu 

au [au] „apa‟, cou [cou] 

„siapa‟, be [ḇe] „mana‟, bune 

[ḇune] „bagaimana‟, bau/babau 

[ḇau/ḇaḇau] „mengapa/kenapa‟, 

bune ai [ḇune ai] „kapan‟, 

sabune [saḇune] „berapa‟, dan 

pila [pila] „berapa‟. Sedangkan 

bentuk interogativa turunan 

dibagi menjadi dua bentuk 

gabungan, yaitu bentuk 

gabungan dengan partikel yang 

terdiri atas tiga puluh dua bentuk 

dan bentuk gabungan dua kata 

yang terdiri atas enam bentuk. 

2. Dari segi fungsi, interogativa 

bahasa Bima memiliki fungsi 

atau kegunaan yang berbeda-

beda, yaitu: 1) fungsi 

menanyakan suatu hal atau 

benda; 2) fungsi menanyakan 

identitas seseorang; 3) fungsi 

menanyakan pilihan; 4) fungsi 

menanyakan tempat atau 

keberadaan suatu benda; 5) 

fungsi menanyakan keadaan 

seseorang dan cara 

mendapatkan sesuatu; 6) fungsi 

menanyakan sebab atau alasan; 

7) fungsi menanyakan waktu; 8) 

fungsi menanyakan bilangan 

yang mewakili harga; 9) fungsi 

menanyakan bilangan yang 

mewakili jumlah, waktu, urutan, 

serta ukuran; 10) fungsi 

menanyakan banyaknya jumlah 

barang atau benda; dan 11) 

fungsi menanyakan jumlah 

kegiatan yang sering dilakukan. 

3. Makna yang terkandung di 

dalam interogativa bahasa Bima, 

yaitu interogativa yang 

bermakna leksikal dan 

interogativa yang bermakna 

kontekstual. Interogativa bahasa 

Bima yang bermakna leksikal 

adalah semua bentuk 

interogativa dasar, yakni au [au] 

„apa‟, cou [cou] „siapa‟, be [ḇe] 

„mana‟, bune [ḇune] 

„bagaimana‟, bau/babau 

[ḇau/ḇaḇau] „mengapa/kenapa‟, 

bune ai [ḇune ai] „kapan‟, 

sabune [saḇune] „berapa‟, dan 

pila [pila] „berapa‟. Sedangkan 

interogativa bahasa Bima yang 

bermakna kontekstual ialah 

semua bentuk interogativa 

turunan, yaitu dalam bentuk 

gabungan dengan partikel dan 
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bentuk gabungan dua kata. 

Makna kontekstual ini terjadi 

karena adanya pelekatan partikel 

si, ku, ma, dan ncau yang 

melekat pada masing-masing 

penanda tanya dalam bahasa 

Bima sehingga menghasilkan 

makna menegaskan, 

membandingkan atau memilih, 

meminta tanggapan, dan makna 

keseringan. 

Saran 

Peneliti menyadari bahwa 

penelitian ini masih banyak 

kekurangan. Dengan demikian, 

peneliti menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut. 

1. Diharapkan pada mahasiswa, 

khususnya Mahasiswa Bahasa, 

Sastra Indonesia dan Daerah 

untuk menggali khasanah 

budaya daerah dalam upaya 

melestarikan budaya, khususnya 

kebudayaan daerah Bima 

terutama dalam kajian bahasa. 

2. Kepada peneliti lain disarankan 

agar hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai acuan 

dalam melakukan penelitian 

yang lebih mendalam mengenai 

linguistik pada umumnya dan 

bahasa Bima pada khususnya. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca 

lanjut. 
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