
NUMERLIA BAHASA BIMA DESA CENGGU KECAMATAN 

BELO KABUPATEN BIMA 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi  Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan 

Program Strata Satu (S1) pada Program StudiPendidikan 

 Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah 
 

 

 

OLEH 

IQAS FEBRYANTI 

EIC112053 

 

 

 

PRORAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA 

DAN DAERAH 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS MATARAM 

2016 



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

Pendidikan ialah memerdekakan manusia, meretak kebodohan, mengubur 

kemiskinan, dan membebaskan manusia dari belenggu ketertindasan.  

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk 

Ayahanda ‘Muhammad Iqbal’ dan Ibunda ‘Siti Asiah’ 

Sembah sujud ananda untuk Muma dan Mama di rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis mengucapkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam. 

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis senantiasa di berikan kesehatan selama mengikuti 

perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan usaha sebaik-baiknya. 

Serta dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang diinginkan. 

Tidak lupa shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad 

SAW yang telah mengajarkan dan menyadarkan penulis tentang Tuhan dan Agama yang 

benar. Telah mengajarkan penulis untuk senantiasa bersabar dan menuntut ilmu pengetahuan. 

Serta berkat perjuangannya yang telah mengajarkan seluruh umatnya untuk senantiasa 

menuntut ilmu. 

Skripsi yang berjudul “Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu Kecamatan Belo 

Kabupaten Bima” ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, dalam Program Studi Pendidikan 

Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. 

Selanjutnya kesuksesan dalam penulisan skripsi ini adalah berkat bimbingan dan bantuan 

baik secara moril maupun materil yang tidak terhingga nilainya. Maka pada kesempatan ini 

penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat. 

1. Bapak Dr. H. Wildan, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Mataram. 



vi 
 

2. Ibu Dra. Siti Rohana Hariana Intiana, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, sekaligus selaku Dosen 

Pembimbing Akademik. 

3. Bapak Drs. H. Khairul Paridi, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 

Bahasa Sasta Indonesia dan Daerah. 

4. Ibu Dra. Syamsinas Jafar, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah 

banyak membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.  

5. Ibu Ratna Yulida Ashriany, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang 

telah banyak membantu dan memudahkan proses penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. H. Nasaruddin M. Ali, M.Pd, selaku Dosen Penguji skripsi yang telah 

banyak membimbing dan memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini. 

7. Seluruh jajaran dosen Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 

Daerah yang telah ikhlas menyumbangkan ilmu dan pengetahuanya selama berada 

di Universitas Mataram. 

8. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Universitas Mataram, yang senantiasa 

membantu mempercepat pengurusan berkas-berkas penulis selama studi. 

9. Teman-teman kelas C PBSID Reg. Sore angkatan 2012 (BASIC), yang telah 

menjadi saudara dan senantiasa menemani penulis di dalam menuntun ilmu. 

10. Kawan terbaik penulis Kak Ida dan Anis, yang senantiasa membantu penulis, baik 

dalam penyusunan skripsi ini maupun membantu hal-hal lainnya.  

11. Sahabat Lima KM, Huma, Silvi, Bayu, dan Darwis, yang sangat baik kepada 

penulis dan selalu memberikan semangat. 



vii 
 

12. Sahabatterbaikpenulis, Fifi, Ayya, Nila, Tina, Bunda Indri, Fitri, yang 

selalumemberikansemangatdandukungan yang tiadahenti.   

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat 

kekuranganbaikdarisegiisimaupuntatacarapenulisannya. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga apa 

yang telah diuraikan dalam skripsi ini berguna bagi kita. Amin.  

 

Penulis 

 

Iqas Febr 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

DAFTAR ISI 

 

 

 

HALAMAN JUDUL  

HALAMAN PERSETUJUAN .............................................................................    ii 

HALAMAN PENGESAHAN ...............................................................................   iii 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................................   iv 

KATA PENGANTAR ...........................................................................................    v 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... viii 

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN .......................................................    x 

DAFTAR TABEL .................................................................................................   xi 

ABSTRAK .............................................................................................................  xii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ........................................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................  3 

1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................................  3 

1.4 Manfaat Penelitian ..................................................................................  3 

1.4.1 Manfaat Teoritis ...................................................................................  4 

1.4.2 Manfaat Praktis ....................................................................................  4 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan ..................................................................................  5 

2.2 Landasan Teori .......................................................................................   14 

2.2.1 Morfologi .............................................................................................   14 

2.2.2 Kelas Kata ............................................................................................   15 

2.2.3 Numeralia .............................................................................................   17 

          2.2.4 Bentuk-bentuk Numeralia ....................................................................   19 

2.2.4.1 Kata ....................................................................................................   19 

2.2.4.2 Frase ...................................................................................................   22 

2.2.5 Jenis-jenis Numeralia............................................................................   24 

2.2.6 Bahasa Bima .........................................................................................   29 

 

BAB III METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian ........................................................................................   32 

3.2 Populasi dan Sampel ................................................................................   33 

3.3 Data dan Sumber Data .............................................................................   34 

3.3.1 Informan ...............................................................................................   34 

3.3.2 Responden.............................................................................................   35 

3.3.3 Tuturan Bahasa Bima ...........................................................................   35 

3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data ..................................................   36 



ix 
 

3.4.1 Metode Introspeksi ...............................................................................   36 

3.4.2 Metode Simak .......................................................................................   37 

3.4.3 Metode Cakap .......................................................................................   39 

3.4.4 Metode Dokumentasi ............................................................................   40 

3.5 Metode dan TeknikAnalisis Data ............................................................   40 

3.5.1 Metode Padan Intralingual ....................................................................   40 

3.5.2 Metode Distribusional ..........................................................................   42 

3.6  Metode dan Teknik Penyajian Data ........................................................   43 

 

BAB IV PEMBAHASAN 
4.1  Bentuk Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu ......................................   45 

4.1.1 Numeralia Dasar ...................................................................................   45 

4.1.2 Numeralia Turunan ...............................................................................   47 

a.Numeralia Berafiks ka- (bermakna ke- kumpulan) ...........................   47 

b.Numeralia Berafiks ka- (bermakna ber-) ..........................................   47 

c.Numeralia Berafiks sa- ......................................................................   48 

d.Numeralia Berafiks -na .....................................................................   51 

4.1.3 Numeralia Bereduplikasi ......................................................................   53 

4.1.4 Numeralia Gabungan ............................................................................   55 

4.1.5 Frase Numeralia ....................................................................................   59 

4.2 Jenis-jenis Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu ..................................   63 

4.2.1 Numeralia Takrif ..................................................................................   63 

A. Numeralia Utama ............................................................................   63 

1. Numeralia Penuh .........................................................................   63 

2. Numeralia Pecahan ......................................................................   63 

3. Numeralia Gugus .........................................................................   64 

B. Numeralia Tingkat ...........................................................................   66 

C. Numeralia Kumpulan ......................................................................   68 

1. Numeralia Kumpulan Berstruktur Num+na ................................   68 

2. Numeralia Kumpulan Berstruktur ka+Num ................................   70 

3. Numeralia Kumpulan Berstruktur ka+NumR .............................   72 

4.2.2 Numeralia Tidak Takrif ........................................................................   74 

 

BAB V PENUTUP 
5.1 Simpulan ..................................................................................................   77 

5.2 Saran-saran ..............................................................................................   78 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

 

 

 



x 
 

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN YANG DIGUNAKAN  

 

[…]     : Kurung Siku, mengapit unsur fonetis. 

‘…’     : Glos, mengapit makna suatu unsur leksikal atau terjemahan. 

{…}      : Kurung Kurawal, mengapit bentuk satuan morfemis (mrfem). 

? : Bunyi tambahan glottis tidak bersuara, seperti dalam kata sa’UdU 

(sa?UdU). 

ŋ     : Fonetis dari ng. 

b      : Konsonan bilabial implosive atau soft bilabial implosive (nafas ditarik ke 

dalam), seperti dalam kata salobE. 

d      : Konsosnan laminoalveolar (nafas ditarik ke dalam), seperti dalam kata 

sadarI. 

Num  : Numeralia 

NBBDC : Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

DAFTAR TABEL  

 

1. Tabel ke-1: Bentuk Dasar NBBDC .............................................................  46 

2. Tabel ke-2: Bentuk Turunan NBBDC.........................................................  53 

3. Tabel ke-3: Bentuk Reduplikasi NBBDC ...................................................  54 

4. Tabel ke-4: Bentuk Gabungan NBBDC ......................................................  58 

5. Tabel ke-5: Bentuk-bentuk NBBDC ...........................................................  62 

6. Tabel ke-6: Numeralia Utama Bahasa Bima Desa Cenggu ........................  65 

7. Tabel ke-7: Numeralia Tingkat Bahasa Bima Desa Cenggu ......................  66 

8. Tabel ke-8: Numeralia Kumpulan Bahasa Bima Desa Cenggu ..................  73 

9. Tabel ke-9: Numeralia Tidak Takrif Bahasa Bima Desa Cenggu...............  74 

10. Tabel ke-10: Jenis-jenis Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu ................  76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu Kecamatan 

Belo Kabupaten Bima. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini ialah (1) 

bagaimanakah bentuk NBBDC, dan (2) bagaimanakah jenis-jenis NBBDC. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk numeralia dan mendeskripsikan jenis-

jenis NBBDC. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah informan, responden, dan tuturan bahasa Bima. 

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode introspeksi, metode simak, metode cakap dan metode dokumentasi. Data 

yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode padan intralingual 

dan metode distribusional. Hasil analisis data pada penelitian ini disajikan dengan 

metode formal dan informal. Metode formal seperti: tanda petik dua („…‟),  tanda 

kurung kurawal ({…}), tanda kurung siku ([…]), sedangkan metode informal adalah 

perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa atau dalam konstruksi sintaksis. 

Hasil penelitian ini adalah ditemukannya bentuk dan jenis-senis NBBDC. 

Kata Kunci: Bentuk Numeralia, Jenis Numeralia, Bahasa Bima Desa Cenggu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I  Latar Belakang 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk 

berinteraksi dalam kesehariannya. Walaupun bahasa digunakan oleh manusia setiap 

harinya, namun tidak banyak yang menyadari adanya keunikan-keunikan dari bahasa 

yang digunakannya. Bahasa di berbagai daerah mempunyai ciri khas dan keunikan 

masing-masing. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Chaer (2012: 51), bahasa 

mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas ini 

bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan 

kalimat, maupun sistem-sistem lainnya. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memilki  ragam bahasa yang 

digunakan. Ragam bahasa yang dimaksud ialah bahasa daerah, yang salah satunya 

adalah bahasa daerah Bima. Bahasa Bima merupakan salah satu bahasa daerah yang 

banyak memiliki keunikan. Salah satu keunikan bahasa Bima terdapat pada sistem 

numeralia.  

Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Bima memiliki sistem 

numeralia yang dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu numeralia takrif dan 

numeralia tidak takrif. Numeralia tidak takrif dalam bahasa Bima tidak berbeda 
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dengan numeralia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa Bima memiliki ciri 

yang sama dari segi bentuk lingual maupun kegunaannya. Perbedaannya ialah bahasa 

Bima memiliki ciri khusus pada numeralia takrif. Numeralia takrif dalam bahasa 

Bima menggunakan prefiks {ka-} untuk menyatakan tingkatan. Prefiks {ka-} juga 

dapat menyatakan kumpulan, namun numeralia kumpulan tidak mutlak menggunakan 

prefiks {ka-} tersebut dalam konstruksi sintaksis. Hal ini berbeda dengan numeralia 

bahasa Indonesia yang menggunakan prefiks {ke-} untuk menyatakan numeralia 

tingkatan dan untuk menyatakan numeralia kumpulan. Numeralia kumpulan dalam 

bahasa Indonesia selain menggunakan prefiks {ke-} juga menggunakan prefiks {ber-

}. Numeralia bahasa Indonesia selalu mutlak menggunakan prefiks {ke-} dan prefiks 

{ber-} tersebut dalam konstruksi sintaksis. 

Prefiks {ke-} yang menyatakan tingkatan dalam bahasa Indonesia dinyatakan 

dalam bahasa Bima sama dengan {ka-}. Perbedaannya {ka-} dalam bahasa Bima 

tersebut tidak hanya menyatakan tingkatan tetapi {ka-} juga menyatakan kumpulan. 

Prefiks {ka-} yang menyatakan kumpulan tersebut sama dengan prefiks {ber-} dalam 

bahasa Indonesia. Prefiks {ka-} yang menyatakan tingkatan, contoh: nahu ana kadua 

dari toluna wekiku “saya anak kedua dari tiga bersaudara”, sedangkan prefiks {ka-} 

yang menyatakan kumpulan, contoh: nami ngaha kadua sapingga “kami makan 

berdua sepiring”. 

Ciri lain numeralia takrif bahasa Bima terdapat pada numeralia penuh. 

Beberapa numeralia penuh bahasa Bima memiliki arti penulisan yang berbeda dengan 
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arti numeralia pada umumnya. Contoh numeralia /tiga belas/ dalam bahasa Bima 

memiliki arti /sampuru tolu/ yang jika diartikan secara tulisannya memiliki arti yaitu 

„sepuluh tiga‟. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik meneliti sistem numeralia lebih lanjut 

dalam bahasa Bima. Selain itu, sistem numeralia bahasa Bima belum pernah diteliti 

oleh peneliti lain.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk numeralia yang terdapat dalam bahasa Bima Desa Cenggu? 

2. Bagaimanakah jenis-jenis numeralia yang terdapat dalam bahasa Bima Desa 

Cenggu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk numeralia yang terdapat dalam bahasa Bima Desa 

Cenggu. 

2. Mendeskripsikan jenis-jenis numeralia yang terdapat dalam bahasa Bima Desa 

Cenggu. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan di atas, dapat diambil beberapa 

manfaat dari penelitian NBBDC yang dirincikan menjadi dua manfaat penelitian 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut paparan dua manfaat tersebut. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis pada penelitian ini dirincikan menjadi tiga manfaat, yang akan 

dipaparkan sebagai berikut. 

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi kepada konsep pengembangan teori 

bahasa Bima. 

2. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu bahasa pada 

umumnya dan demi pelestarian bahasa daerah Bima pada khususnya.  

3. Menambahkan wawasan ilmu pengetahuan tentang morfologi bahasa Bima.  

4. Untuk menambah pengetahuan masyarakat, khususnya penutur bahasa Bima 

tentang numeralia yang mereka gunakan.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah. 

1. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti sendiri. 

2. Menumbuhkan rasa kecintaan terhadap bahasa daerah Bima demi kelestarian 

bahasa Bima.  

3. Sebagai referensi penelitian berikutnya. 

4. Menambah koleksi perpustakaan bahasa. 



5 
 

5. Bahan ajar guru dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah, khusus mengenai 

bahasa Bima.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Relevan 

Penelitian bahasa-bahasa daerah yang pernah dilakukan di Indonesia memiliki 

peranan yang sangat besar terhadap pengembangan penelitian-penelitian bahasa 

daerah salanjutnya, baik dalam penelitian bahasa yang sama maupun penelitian 

bahasa yang lain. Penelitian bahasa yang satu dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

penelitian bahasa yang lainnya. Teori yang digunakan dalam penelitian kebahasaan 

merupakan teori yang sama, namun data kebahasaan di tiap daerah tersebut yang 

berbeda-beda dan yang akan diteliti.  

Penelitian dalam bahasa Bima secara umum sudah pernah dilakukan oleh 

mahasiswa, dosen, maupun para linguis. Adapun penelitian yang penulis temukan, 

yaitu penelitian dilakukan oleh Syamsinas Jafar pada tahun 1985 (dalam Diansyah, 

2012: 10) tentang “Fonotaktik Bahasa Bima dan Pengajaran Bahasa Indonesia”. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) bahasa Bima adalah bahasa yang berstruktur 

fonemis bahasa vokalis, artinya tidak mengenal konsonan pada posisi akhir, tidak 

mengenal prajuntur, mengenal vocal pada posisi akhir dan gugusvokal, dan (2) 

perbedaan fonotaktik bahasa Bima dan bahasa Indonesia, serta morfologi bahasa 

Bima menimbulkan masalah dalan pengajaran bahasa Indonesia. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rachman H. A. dkk. pada tahun 1985 

(dalam Diansyah, 2012: 10) tentang “Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Bima”. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kata kerja bahasa Bima memiliki ciri-ciri, 

yaitu (a) prakategorial; (b) morfologis; dan (c) sintaksis. Ciri-ciri prakategorial 

artinya kosa kata dalam bahasa Bima secara potensial dapat menggambarkan proses, 

perbuatan, pekerjaan, kemauan, pikiran, keinginan, dan sebagainya. Ciri-ciri 

morfologi artinya semua kosa kata yang ada atau timbul akibat proses pembentukan 

kata menyatakan makna proses, perbuatan, pekerjaan, pikiran, kemauan, keinginan, 

dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri secara sintaksis, yaitu (1) kata kerja bahasa Bima 

dapat menduduki predikat dalam kalimat aktif dan didahului wati „tidak‟ atau watipu 

„belum‟;(2) dapat diikuti akhiran persona -ku, -mu, -na, dan -ta; (3) dapat didahului 

dengan kata wa?ura „sudah‟; (4) kalimat transitif pasif kata kerja ulang dapat diberi 

awalan ra dan kata kerjanya dapat diikuti oleh penanda sintaksisba„boleh‟ atau diikuti 

oleh purusa -ku, -mu, -na, -ta dan diikuti oleh kata tugas penanda pasif ba „boleh‟; (5) 

untuk menyatakan masa mendatang, kata kerja memperoleh awalan ka-, ma-, na-, dan 

ta- atau diikuti oleh kata tugas penanda masa mendatang ne?e „ingin‟ atau ca?u 

„mau‟. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Jasmin (2004) yang berjudul 

“Perilaku Satuan Lingual Ra  sebagai Kata Hubung dan dalam Bahasa Bima”. 

Penelitiannya Jasmin menyimpulkan bahwa konjungsi ra „dan‟ dalam bahasa Bima 

memiliki tiga perilaku secara gramatikal, yaitu kemampuannya berkonstruksi baik 
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dalam satuan frase, kalimat, maupun dalam satuan antarkalimat sebagai frase atau 

klausa evdosentrik yang koordinatif atau unsur yang bersifat setara. Konjungsi ra 

„dan‟ dalam bahasa Bima berfungsi sebagai kata penghubung, yaitu (1) 

menghubungkan kata nominal dengan nominal, verba dengan verba, adjektifa dengan 

adjektifa, dan katerangan dengan keterangan dalam frase yang setara atau edosentrik 

yang koordinatif, (2) menghubungkan unsur yang satu dengan unsur yang lain yang 

sama jabatannya dalam kalimat (kalimat sederhana yang setara), dan (3) 

menghubungkan klausa dengan klausa lainnya dalam kalimat luas yang setara. Selain 

itu, konjungsi ra „dan‟ dapat menyatakan makna penjumlahan. Makna penjumlahan 

itu adalah makna penjumlahan benda, penjumlahan kerja, penjumlahan sifat, 

penjumlahan keterangan, penjumlahan peristiwa, penjumlahan keadaan, dan 

penjumlahan tindakan dalam satuan bahasa.  

Selanjutnya, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sumarlin (2006)  yang 

berjudul “Pewatas Depan Verba Kelompok Pengingkar dalam Bahasa Bima”. 

Sumarlin menemukan enam bentuk pengingkar dalam bahasa Bima. Keenam bentuk 

pengingkar itu adalah wati /watI/ dengan ti /tI/, da /da/, watipu /watIpU/, dengan tipu 

/tIpU/, aina /aIna/, laina /laIna/, dan edera /edera/. Keenam bentuk pengingkar itu 

antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dalam hal perilaku (sintaksis) dan 

penggunaannya oleh masyarakat tutur asli bahasa Bima. Oleh karena itu, tidak semua 

bentuk pengingkar itu dapat saling menggantikan. 



9 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Diansyah (2012) dengan judul “Bentuk 

Kalimat Majemuk Bahasa Bima Dialek Serasuba dan Hubungannya dengan 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA: Kajian Berdasarkan Teori Transformasi 

Generatif”. Penelitian ini menyimpulakan bahwa kalimat majemuk bahasa Bima 

dialek Serasuba terdiri atas kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan 

kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk setara digabung oleh konjungtor labo 

„dan‟ ra „dan‟ pala „tetapi‟, wa?ude „kemudian‟ dan ato „atau‟. Konjungtor-

konjungtor tersebut dapat menduduki di tengah dan tidak di awal dan di akhir 

kalimat. Kalimat majemuk bertingkat digabung oleh konjungtor karna „karena‟, bune 

„seperti‟, loakura „supaya‟, sawatipu „sebelum‟, wunga „ketika‟, dan konena 

„meskipun‟. Konjungtor-konjungtor tersebut dapat menduduki awal, tengah, dan 

tidak di akhir kalimat, sedangkan kalimat majemuk campuran bahasa Bima hanya 

memiliki dua pola, yaitu pola atasan dan pola bawahan.  

Nurramadan (2012) dalam penelitian skripsinya yangberjudul “Pemertahanan 

Bahasa Bima di Wilayah Kota Mataram”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahasa 

Bima digunakan oleh masyarakat Bima di Mataram dengan sesukunya, baik dengan 

anggota keluarga, tetangga atau teman mereka. Penggunaan bahasa Bima pun 

digunakan di semua tempat yang didatangi oleh masyarakat Bima. Penggunaan 

bahasa Bima di Mataram persentasinya cukup tinggi. Dari hasil penelitian di wilayah 

sampel rata-rata mencapai di atas > 80%. 
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Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rais (2015) dengan judul “Relasi 

Makna Homonimi dalam Bahasa Bima di Kecamatan Sape”.  Penelitiannya peneliti, 

menemukan bentuk kata dasar yang berhomonim sejumlah 80 bentuk kata yang 

semuanya memiliki 185 makna. Dikatakan demikian, karena dalam satu bentuk kata 

yang berhomonim memiliki dua sampai tiga makna. Selain itu, peneliti membagi 

bentuk kata dasar yang berhomonim dalam bahasa Bima di Desa Naru Barat menjadi 

enam kategori, yaitu kategori nomina (KN), kategori verba (KV), kategori adjektifa 

(KA), kategori Adverbial (KAdv), kategori konjungsi (KK), dan kategori pronominal 

persona (KPP).    

Dari ketujuh penelitian tersebut, tampak bahwa bahasa Bima telah diteliti dari 

berbagai unsur linguistik, dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, maupun 

sosiolinguistik. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian yang terkait dengan 

penelitian numeralia dalam berbagai bahasa.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiwimarta, dkk. (1981/1982) yang 

diterbitkan dengan judul “Struktur Bahasa Melayu Langkat” merupakan sebuah 

penelitian kebahasaan yang membahas struktur bahasa Melayu Langkat yang di 

dalamnya juga membahas tentang kata bilangan atau numeralia Melayu Langkat. 

Penelitian ini menjelaskan bahwa ciri-ciri kata bilangan atau numeralia dalam bahasa 

Melayu Langkat hanya dapat diikuti langsung oleh suatu kata benda atau frase benda. 

Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan jenis-jenis kata bilangan atau numeralia 

bahasa Melayu Langkat yang hanya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) yang 
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menyatakan bilangan tentu, (2) yang menyatakan bilangan tidak tentu, dan (3) yang 

menyatakan bilangan tingkat.  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lansau, dkk. (1981) yang berjudul 

“Struktur Bahasa Kendayan”. Penelitian ini memaparkan macam-macam numeralia 

atau kata bilangan yang terdapat dalam bahasa Kendayan, yaitu (1) kata bilangan 

tentu, (2) kata bilangan tidak tentu, (3) kata bilangan tingkat, dan kata bantu bilangan. 

Bahasa Kendayan mengenal kata bantu bilangan, yaitu kata yang ditempatkan 

diantara kata bilangan dan kata benda yang disebut jumlah.  Contoh kata bantu 

bilangan bahasa Kendayan ialah:  satatak „sepotong‟, satunun „setandan‟, salamar 

„selembar‟, dan lain-lain.  

Penelitian lain yang mengkaji juga tentang numeralia atau kata bilangan ialah 

penelitian yang dilakukan oleh Noor, dkk. (1983) yang berjudul “Struktur Bahasa 

Orang Laut”. Hasil dari penelitian ini ialah menemukan ciri-ciri kata bilangan bahasa 

Orang Laut yaitu dapat diikuti langsung oleh satu atau lebih kata benda, dan dapat 

diberi imbuhan be-, ber-, dan sepe-. Diberi imbuhan be- ialah bedua „berdua‟, betiga 

„bertiga‟, belima „berlima‟. Diberi imbuhan ber- ialah berempat „berempat‟, berenam 

„berenam‟. Dan dapat imbuhan sepe- ialah sepedua „seperdua‟, sepetiga „sepertiga‟, 

dan sepelima „seperlima‟. Tidak hanya itu, penelitian ini memaparkan pula jenis-jenis 

kata bilangan yang terdapat pada bahasa Orang Laut, yang secara umum dapat 

disimpulkan menjadi dua jenis, yaitu kata bilangan tentu dan kata bilangan tidak 

tentu.  



12 
 

Sebuah penelitian lain yang di dalamnya mengkaji tentang numeralia atau 

kata bilangan ialah penelitian yang dilakukan oleh Simorangkir, dkk. (1986) yang 

berjudul “Struktur Bahasa Ulu”. Penelitian ini menemukan ciri-ciri numeralia atau 

kata bilangan bahasa Ulu, yang pertama ialah dapat diikuti langsung oleh kata benda 

dan didahului oleh kata keterangan, seperti kata lobi „lebih‟ dan hira-hira „kira-kira‟. 

Contoh: lebih sepuluh, kira-kira sembilan, dan seterusnya.  

Selain itu, penelitian ini mengklasifikasikan jenis numeralia atau kata bilangan bahasa 

Ulu yang dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu kata bilangan utama, kata bilangan 

kumpulan, kata bilangan tingkatan, dan kata bilangan tidak tentu. 

Hasil penelitian yang berjudul “Struktur Bahasa Kantuk” ialah sebuah 

penelitian yang di dalamnya mengkaji pula tentang numeralia bahasa Kantuk. 

Penelitian yang dilakukan oleh Thomas, dkk.  (1992) tersebut menemukan empat 

jenis numeralia dalam bahasa Kantuk. Jenis-jenis numeralia tersebut ialah: (1) 

numeralia tentu, (2) numeralia tidak tentu, (3) numeralia tingkat, (4) numeralia 

pecahan.  

Kelima penelitian di atas dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis sekarang. Penelitian di atas tidak mengkhususkan 

penelitiannya dalam sistem numeralia. Pembahasan tentang sistem numeralia hanya 

menjadi subbagian dalam judul penelitian. Hal ini yang menunjukkan perbedaan 

penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis 
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sekarang, yaitu yang mengkhususkan penelitiannya dalam sistem numeralia. Selain 

itu, perbedaannya juga terdapat pada objek bahasa yang diteliti dan lokasi penelitian. 

Objek bahasa kelima penelitian di atas ialah bahasa Melayu Langkat, bahasa 

Kendayan, bahasa Orang Laut, bahasa Ulu, bahasa Kantuk, dan lokasi penelitiannya 

ialah Sumatera Utara, sedangkan objek bahasa yang diteliti oleh penulis ialah bahasa 

Bima dan lokasi penelitiannya di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima.  

Penelitian relevan selanjutnya ialah penelitian skripsi oleh Safrida (2009) 

yang berjudul “Frase Numeralia Bahasa Melayu Dialek Hamparan Perak”. Penelitian 

ini menjelaskan bahwa adanya jenis-jenis dari numeralia bahasa Melayu Dialek 

Hamparan Perak. Selain itu dijelaskan juga makna dari numeralia tersebut serta 

penggunaannya dalam kegiatan berinteraksi masyarakat penutur bahasa Melayu 

Dialek Hamparan Perak. 

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah sama-sama mengkhususkan penelitian pada sistem numeralia.  

Kesamaan yang lain juga terletak pada variabel yang sama-sama membahas bentuk 

dan jenis numeralia. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan 

penelitian di atas adalah fokus pengkajiannya yaitu Safrida mengkhususkan 

pengkajiannya pada bentuk frase numeralia, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis ialah mengkaji semua bentuk numeralia (kata dan frase). 

Perbedaan lain juga terletak pada objek bahasa yang diteliti dengan lokasi penelitian. 

Objek bahasa yang diteliti oleh Safrida ialah bahasa Melayu dan lokasi penelitiannya 
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ialah Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan 

penulis meneliti objek bahasa Bima dengan lokasi penelitian di Desa Cenggu 

Kecamatan Belo Kabupaten Bima.  

Selanjutnya, Nur (2013) dalam penelitian skripsinya yang berjudul 

“Numeralia Bahasa Sasak Dialek [a-ə] di Desa Sepit Kabupaten Lombok Timur”. 

Penelitian ini memaparkan bentuk numeralia bahasa Sasak di Desa Sepit. Selain itu 

juga mengklasifikasikannnya ke dalam jenis-jenis numeralia dan menjelaskan 

penggunaan numeralia tersebut dalam interaksi masyarakat penutur bahasa Sasak di 

Desa Sepit Kabupaten Lombok Timur. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur jelaslah berbeda dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis. Walaupun penelitian yang dilakukan oleh Nur dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama menggunakan variabel 

bentuk dan jenis numeralia, tetapi terdapat perbedaan dalam mengkaji bentuk 

numeralia tersebut. Nur hanya mengkaji bentuk numeralia dalam bentuk kata, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah mengkaji semua bentuk 

numeralia (kata dan frase). Perbedaan lain juga terletak pada objek bahasa yang 

diteliti dengan lokasi penelitian. Objek bahasa yang diteliti oleh Nur ialah bahasa 

Sasak dan lokasi penelitiannya ialah Desa Sepit, Kabupaten Lombok Timur, 

sedangkan penulis meneliti objek bahasa Bima dengan lokasi penelitian di Desa 

Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima. 
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Penelitian relevan yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Halwi (2015) dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Numeralia Bahasa Sasak Desa 

Pringgasela dan Implikasinya dengan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah di 

Sekolah”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk sistem numeralia 

Bahasa Sasak Desa Pringgasela terdiri atas bentuk dasar dan bentuk turunan. 

Kemudian bentuk turunan terbagi atas bentuk berimbuhan, bentuk reduplikasi, dan 

bentuk majemuk. Dalam bentuk berimbuhan sistem numeralia Bahasa Sasak Desa 

Pringgasela terdapat prefiks {kə-}, {sə-}, dan  {bə-}, sufiks {an}, dan {-aŋ}, 

sedangkan dalam bentuk reduplikasi sistem numeralia Bahasa Sasak Desa 

Pringgasela terdapat pengulangan seluruh atas bentuk dasar dengan himpunan jumlah 

yang tentu (defisit), dan himpunan jumlah yang tidak tentu (indefisit), serta 

pengulangan bentuk dasar dengan imbuhan {ke-na}. Selanjutnya peneliti membagi 

numeralia dalam dua jenis, yaitu numeralia takrif dan numeralia tidak takrif. 

Kemudian penelitian ini diimplikasikan sebagai bahan ajar pembelajaran muatan 

lokal di sekolah, khusus mengenai bahasa daerah. 

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Halwi dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis ialah sama-sama mengkaji bentuk dan jenis numeralia. Objek 

pengkajian bentuk pun sama-sama mengkaji bentuk kata dan bentuk frase numeralia. 

Kemudian, perbedaannya ialah Halwi mengimplikasikan penelitiannya sebagai bahan 

ajar pembelajaran muatan lokal di sekolah, khusus mengenai bahasa daerah, 

sedangkan penulis tidak mengimplikasikan penelitiannya sebagai bahan ajar bahasa 
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daerah. Perbedaan lainnya juga terletak pada objek bahasa yang diteliti dan lokasi 

penelitian. Objek bahasa yang diteliti oleh Halwi ialah bahasa Sasak dan lokasi 

penelitiannya ialah Desa Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan penulis 

meneliti objek bahasa Bima dengan lokasi penelitian di Desa Cenggu Kecamatan 

Belo Kabupaten Bima. 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada bagian ini akan dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan judul 

penelitian ini. Teori dari berbagai pendapat para ahli yang akan dijadikan acuan 

dalam penelitian. Adapun yang akan dijelaskan di bawah ini ialah: morfologi; kelas 

kata; definisi numeralia; bentuk-bentuk numeralia: bentuk kata maupun bentuk frase; 

jenis-jenis numeraliadan definisibahasa Bima.   

2.2.1 Morfologi 

Secara etimologi kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti „bentuk‟ 

dan kata logi yang berarti „ilmu‟.Jadi secara harfiah kata morfologi berarti „ilmu 

mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata‟ (Chaer, 2008: 3). Pada kesempatan 

lain, Chaer (2012: 15) mengemukakan bahwa morfologi meyelidiki struktur kata, 

bagian-bagiannya, serta cara pembentukannya. 

Morfologi membicarakan masalah bentuk-bentuk dan pembentukan kata, 

sehingga akan membicarakan semua satuan bentuk sebelum menjadi kata, yakni 

morfem dengan segala bentuk dan jenisnya. Kemudian, pembicaraan mengenai 
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komponen atau unsur pembentukan kata itu, yaitu morfem, baik morfem dasar 

maupun morfem afiks, dengan berbagai alat proses pembentukan kata itu, yaitu afiks 

dalam proses pembentukan kata melalui proses afiksasi, proses reduplikasi, proses 

komposisi, dan sebagainya (Chaer, 2008: 3), sedangkan Verhaar (dalam Putrayasa, 

2010: 3) menjelaskan bahwa morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang 

membicarakan atau mempelajari seluk-beluk struktur kata serta pengaruh perubahan-

perubahan struktur kata terhadap kelas kata dan arti kata. Morfologi 

mengidentifikasikan satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. 

Selanjutnya, morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau 

mempelajari seluk-beluk bentuk kata.Selain itu, pengaruh perubahan-perubahan 

bentuk kata terhadap golongan dan arti kata atau dengan kata lain. Dapat dikatakan 

bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-

perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik (Ramlan 

dalam Halwi, 2015: 9). 

2.2.2 Kelas Kata 

Perbincangan mengenai kelas kata dalam bahasa Indonesia sudah banyak 

dikemukakan oleh para ahli. Kridalaksana, (2007: 43) mengemukakan bahwa kelas 

kata adalah perangkat kata yang sedikit banyak berperilaku sintaksis sama. Subkelas 

kata adalah bagian dari suatu perangkat kata yang berperilaku sintaksis sama. 

Kridalaksana membagi kelas kata menjadi tiga belas bagian, yaitu: verba, ajektiva, 

nomina, pronomina, numeralia, adverbia, interogativa, demonstrativa, artikula, 

preposisi, konjungsi, kategori fatis, dan interjeksi. 
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Buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Alwi dkk. (1999) membagi kelas 

kata ke dalam lima kelas. Kelas kata tersebut adalah: (1) kata benda (nomina), (2) 

kata kerja (verba), (3) kata sifat (ajektiva), (4) kata keterangan (adverbia), dan (5) 

kata tugas.Kemudian, Verhaar (1996) membagi kata ke dalam kelas nomina, verba, 

ajektiva, adverbia, adposisi (preposisi atau posposisi). Madong Lubis (dalam 

Kridalaksana, 2007: 17) menggolongkan kata-kata dalam sembilan kelas, yaitu: kata 

benda, kata kerja, kata sifat, kata pengganti dan penunjuk benda, kata bilangan, kata 

tambahan, kata penyelit, kata penghubung, dan kata seru. 

Mees (dalam Putrayasa, 2010: 95) menggolongkan kata menjadi sepuluh 

golongan, yaitu: (1) kata benda, (2) kata keadaan, (3) kata ganti, (4) kata kerja, (5) 

kata bilangan, (6) kata sandang, (7) kata depan, (8) kata keterangan, (9) kata 

sambung, dan (10) kata seru. Selain itu, Ramlan (dalam Kridalaksana, 2007: 20) 

membagi kata dalam dua belas golongan, yaitu: (1) kata verbal, (2) kata nominal, (3) 

kata keterangan, (4) kata tambah, (5) kata bilangan, (6) kata penyukat, (7) kata 

sandang, (8) kata Tanya, (9) kata suruh, (10) kata penghubung, (11) kata depan, dan 

(12) kata seruan.  

Dari beberapa kelas kata yang dibagikan oleh para ahli di atas, penulis hanya 

menghkususkan penelitian dalam kelas kata numeralia atau kata bilangan. Berikut 

akan dipaparkan definisi numeralia beserta jenis-jenisnya menurut para ahli atau tata 

bahasawan.  
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2.2.3 Numeralia 

Numeralia atau kata bilangan ialah salah satu kajian dalam ilmu morfologi, 

karena morfologi adalah salah satu kajian linguistik yang mengkaji tentang kata dan 

pembentukan kata. Definisi atau pengertian numeralia (kata bilangan) telah banyak 

disampaikan oleh para tata bahasawan. Menurut Putrayasa dalam bukunya yang 

berjudul “Kajian Morfologi” (2010: 53), mengatakan bahwa numeralia adalah 

kategori kata yang (1) dapat mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis, (2) 

mempunyai potensi untuk mendampingi numeralia lain, dan (3) tidak dapat 

bergabung dengan kata tidak dan kata sangat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh 

Kridalaksana dalam bukunya yang bejudul “Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia” 

(2007: 79), mengatakan bahwa numeralia adalah kategori yang dapat (1) 

mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis, (2) mempunyai potensi untuk 

mendampingi numeralia lain, dan (3) tidak dapat bergabung dengan kata tidak dan 

kata sangat. 

Kesempatan lain, Kridalaksana (2007: 81) menjelaskan bahwa numeralia atau 

kata bilangan adalah kategori kata yang dapat dibentuk oleh afiks. Afiks yang dapat 

membentuk numeralia tersebut ialah sufiks -an, prefiks ke-, prefiks ber-, dan konfiks 

ber-R. Kemudian, Chaer (2008: 93), mengatakan numeralia atau kata bilangan adalah 

kata-kata yang menyatakan bilangan, jumlah, nomor, urutan, dan himpunan. Menurut 

bentuk dan fungsinya biasanya dibicarakan adanya kata bilangan utama, bilangan 

genap, bilangan ganjil, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan tingkat, dan kata 
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bantu bilangan. Kata bilangan dapat ditulis dengan angka arab, angka romawi, 

maupun dengan huruf.  

Yasin (dalam Nur, 2013: 8) menjelaskan bahwa numeralia adalah kata yang 

menyatakan jumlah suatu benda, jumlah kumpulan, atau menunjukan urutan tempat 

suatu benda dalam deretan nama-nama benda yang lain, sedangkan Alwi, dkk. (1999: 

275) berpendapat bahwa numeralia atau kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk 

menghitung banyaknya maujud (orang, binatang, atau barang) dan konsep. Frasa 

seperti lima hari, setengah abad, orang ketiga, dan beberapa masalah mengandung 

numeralia, yakni masing-masing lima, setengah, ketiga dan beberapa.Kemudian, 

Salamah, dkk. (1992: 100) dalam bukunya yang berjudul “Morfologi dan Sintaksis 

Bahasa Serawai” menjelaskan bahwa numeralia adalah kata yang dapat berkelompok 

dengan kata penunjuk satuan, atau membentuk frase dengan nomina, seperti: lima 

buah, lima buah mobil, dua ekor ayam, tiga ikat bayam. 

Finoza (2009:93) mengatakan bahwa kata bilangan atau numeralia merupakan 

salah satu jenis kata yang mengacu kepada benda. Bukti bahwa jenis kata ini 

mengacu pada benda terlihat dari batasannya: numeralia adalah kata yang dipakai 

untuk menghitung banyaknya maujud (orang, binatang, atau barang) dan konsep. 

Definisi berbeda juga dijelaskan oleh Bussmann (dalam Jamulia, 2006: 5) 

menjelaskan bahwa numeralia ialah kelas kata yang fungsi utamanya sebagai ajektiva 

(misalnya: enam bulan) juga sebagai substantive (misalnya: selusin telur), pronominal 

tidak tentu (misalnya: semua, banyak, sedikit), dan sebagai adverbial (misalnya: dia 

telah dipanggil dua kali). 
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Dari definisi ini jelas terlihat bahwa numeralia bisa dalam bentuk kata 

maupun frase. Sebagai frase, telah diingatkan oleh Ramlan 1991 (dalam Jamulia, 

2006: 5) bahwa frase numeralia mempunyai distribusi yang sama dengan kata 

bilangan, yakni (1) mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis, (2) mempunyai 

potensi untuk mendampingi numeral lain, dan (3) tidak dapat bergabung dengan kata 

tidak dan kata sangat, seperti yang dipaparkan oleh Krisalaksana di atas. 

Berdasarkan beberapa pengertian numeralia yang dijelasakan oleh para tata 

bahasawan di atas maka dapat disimpulkan bahwa numeralia adalah kata maupun 

frase yang menunjukan jumlah, urutan, kumpulan dan lainnya yang dapat 

mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis. Serta mempunyai potensi untuk 

mendampingi numeralia lain dan tidak dapat bergabung dengan kata tidak dan kata 

sangat. 

 

2.2.4 Bentuk-bentuk Numeralia  

2.2.4.1 Kata 

Pada umumnya, para tata bahasawan menentukan satuan kata berdasarkan tiga 

ukuran, yaitu: (1) kata sebagai satuan fonologis, (2) kata sebagai satuan gramatis, dan 

(3) kata sebagai satuan arti. Batasan yang paling banyak dikenal dalam buku-buku 

linguistik adalah kata merupakan bentuk yang ke dalam mempunyai susunan 

fonologis stabil yang tidak berubah dan ke luar mempunyai kemungkinan mobilitas 

di dalam kalimat. Susunan fonologis stabil yang tidak berubah adalah setiap kata 
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mempunyai tatasusun fonem yang tetap urutannya dan tidak bisa diubah atau diselang 

dengan komponen atau fonem lain. Misalnya, kata baca yang fonemnya terdiri atas 

empat fonem, yaitu: /b, a, c, dan a/ dengan urutan fonem yang selalu demikian. 

Kemudian kemungkinan mobilitas di dalam kalimat adalah setiap kata mempunyai 

kebebasan berpindah tempat dalam kalimat atau bagian mana yang penting, itu yang 

diberi tekanan (Putrayasa, 2010: 43). Penempatan kata dapat berpindah-pindah dalam 

ujaran dengan tidak mengubah identitasnya. Misalnya, ini rumah merupakan dua kata 

yang apabila unsurnya dipindahkan menjadi rumah ini, identitasnya tidak berubah 

(Kridalaksana dalam Putrayasa, 2010: 43). 

Terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang kata, seperti Ramlan 

(dalam Putrayasa, 2010: 44), mengatakan bahwa kata merupakan dua macam satuan, 

yaitu satuan fonologis dan satuan gramatis. Pendapat lain yang mengatakan bahwa 

kata adalah kesatuan kumpulan fonem atau huruf yang terkecil yang mengandung 

pengertian (Alisyahbana dalam Putrayasa, 2010: 44). Bloomfield (dalam Putrayasa, 

2010: 44), mengatakan bahwa kata adalah minimal free form, yaitu sebagai suatu 

bentuk yang dapat diujarkan tersendiri dan bermakna, tetapi bentuk tersebut tidak 

dapat dipisahkan atas bagian-bagian yang satu diantaranya (bermakna). Keseluruhan 

bentuk tersebut disebut kata (Parera, 1994; Robin, 1992; Lyons, 1996 dalam 

Putrayasa, 2010: 44). Lebih lanjut Parera mengatakan bahwa: 

1. Kata mendapatkan tempat yang penting dalam analisis bahasa. Kata adalah satu 

kesatuan sintaksis dalam tutur atau kalimat. 
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2. Kata merupakan satu kesatuan penuh dan komplet dalam ujar sebuah bahasa, 

kecuali partikel. 

3. Kata dapat ditersendirikan. Hal tersebut berarti sebuah kata dalam kalimat dapat 

dipisahkan dari yang lain dan juga dipindahkan. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

kata adalah bentuk bebas terkecil yang mempunyai kesatuan fonologis dan kesatuan 

gramatis yang mengandung suatu pengertian. Selanjutnya, Chaer (2008:5), 

mengatakan bahwa kata dalam sintaksis merupakan satuan terkecil yang bisa dan 

dapat menduduki salah satu fungsi sintaksis (subjek, predikat, objek, atau 

keterangan), dalam morfologi merupakan satuan terbesar, dibentuk melalui salah satu 

proses morfologi (afiksasi, reduplikasi, komposisi, akronimisasi, dan konversi).  

Kata adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari 

satu atau lebih morfem. Umumnya kata terdiri dari satu akar kata tanpa atau dengan 

beberapa afiks. Gabungan kata-kata dapat membentuk frasa, klausa, atau kalimat 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kata). Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

(1997) memberikan beberapa definisi mengenai kata. 

1. Elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang diucapkan atau dituliskan dan 

merupakan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam 

berbahasa. 

2. Konversasi, bahasa. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Morfem
https://id.wikipedia.org/wiki/Afiks
https://id.wikipedia.org/wiki/Frasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Klausa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kata
https://id.wikipedia.org/wiki/Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia
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3. Morfem atau kombinasi beberapa morfem yang dapat diujarkan sebagai bentuk 

yang bebas. 

4. Unit bahasa yang dapat berdiri sendiri dan terdiri dari satu morfem (contoh kata) 

atau beberapa morfem gabungan (contoh perkataan). 

Definisi pertama KBBI  bisa diartikan sebagai leksem yang bisa menjadi lema atau 

entri sebuah kamus. Lalu definisi kedua mirip dengan salah satu arti sesungguhnya 

kathā dalam bahasa Sanskerta. Kemudian definisi ketiga dan keempat bisa diartikan 

sebagai sebuah morfem atau gabungan morfem. 

Berdasarkan bentuknya, kata bisa digolongkan menjadi empat: kata dasar, 

kata turunan, kata ulang, dan kata majemuk. Kata dasar adalah kata yang merupakan 

dasar pembentukan kata turunan atau kata berimbuhan. Perubahan pada kata turunan 

disebabkan karena adanya afiks atau imbuhan baik di awal (prefiks atau awalan), 

tengah (infiks atau sisipan), maupun akhir (sufiks atau akhiran) kata. Kata ulang atau 

kata bereduplikasi adalah kata dasar atau bentuk dasar yang mengalami perulangan 

baik seluruh maupun sebagian sedangkan kata majemuk adalah gabungan beberapa 

kata dasar yang berbeda membentuk suatu arti baru. Contoh numeralia dasar ialah Ica 

„satu‟, dua „dua‟. Contoh numeralia turunan ialah kalIma „kelima‟, sawUra „sebulan‟. 

Contoh numeralia bereduplikasi ialah sabUa-sabUa „satu-satu‟. Dan contoh 

numeralia gabungan ialah sampUrU dUa „dua belas‟. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Morfem
https://id.wikipedia.org/wiki/Leksem
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kata_dasar
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kata_turunan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kata_ulang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kata_majemuk
https://id.wikipedia.org/wiki/Afiks
https://id.wikipedia.org/wiki/Prefiks
https://id.wikipedia.org/wiki/Infiks
https://id.wikipedia.org/wiki/Sufiks
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2.2.4.2 Frase 

Frase biasanya disebut dengan istilah kelompok kata karena unsur langsung 

yang membentuknya terdiri dari dua kata (bentuk bebas) atau lebih (Suhardi, 2008: 

60). Selain itu, Chaer (2008: 7) pernah mengemukakkan bahwa frase adalah satuan 

sintaksis berupa kelompok kata yang posisinya tidak melewati batas fungsi sintaksis 

(subjek, predikat, objek, atau keterangan). Frase lazim didefinisikan sebagai satuan 

gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat nonpredikatif, atau lazim juga 

disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Dari 

kedua definisi tersebut kita lihat bahwa frase pasti terdiri lebih dari sebuah kata. Dan 

pembentuk frase ialah berupa morfem bebas, bukan berupa morfem terikat. Jadi, 

konstruksi belum makan dan tanah tinggi adalah frase, sedangkan konstruksi tata 

boga dan interlokal bukan frase, karena boga dan inter adalah morfem terikat. Dari 

definisi itu juga terlihat bahwa frase adalah konstruksi nonpredikatif. Ini berarti, 

hubungan antara kedua unsur yang membentuk frase itu tidak berstruktur subjek-

predikat atau berstruktur predikat-objek. Oleh karena itu, konstruksi seperti adik 

mandi dan menjual sepeda bukan frase, tetapi konstruksi kamar mandi dan bukan 

sepeda adalah frase (Chaer, 2012: 222). 

Beberapa buku referensi disebutkan bahwa frase merupakan satuan gramatikal 

yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa dan pada umumnya 

menjadi pembentuk klausa (Cook dan Kentjono dalam Suhardi, 2008: 61). Di 

samping itu, Ramlan (dalam Suhardi, 2008: 61) memberikan pengertian frase yaitu 

satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas 
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fungsi. Yang dimaksud batas fungsi di sini adalah fungsi subjek (S) dan fungsi 

predikat (P).Oleh sebab itu, frase sebagai satuan gramatik yang terdiri atas dua kata 

atau lebih yang tidak bersifat predikatif. Satuan gramatik tersebut merupakan bentuk 

konstruksi sintaksis. Dengan demikian, frase merupakan salah satu bentuk konstruksi 

sintaksis yang beranggotakan dua kata atau lebih dan tidak bersifat predikatif. Contoh 

frase numeralia bahasa Bima ialah tolU ŋgInI dolU „tiga butir telur‟. 

 

2.2.5 Jenis-jenis Numeralia 

Berbagai jenis numeralia pernah dikemukakan oleh para ahli atau tata 

bahasawan. Berdasarkan subkategorisasinya, numeralia terbagi atas numeralia takrif, 

yaitu numeralia yang menyatakan jumlah yang tentu, misalnya: dua, kelima, satu 

perempat. Dan numeralia tidak takrif yakni numeralia yang menyatakan jumlah yang 

tidak tentu, misalnya: beberapa, tiap-tiap, semua, banyak, oleh Kridalaksana dan 

Alwi, dkk. (dalam Jamulia, 2006: 6). 

Chaer (2008: 93), mengatakan ada enam jenis numeralia menurut bentuk dan 

fungsinya. Pertama ialah kata bilangan utama atau kata bilangan sejati adalah kata-

kata seperti satu, dua, tiga, tujuh, sebelas, tiga belas, dan seterusnya. Kedua, kata 

bilangan genap adalah kata bilangan yang habis dibagi dua, misalnya dua, empat, 

enam, delapan, sepuluh, dan seterusnya. Ketiga, bilangan ganjil adalah bilangan yang 

tidak habis dibagi dua, seperti satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, dan seterusnya. 

Keempat, bilangan bulat ialah lawan dari bilangan pecahan. Bilangan genap maupun 

bilangan ganjil dapat disebut bilangan bulat. Kelima ialah bilangan pecahan, seperti 
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setengah, dua pertiga, seperempat, seperlima, dua perlima, dan seterusnya. Keenam, 

bilangan tingkat ialah kata bilangan yang digunakan untuk menyatakan urutan, seperti 

kata kelima, ketujuh, kesembilan, keseratus, dan seterusnya. 

Yasin (1987: 234) memaparkan bahwa ada beberapa jenis kata bilangan jika 

digolongkan berdasarkan sifatnya, yang pertama adalah kata bilangan utama atau 

numeralia cardinal. Yang termasuk dalam numeralia ini adalah satu, dua, tiga, dua 

belas, lima ribu, delapan puluh, satu juta, lima milyard, dan seterusnya. Kemudian 

jenis kata bilangan yang kedua adalah kata bilangan tingkat atau numeralia ordinal. 

Yang termaksud dalam numeralia ini adalah kata pertama, kesatu, kedua, ketiga, 

kesebelas, keseribu, dan seterusnya. Selanjutnya, kata bilangan tidak tentu yaitu 

menyatakan suatu jumlah yang tidak tentu. Yang termasuk dalam jenis kata bilangan 

ini seperti kata semua, seluruh, segenap, tiap,  segala, dan lainnya. Kemudian jenis 

kata bilangan yang terakhir adalah kata bilangan kumpulan. Kata bilangan kumpulan 

yakni kata bilangan yang menyatakan kumpulan atau himpunan benda atau yang 

dibendakan. Numeralia kumpulan dapat dibentuk dengan morfem {ke-} dan morfem 

{ber-}. Numeralia jenis ini dapat kita lihat pada kata kedua (nya), kelima (nya), 

berlima, berdua, berempat, kedua-duanya, ketiga-tiganya, dan seterusnya. 

Pembahasan tentang jenis-jenis numeralia pun ditemukan dalam situs internet: 

http://web-bahasaindonesia.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-kata-bilangan-numeralia-

dan.html, yang pernah diposkan oleh Agus Budianto pada hari Jum‟at, 30 Oktober 

2015 dengan judul “Pengertian Kata Bilangan (Numeralia) dan Jenis-jenisnya”. Agus 

memaparkan bahwa dalam bahasa Indonesia, kata bilangan (numeralia) 

http://web-bahasaindonesia.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-kata-bilangan-numeralia-dan.html
http://web-bahasaindonesia.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-kata-bilangan-numeralia-dan.html
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dikelompokkan menjadi dua jenis. Dua jenis kata bilangan tersebut adalah kata 

bilangan takrif dan kata bilangan tidak takrif. Selengkapnya kita simak pada bahasan 

berikut. 

A. Kata Bilangan Takrif 

Kata bilangan takrif adalah kata bilangan yang digunakan untuk menyatakan 

jumlah. Kata bilangan takrif terbagi menjadi  dua macam sebagai berikut. 

1. Kata Bilangan Utama (Kardinal) 

Kata bilangan utama masih dibagi lagi menjadi  empat jenis sebagai berikut. 

a. Kata bilangan penuh yaitu kata bilangan utama yang menyatakan jumlah 

tertentu dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Contoh: satu, dua, 

tiga, tujuh, sepuluh, dua puluh, empat puluh, dan seterusnya. 

b. Kata bilangan pecahan yaitu kata bilangan yang terdiri atas pembilang dan 

penyebut,  dalam  bahasa  huruf  kata  bilangan  pecahan  dibubuhi  partikel 

(per-). Contoh: 1/2 = satu perdua (setengah), 1/4 = satu perempat (seperempat), 

3/4 = tiga perempat, 4/8 = empat perdelapan, dan seterusnya. 

c. Kata bilangan gugus yaitu kata bilangan yang digunakan untuk menyebutkan 

kelompok jumlah satuan (benda, hal, dan sebagainya). Contoh: 1 Gros = 144 

(12 lusin), 1 Lusin = 12, 1 Kodi = 20, 1 Tahun = 12 bulan (360 hari), 1 Abad = 

100 tahun, 1 Windu = 8 tahun, 1 Milenium = 1000 tahun. 

d. Kata bilangan tingkat  yaitu kata bilangan yang melambangkan urutan. Contoh: 

kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kesepuluh, keseratus, dan 

seterusnya. 
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2. Numeralia Kolektif adalah numeralia yang menyatakan kumpulan atau himpunan 

benda atau yang dibendakan. 

B. Kata Bilangan Tidak Takrif 

Kata bilangan tidak takrif adalah kata bilangan yang menyatakan jumlah yang 

tidak tentu (tidak jelas). Contoh:beberapa, tiap-tiap, sebagian, separuh, segala, 

berbagai, segenap, sekalian, semua, seluruh, dan seterusnya. 

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Kridalaksana (2007: 79) dalam bukunya 

yang berjudul Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia. Kridalaksana membedakan 

numeralia menjadi dua jenis, yakni numeralia takrif dan numeralia tidak takrif. 

Namun dapat dilihat perbedaannya dengan paparan sebelumnya dalam numeralia 

takrif. Berikut paparan lengkap dari Kridalaksana terkait dengan jenis-jenis 

numeralia. 

A. Numeralia Takrif, yaitu numeralia yang menyatakan jumlah yang tentu. Golongan 

ini terbagi atas. 

(1).  Numeralia Utama (Kardinal) 

a. Kata bilangan penuh yaitu kata bilangan utama yang menyatakan jumlah 

tertentu dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Contoh: satu, dua, 

tiga, tujuh, sepuluh, dua puluh, empat puluh, dan seterusnya. 

b.  Kata bilangan pecahan yaitu kata bilangan yang terdiri atas pembilang dan 

penyebut. Kata bilangan pecahan dibubuhi partikel (per-). Contoh: 1/2 = satu 

perdua (setengah), 1/4 = satu perempat (seperempat), 3/4 = tiga perempat, 4/8 

= empat perdelapan, dan seterusnya. 
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c. Kata bilangan gugus yaitu kata bilangan yang menyatakan sekelompok 

bilangan, misalnya: Lusin = 12,  Kodi = 20, 1 Tahun = 12 bulan (360 hari), 1 

Abad = 100 tahun.  

(2). NumeraliaTingkat  adalah numeraliatakrif yang melambangkan urutan dalam 

jumlah dan berstruktur ke + Num. Contoh:kesatu, kedua,  ketiga, keempat, 

kelima, keenam, kesepuluh, keseratus, dan seterusnya. Numeralia tingkat kesatu 

dapat diganti dengan pertama. 

(3). Numeralia Kolektif adalah numeralia takrif yang menyatakan kumpulan atau 

himpunan benda atau yang dibendakan.Numeralia kolektif berstruktur ke+Num, 

ber+NR, ber+Num R, Num+an, dan seterusnya. Contoh: kedua wanita, katiga 

orang itu, bertahun-tahun, beratus-ratus, ribuan, lima-limanyadan seterusnya. 

B. Numeralia Tidak Takrif adalah numeralia yang menyatakan jumlah yang tidak 

tentu. Misalnya: suatu, beberapa, tiap-tiap, segenap, sekalian, semua, segala, 

seluruh. 

Dari semua paparan tentang jenis-jenis numeralia di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kata bilangan atau numeralia secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis 

yaitu kata bilangan tentu (takrif) dan kata bilangan tidak tentu (tidak takrif). Kata 

bilangan yang tentu merupakan kata bilangan yang dapat diukur kepastiannya dan 

jenis kata bilangan yang tidak tentu merupakan numeralia yang tidak dapat diukur 

kepastiannya. 
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2.2.6 Bahasa Bima  

Bahasa Bima atau Nggahi Mbojo merupakan bahasa yang digunakan oleh 

masyarakat Bima. Wilayah Bima berada di bagian timur Pulau Sumbawa, Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. Bahasa Bima biasanya dikenal dengan bahasa yang tidak 

mempunyai akhiran atau konsonan. Syamsinas jafar, 2004 (dalam Rais, 2015: 

21−22), Bahasa Bima dipakai oleh komunitas penutur suku Bima, yang umumnya 

berada di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Bima (sekarang sudah dimekar menjadi 

Kabupaten dan Kota) dan Kabupaten Dompu. Penutur bahasa Bima diperkirakan 

berjumlah 608.679 orang, yang terdiri atas 455.810 penutur berada di Kabupaten 

Bima dan 152.869 di Kabupaten Dompu. Penutur bahasa Bima tersebar pada sepuluh 

Kecamatan di Kabupaten Bima, yaitu Rasa Na‟e, Wawo, Sape, Monta, Bolo, Belo, 

Woha, Donggo, Sanggar, dan Wera. Penutur bahasa Bima di Kabupaten Dompu 

tersebar pada lima Kecamatan, yaitu Dompu, Kempo, Hu‟u, Kilo, dan Woja.   

Di wilayah Bima dikenal sejumlah bahasa lain, seperti bahasa Donggo, 

Tarlawi, dan Kolo (Tayib, 1995 dalam Rais, 2015: 22). Bahasa Bima juga memiliki 

sejumlah dialek yang dipakai pada setiap wilayah kecamatan. Di antara dialek yang 

ada, dialek yang dianggap paling baku adalah dialek Mbojo dan diakui sebagai 

bahasa resmi dalam pemerintahan, sejak zaman pemerintahan tradisional/kesultanan 

Bima (Chambert-Lior, 1983 dalam Rais, 2015: 22) sampai pemerintahan modern 

(Retnani, 1997 dalam Rais, 2015: 22). 

Penelitian tentang asal-usul bahasa Bima Dompu sebenarnya telah 

dilakukansejak lama yaitu pada tahun 1884 oleh peneliti Belanda Brandes-Jonker. 
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Mereka mengelompokkan bahasa Bima dengan kelompok bahasa Bima-Sumba. 

Kemudian pada tahun berikutnya ditelusuri kembali oleh peneliti lain seperti Esser 

(1938), Dyen (1965) dan Fernandes (1988). Esser membagi dalam peta geografis 

bahasa Melayu-Polinesia. Esser juga mengakui keberadaan kelompok bahasa Bima-

Sumba dalam 17 kelompok bahasa (lihat Malingi, 2010: 8). 

Syamsuddin (dalam Malingi, 2010:8) berhasil mengemukakan keberadaan 

bahasa Bima Dompu sebagai salah satu kelompok bahasa yang secara geneologis 

berasal dari satu induk dengan bahasa lainnya. Bahasa Komodo merupakan 

subkelompok dari bahasa Bima-Sumba karena kemiripan antara bahasa Komodo 

dengan Bima Dompu mencapai lebih dari 50%. 

Menurut Tajib Abdullah dalam bukunya “Sajarah Bima Dana Mbojo” (dalam Rais, 

2015: 22-23), dilihat dari sejarah perkembangannya bahasa Bima dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu: 

1. Kelompok Bahasa Bima Lama, meliputi: 

a. Bahasa Donggo, digunakan oleh masyarakat Donggo Ipa yang bermukim 

dipegunungan sebelah barat teluk, meliputi Desa O‟o, Kala, Mbawa, Palama, 

Padende, Kananta, Doridungga. 

b. Bahasa Tarlawi, dipergunakan oleh masyarakat Donggo Ele yang bermukim 

dipegunungan Wawo Tengah, meliputi Desa Tarlawi, Kuta, Sambori, Teta, 

dan Kalo‟du. 

c. Bahasa Kolo, dipergunakan oleh masyarakat yang bermukim di Desa Kolo di 

sebelah timur Asa kota. 
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2. Kelompok bahasa Bima baru, lazim disebut Nggahi Mbojo. Bahasa Bima baru 

dipergunakan oleh masyarakat umum di Bima dan berfungsi sebagai bahasa ibu. 

Bahasa Bima dipergunakan pula oleh masyarakat Dompu sebagai bahasa ibu. 

Khusus bagi masyarakat pemakai bahasa Bima lama, maka bahasa Bima 

berfungsi sebagai bahasa pengantar guna berkomunikasi dengan orang lain di luar 

kalangan mereka. Di Pulau Komodo dan Manggarai bahasa Bima masih 

dipergunakan sebagai bahasa ibu. 

Pendapat tentang Bahasa Bima juga ditemukan dalam sebuah situs internet: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Bima. Situs ini menjelaskan bahwa Bahasa Bima 

atau Bahasa Mbojo adalah sebuah Bahasa Austronesia yang dipertuturkan oleh suku 

Bima di Pulau Sumbawa bagian timur, Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Dompu 

dan Bima. Bahasa Bima juga dipertuturkan oleh sebagian masyarakat yang terdapat 

di wilayah Manggarai NTT. 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Bima
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan cara penelitian itu akan dilakukan. Hal yang 

akan dibahas pada bagian ini adalah jenis penelitian, data dan sumber data, populasi 

dan sampel, metode beserta teknik penelitian. Metode dalam penelitian ini dibagi 

menjadi beberapa bagian, antara lain: (1) metode dan teknik pengumpulan data, (2) 

metode dan teknik analisis data, (3) metode dan teknik penyajian hasil analisis data. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini meggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat-sifat individu, keadaan, gejala dari kelompok 

tertentu yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Irmayati, 2013: 20). Hasil 

penelitian kualitatif ditranskripkan dalam bentuk teks. Berbeda dengan hasil 

penelitian kuantitatif yang berupa angka-angka yang ditabulasi dan dipresentasikan 

dalam bentuk model tabulasi dan tabulasi silang (Sarwono, 2006: 251), dan sasaran 

penelitian kualitatif ialah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya 

(Sarwono, 2006: 194). 

Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang diperoleh tidak dapat dituangkan 

dalam bentuk bilangan atau angka statistik. Penulis memaparkan gambaran mengenai 
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situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif berupa kutipan-kutipan data dan 

analisis. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Komaruddin (dalam Mardalis, 2014: 53) menjelaskan populasi adalah semua 

individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. Walaupun pada umumnya 

penelitian kualitatif tetap tidak dapat mengkaji keseluruhan populasi individu-

individu (Tashakkori dan Teddie, 2010: 103). Kemudian, di dalam penelitian bahasa, 

populasi penelitian berkaitan dengan penutur bahasa di suatu wilayah. Adapun 

populasi di dalam penelitian ini, yaitu seluruh masyarakat Desa Cenggu di 

Kecematan Belo yang merupakan penutur asli bahasa Bima.  

Kemudian, Mardalis (2014: 155) menyatakan sampel yaitu sebagian dari 

seluruh individu yang menjadi objek penelitian atau hanya sebagian dari populasi. 

Adapun sampel dari penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang berada di Dusun 

04 Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima, yang merupakan penutur asli 

bahasa Bima. Dusun 04 terdiri dari tiga RT yaitu RT 08, RT 09, dan RT 10. Penulis 

mengambil beberapa informan yang ada di tiga RT tersebut sebagai sampel dalam 

penelitian ini. Pertimbangan pemilihan sampel didasarkan pada wilayah tersebut 

dikarenakan wilayah tersebut merupakan wilayah tempat tinggal penulis dan 

disekitarnya, sehingga akan mempermudah penulis melakukan verifikasi data 

penelitian berdasarkan intuisi kebahasaan pribadi penulis. 
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3.3 Data dan Sumber Data 

Sudaryanto (dalam Mahsun, 2005: 19) mengatakan suatu hal yang perlu 

disadari adalah data berbeda dengan objek penelitian. Data ialah sesuatu yang 

dihasilkan dari objek penelitian dan akan mendukung objek penelitian tersebut. Data 

dalam penelitian ini berupa bentuk-bentuk dan jenis-jenis numeralia bahasa Bima 

Desa Cenggu. Data tersebut seperti : ica ‘satu’, ka?dua ‘kedua’, sanggini ‘sebiji’, 

sampu’u ‘sebatang’ dan lain-lain.  

Kemudian sumber data ialah sumber objek dari tempat data dapat diperoleh. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah responden, informan, dan tuturan bahasa 

Bima. Ketiga sumber data tersebut akan dipaparkan sebagai berikuit. 

3.3.1 Informan 

Sampel penutur atau orang yang ditentukan di wilayah pakai varian bahasa tertentu 

sebagai narasumber bahan penelitian, pemberi informasi, dan pembantu penulis di 

dalam tahapan penyediaan data itulah yang disebut informan. Pentingnya data 

kebahasaan yang diperoleh dari setiap daerah pengamatan mengimplikasikan peran 

yang penting pula yang dimainkan oleh para informan (Awal Fajri dalam Abadi, 

2015: 23). 

Setelah data diperoleh dari para responden, maka penulis akan melakukan 

verifikasi data. verifikasi data yang dilakukan akan memerlukan adanya informan. 

Penulis memilih lima orang sebagai informan. Informan tersebut merupakan 

masyarakat di Dusun 04 Desa Cenggu Kecematan Belo Kabupaten Bima. Informan 

tersebut akan dimintai keterangan mengenai bentuk-bentuk numeralia bahasa Bima, 
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atau yang akan memperkuat data yang diperoleh dari para responden. Adapun 

beberapa persyaratan pemilihan informan (Mahsun, 2005: 134), sebagai berikut. 

1) Berjenis kelamin pria atau wanita; 

2) Berusia antara 25-65 tahun (tidak pikun); 

3) Orang tua, istri, atau suami informan lahir dan dibesarkan di desa itu serta jarang 

atau tidak pernah meninggalkan desanya; 

4) Berpendidikan maksimal tamat pendidikan dasar (SD-SLTP); 

5) Berstatus sosial menengah (tidak rendah atau tidak tinggi) dengan harapan tidak 

terlalu tinggi mobilitasnya; 

6) Pekerjaannya bertani atau buruh; 

7) Memiliki kebanggaan terhadap isoleknya; 

8) Dapat berbahasa Indonesia; dan 

9) Sehat jasmani dan rohani. 

3.3.2 Responden 

Mencari atau mengidentifikasi bentuk numeralia, penulis membutuhkan 

responden sebagai sumber data. Responden ialah penutur asli bahasa Bima Desa 

Cenggu yang mengisi daftar tanya dari penulis. Penulis memilih responden sebanyak 

mungkin, agar dapat memperoleh data sebanyak-banyaknya. 

3.3.3 Tuturan Bahasa Bima 

Peneliti juga memanfaatkan sumber-sumber data dalam tuturan bahasa Bima. 

Tuturan tersebut dalam bentuk lisan dan tulisan. Sumber data lisan tersebut dari 
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tuturan yang didengar dalam percakapan sehari-hari, sedangkan dalam bentuk tulisan 

yakni dari naskah dongeng/cerita rakyat berbahasa Bima. Penulis menggunakan 

tuturan bahasa Bima tersebut sebagai sumber data untuk menguatkan data yang 

diperoleh dari para informan.  

3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 

2013: 224). Terkait dengan metode ini, penulis menggunakan tiga metode yakni 

metode introspeksi, metode simak, metode cakap dan metode dokumentasi. Metode 

introspeksi digunakan oleh penulis karena dalam penelitian ini penulis meneliti 

bahasa yang dikuasainya. Di dalam metode simak, penulis menggunakan teknik 

lanjutan seperti teknik simak libat cakap dan teknik lanjutan catat, sedangkan di 

dalam metode cakap penulis menggunakan teknik lanjutan cakap semuka. Kemudian 

metode dokumentasi menggunakan teknik lanjutan berupa teknik membaca dan 

menggarisbawahi data numeralia yang terdapat dalam buku dongeng/cerita rakyat 

berbahasa Bima. 

3.4.1 Metode Introspeksi 

   Metode Introspeksi ialah metode penyediaan atau pengumpulan data dengan 

memanfaatkan intuisi kebahasaan penulis yang meneliti bahasa yang dikuasainya 

(bahasa ibunya) untuk menyediakan data yang diperlukan bagi analisis sesuai dengan 
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tujuan penelitiannya (Mahsum, 2005: 102). Kemudian, Sudaryanto (dalam Mahsum, 

2005: 101) mengklasifikasikan metode ini sebagai metode dalam analisis data, atau 

yang disebutnya sebagai metode refleksi-introspektif, yaitu upaya melibatkan atau 

memanfaatkan sepenuh-penuhnya, secara optimal, peran penulis sebagai penutur 

bahasa tanpa melebur lenyapkan peran kepenelitian itu. 

Metode ini sangat relevan digunakan oleh penulis karena peneulis merupakan penutur 

asli bahasa Bima serta lahir dan dibesarkan di wilayah tersebut. Posisi penulis sebagai 

penutur asli bahasa yang diteliti tentu akan sangat memudahkan dan membantu dalam 

tahap penyediaan serta analisis data penelitian.  

Terkait dengan metode ini, penulis menggunakan teknik kerjasama dengan 

informan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecenderungan penulis untuk 

membenarkan sendiri hipotesisnya, Menurut Edi (dalam Nur, 2013: 17) teknik ini 

merupakan teknik pengumpulan data kebahasaan yang diperoleh dari penutur asli 

bahasa yang diteliti. Penulis menyampaikan bentuk tertentu dari satuan lingual dan 

meminta informan atau teman yang penuturnya sama untuk menanggapi bentuk-

bentuk tersebut. Apakah bentuk-bentuk tersebut berterima atau tidak, apakah satuan 

lingual tersebut bisa membentuk numeralia bahasa Bima atau tidak.  

Jadi, perlu ditegaskan bahwa posisi penulis bukanlah sebagai informan yang 

membenarkan sendiri hipotesisnya, tetapi lebih ditekankan pada prinsip kerjasama 

antara penulis dan informan di lapangan dalam hal permutakhiran data penelitian. 

 

3.4.2 Metode Simak  
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Metode lain yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini ialah 

metode simak. Metode simak ialah metode yang dilakukan dengan menyimak 

penggunaan bahasa dalam memperoleh data (Mahsun, 2005: 90). Terkait dengan 

metode ini, penulis mengumpulkan data dengan cara menyimak tuturan bahasa Bima 

yang ada di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima. 

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam motode ini ialah teknik libat cakap 

dan teknik rekam. Dalam teknik simak libat cakap, penulis melakukan penyimakan 

terhadap bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Desa Cenggu Kecamatan Belo 

Kabupaten Bima, sekaligus terlibat langsung dalam percakapan dengan penutur 

bahasa Bima tersebut. Praktik selanjutnya, teknik simak libat cakap ini diikuti dengan 

teknik lanjutan, yang berupa teknik catat. Teknik catat adalah teknik lanjutan yang 

dilakukan ketika menerapkan metode simak dengan teknik lanjutannya yaitu teknik 

simak libat cakap atau teknik simak bebas libat cakap (Mahsun, 2005: 91). Jadi, ada 

tiga kegiatan yang sekaligus dilakukan oleh penulis di dalam metode simak teknik 

libat cakap, yakni menyimak pembicaraan, berpartisipasi dalam pembicaraan, dan 

mencatat hasil penyimakan tersebut. Dengan hal ini penulis mencatat data-data hasil 

menyimak dari responden. Data yang dimaksud ialah berupa data numeralia bahasa 

Bima. Teknik catat akan membantu penulis dalam pengumpulan data, karena jika 

hanya menyimak dan tidak diikuti dengan teknik catat, penulis akan sulit mengingat 

kembali hasil dari kegiatan menyimaknya. 

Teknik lain yang digunakan oleh penulis dalam metode ini ialah teknik rekam. 

Penulis merekam tuturan bahasa Bima secara berstruktur dan tidak berstruktur. 
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Teknik rekam berstruktur, penulis menyuruh responden untuk bercerita atau berbicara 

menggunakan bahasa Bima, lebih lanjut lagi penulis merekam tuturan tersebut. 

Kemudian, dalam teknik rekam tidak berstruktur penulis merekam percakapan atau 

pembicaraan masyarakat Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima secara 

manasuka. Penutur tidak menyadari bahwa penulis merekam percakapan atau 

pembicaraan mereka.  

 

3.4.3 Metode Cakap 

Metode cakap merupakan metode pengumpulan data yang ditempuh dengan 

melakukan percakapan antara penulis dengan informan. Adanya percakapan antara 

penulis dengan informan mengandung arti terdapat kontak antara mereka. Karena 

itulah data diperoleh melalui penggunaan bahasa secara lisan (Mahsun, 2005:  93). 

Metode cakap memiliki teknik dasar berupa teknik pancing. Dikatakan teknik 

dasar karena percakapan yang diharapkan sebagai pelaksanaan metode cakap itu 

hanya dimungkinkan muncul jika penulis memberi stimulasi (pancingan) pada 

informan untuk memunculkan gejala kebahasaan yang diharapkan penulis. Pancingan 

atau stimulasi itu biasanya berupa bentuk atau makna-makna yang biasanya tersusun 

dalam daftar pertanyaan. 

Terkait dengan metode ini, penulis menggunakan teknik lanjutan yaitu teknik 

cakap semuka. Pada pelaksanaan teknik cakap semuka ini penulis langsung 

melakukan percakapan dengan penggunaan bahasa sebagai informan dengan 

bersumber pada pancingan yang sudah disiapkan (berupa daftar tanya) atau secara 
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spontanitas, maksudnya pancingan dapat muncul di tengah-tengah percakapan 

(Mahsun, 2005: 94). Pelaksanaan teknik cakap semuka ini penulis melakukan 

percakapan secara langsung dengan masyarakat yang ada di Desa Cenggu Kecamatan 

Belo Kabupaten Bima, yang kemudian diikuti dengan teknik dasarnya yakni teknik 

pancing yang berupa daftar tanya yang sudah disiapkan atau secara spontanitas. 

Daftar tanya yang dimaksud ialah daftar tanya yang berhubungan dengan numeralia 

bahasa Bima, berupa pertanyaan yang memancing tuturan numeralia bahasa Bima.  

3.4.4 Metode Dokumentasi 

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai metode dokumentasi yang 

digunakan. Terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan buku dongeng/cerita 

rakyat berbahasa Bima sebagai sumber data. Teknik yang digunakan untuk 

menemukan data dalam buku tersebut ialah membaca dan menggarisbawahi data 

numeralia yang terdapat dalam buku dongeng/cerita rakyat berbahasa Bima tersebut. 

 

3.5 Metode dan Teknik Analisis Data 

Metode yang dilakukan oleh penulis untuk menganalisis data hasil penelitian ialah 

metode padan intralingual dan metode distribusional. Berikut akan dijelaskan perihal 

metode padan intralingual dan metode distribusional beserta teknik-tekniknya.  

3.5.1 Metode Padan Intralingual 

Metode Padan Intralingual (PI) adalah metode yang digunakan untuk 

menganalisis data-data kebahasaan dengan cara menghubung-bandingkan unsur-

unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam 
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beberapa bahasa yang berbeda (Mahsun, 2005: 112). Unsur-unsur yang bersifat 

lingual misalnya, distribusi suatu bentuk dan kategori kata. Menurut Mahsun (2005: 

113) untuk menerapkan metode padan intralingual ini, ada tiga teknik dasar yang 

dapat digunakan, yakni teknik hubung banding menyamakan, teknik hubung banding 

membedakan, dan teknik hubung banding menyamakan hal pokok.  

Metode padan intralingual digunakan untuk menganalisis bentuk dan jenis 

numeralia yang terdapat dalam bahasa Bima. Penganalisisan data yang dilakukan 

dengan metode ini ialah terlebih dahulu penulis akan mengklasifikasikan data 

numeralia bahasa Bima ke dalam bentuk kata. Kemudian mengklasifikasikan dan 

mengelompokan data numeralia tersebut ke dalam jenis-jenis numeralia. Selanjutnya 

data dalam bentuk numeralia tersebut akan disajikan dan disertai dengan kata yang 

dapat berkombinasi dengannya maupun diuraikan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya 

akan dibalik posisinya supaya dapat mempertegas identitas dari numeralia tersebut.  

Contoh:  (1) NdaI ŋaha kadUa sapIŋga aja. 

        „Kita makan berdua sepiring aja‟. 

(2) NdaI dUapa ma lao pEdE. 

        „Kita berdua saja yang pergi nanti‟.  

Kedua data di atas merupakan data numeralia yang berbeda jika dilihat dari 

bentuknya, yang pertama ialah numeralia turunan dan yang kedua ialah numeralia 

dasar. Walaupun kedua numeralia tersebut berbeda dari segi bentuk, tetapi kedua 

numeralia tersebut memiliki makna yang sama, yaitu makna {ber-} untuk 

menyatakan kumpulan.  
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3.5.2 Metode Distribusional 

Metode distribusional ialah metode yang menganalisis sistem bahasa atau 

keseluruhan kaidah yang bersifat mengatur di dalam bahasa berdasarkan perilaku atau 

ciri-ciri khas kebahasaan satuan-satuan lingual tertentu. Jadi, unsur-unsur bahasa itu 

dianalisis sesuai dengan perilaku atau tingkah laku kebahasaan. Dengan demikian, 

penganalisisannya memberikan keabsahan secara linguistik (Subroto, 2007: 67). 

Dasar penentu di dalam kerja metode kajian distribusional adalah teknik 

pemilihan data berdasarkan kategori (kriteria) tertentu dari segi kegramatikalan 

(terutama dalam penelitian deskriptif) sesuai dengan ciri-ciri alami yang dimiliki oleh 

data penelitian. Titik tolak kerja kajian dimulai dari data yang sudah dipilih. 

Pemilahan dilakukan pula melalui intuisi kebahasaan yang dimiliki (Djajasudarma, 

2010: 69).  

Sebuah situs internet: https://kawirian.wordpress.com/2014/01/14/materi-

metode-penelitian-bahasa/ memaparkan pula tentang definisi metode distribusional. 

Situs tersebut memaparkan bahwa metode distribusional atau metode agih adalah 

analisis data yang menggunakan alat penentu bahasa yang bersangkutan. Metode ini 

biasanya digunakan untuk menganalisis tuturan. Metode distribusional berfungsi 

untuk menjelaskan dan mendeskripsikan unsur -unsur data yang akan diteliti.  

Metode distribusional pada dasarnya didasarkan atas perilaku atau tingkah 

laku satuan-satuan lingual tertentu yang teramati dalam hubungannya dengan satuan 

lingual lainnya (Subroto, 2007: 68). Di samping itu, metode distribusional ini terurai 

https://kawirian.wordpress.com/2014/01/14/materi-metode-penelitian-bahasa/
https://kawirian.wordpress.com/2014/01/14/materi-metode-penelitian-bahasa/
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atas beberapa teknik, yaitu: teknik urai unsur terkecil, teknik urai unsur langsung, 

teknik oposisi pasangan minimal dan teknik oposisi dua-dua, teknik pergantian atau 

substitusi, teknik perluasan (ekspansi), teknik pelepasan (delisi), teknik penyisipan 

(interupsi), teknik pembalikan urutan (permutasi), dan teknik parafrasis. Namun, 

secara kondisional dalam penelitian ini dibatasi hanya dengan menggunakan teknik 

urai unsur terkecil.  

 Tahapan kerja dengan teknik urai unsur terkecil ini ialah menguraikan suatu 

satuan lingual tertentu atas unsur-unsur terkecilnya. Satuan lingual numeralia kadUa 

„kedua dan berdua‟ akan diuraikan atas unsur - unsur terkecilnya yaitu ‘ka’ dan 

‘dUa’. Hal ini akan mengisyaratkan apakah unsur ‘ka’ dapat berdistribusi atau tidak 

dengan unsur ‘dUa’. 

3.6 Metode dan Teknik Penyajian Data 

Hasil analisis data pada penelitian ini disajikan dengan metode formal dan informal. 

Menurut Mahsun (2005: 116), metode formal ialah metode perumusan dengan 

menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang, sedangkan metode informal adalah 

perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa termasuk penggunaan terminologi 

yang bersifat teknis.  

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kebahasaan, maka tentunya 

hasil analisis data akan ditampilkan secara deskriptif melalui kalimat-kalimat yang 

biasa digunakan dalam penelitian ilmiah lainnya. Selain itu juga menggunakan 

lambang-lambang bahasa. Lambang-lambang tersebut kita dapat membedakan 
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karakter dan fungsi dari bentuk satuan lingual satu dengan satuan lingual lainnya. 

Misalkan lambang mana yang menunjukan satuan morfemis dan lambang mana yang 

menunjukan makna dari suatu bentuk.  

Lambang-lambang yang digunakan dalam penelitian ini adalah: tanda petik 

dua („…‟) menunjukan bahwa bentuk yang diapitnya merupakan makna dari suatu 

bentuk. Tanda kurung kurawal ({…}) menunjukan bahwa bentuk yang diapitnya 

merupakan satuan morfemis (morfem). Tanda kurung siku ([…]) menunjukan 

transkripsi fonetis. Data-data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tulisan 

fonetis dan data akan dicetak miring menunjukan bahwa data tersebut merupakan 

data kebahasaan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Hal yang diuraikan dalam pembahasan ini ialah bentuk dan jenis NBBDC 

(Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu). Dalam ilmu lingustik, bentuk dapat 

diklasifikasi dari struktur lingual/kebahasaan, sedangkan jenis diklasifikasi dari 

fungsi dan kegunaan lingual tersebut.Dilihat dari segi bentuk, NBBDC terdapat dua 

bentuk, yaitu bentuk kata dan bentuk frase, dan jenis NBBDC terbagi atas dua jenis, 

yaitu numeralia takrif dan numeralia tidak takrif. 

4.1 Bentuk Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan duabentuk NBBDC 

(Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu), yaitu bentuk kata dan bentuk frase. Khusus 

numeralia dalam bentuk kata dibagi menjadi empat bentuk, yaitu numeralia dasar, 

numeralia turunan, numeralia bereduplikasi, dan numeralia gabungan. Pembagian ini 

berdasarkan atas ada atau tidak adanya proses morfologis yang terjadi pada numeralia 

tersebut. Berikut pembagian bentuk-bentuk numeralia tersebut. 

4.1.1 Numeralia Dasar 

Numeralia dasar yaitu numeralia yang belum mengalami proses morfologis, 

baik itu afiksasi, reduplikasi, maupun pemajemukan atau kompositum. Numeralia 

dasar tidak dapat dibagi menjadi unsur yang lebih kecil. Apabila numeralia tersebut 

dibagi lagi menjadi unsur yang lebih kecil, unsur tersebut tidak mempunyai arti. 

Misalnya numeralia dasar  Ica ‘satu’ tidak dapat dibagi menjadi unsur I dan ca, 
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karena tidak memiliki arti dan bukan merupakan unsur terkecil. Numeralia dasar tolU 

‘tiga’ tidak dapat dibagi menjadi unsur to dan lU, karenatidak memiliki arti dan 

bukan merupakan unsur terkecil. Numeralia dasar Upa „empat‟ tidak dapat dibagi 

menjadi unsur U dan pa, karena tidak memiliki arti dan bukan merupakan unsur 

terkecil. Numeralia dasar sarUnde „sebagian‟ tidak dapat dibagi menjadi unsur sa 

dan rUnde, karena tidak memiliki arti dan bukan merupakan unsur terkecil. 

Numeralia dasar sato?I „sedikit‟ tidak dapat dibagi menjadi unsur sa dan to?I, karena 

tidak memiliki arti dan bukan merupakan unsur terkecil. Begitu juga dengan 

numeralia dasar bahasa Bima lainnya yang berdasarkan pada teori bentuk dasar. 

Sejumlah contoh lain numeralia bentuk dasar dapat dilihat pada tabel berikut.   

Tabel 1: Bentuk Dasar Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu 

No. Bahasa Bima Arti Bahasa Indonesia 

(1). 

(2). 

(3). 

(4). 

(5).. 

(6). 

(7). 

(8). 

(9). 

(10). 

(11). 

(12). 

dua [dUa] 

lima [lIma] 

waru [warU] 

ciwi [cIwI] 

sampuru [sampUrU] 

sabua [sabUa] 

sara’a [sara?a] 

mboto[mboto] 

sa’udu [sa?UdU] 

sarepa [sarEpa] 

satumba [satUmba] 

„dua‟ 

„lima‟ 

„delapan‟ 

„sembilan‟ 

„sepuluh‟ 

„satu‟ 

„semua‟ 

„banyak‟ 

„banyak‟ 

„banyak‟ 

„banyak‟ 

„pertama‟ 
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(13). saramba [saramba] 

sasa’e [sasa?E] 

„pertama‟ 

 

4.1.2 Numeralia Turunan 

Numeralia turunan adalah numeralia yang telah mengalami proses morfologis. 

Perubahan pada numeralia turunan disebabkan karena adanya afiksatau imbuhan baik 

di awal (prefiks atau awalan), tengah (infiks atau sisipan), maupun akhir (sufiks atau 

akhiran) numeralia. Afiks yang ditemukan dalam NBBDC ialah afiks {ka-}yang 

bermakna ganda (makna ke- tingkatan dan ber- dalam bahasa Indonesia), afiks {sa-} 

yang berarti se- atau satu, dan afiks {-na} yang bermakna -nya,  -an, ke- kumpulan 

dan ke-nya dalam bahasa Indonesia. 

a. Numeralia Berafiks ka- (bermakna ke-) 

Prefiks {ka-} dalam sistem NBBDC memiliki makna {ke-} yang berfungsi 

menyatakan urutan atau tingkatan. Numeralia tingkatan dalam bahasa Bima dapat 

dibentuk dengan prefiks {ka-} dan diikuti numeralia dasar. Berikut contoh NBBDC 

yang berafiks {ka-} untuk menyatakan tingkatan. 

(14). kalima [kalIma]     „kelima‟ 

(15). ka’ini [ka?InI]     „keenam‟ 

(16). kapidu [kapIdU]     „ketujuh‟ 

(17). kawaru [kawarU]    „kedelapan‟ 

(18). kaciwi [kacIwI]     „kesembilan‟ 

https://id.wikipedia.org/wiki/Afiks
https://id.wikipedia.org/wiki/Prefiks
https://id.wikipedia.org/wiki/Infiks
https://id.wikipedia.org/wiki/Sufiks
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(19). kasampuru [kasampUrU]   kesepuluh‟ 

(20). kalima mpuru [kalIma mpUrU]   „kelima puluh‟ 

 

b. Numeralia Berafiks ka- (bermakna ber-) 

Prefiks {ka-} dalam NBBDC (Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu) selain 

bermakna ke- untuk menyatakan tingkatan juga dapat menyatakan numeralia 

kumpulan yang sama dengan {ber-} dalam bahasa Indonesia. Prefiks {ka-} yang 

menyatakan tingkatan dan menyatakan kumpulan memiliki bentuk yang sama, tetapi 

pemaknaannya dapat dibedakan dalam bentuk konstruksi sintaksis. Berikut contoh 

NBBDC yang berafiks {ka-} untuk menyatakan kumpulan. 

(21). kalmia [kalIma]    „berlima‟ 

(22). ka’ini [ka?InI]    „berenam‟ 

(23). kapidu [kapIdU]    „bertujuh‟ 

 

c. Numeralia Berafiks sa- (bermaknase- atau satu) 

Numeralia bahasa Bima dapat dibentuk dengan prefiks {sa-} yang sama 

dengan prefiks {se-} atau bermakna „satu‟ dalam bahasa Indonesia. Afiks {sa-} akan 

membentuk numeralia dengan kata penggolong benda. Berikut contoh NBBDC yang 

berafiks {sa-} dengan kata penggolong bendanya. 

(24). sanggini [saŋgInI] „satu biji/bitur‟ 
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Bermakna „satu biji/satu butir‟ dan digunakan untuk menyatakan benda yang 

berbentuk bundar kecil. Contoh: beras, kedelai, merica, kemiri, telur, tomat, 

anak peluru, kelereng, kerikil. 

(25). sampu’u  [sampU?U] „satu pohon‟ 

 Untuk menyatakan tumbuhan, satu pohon besar atau pohon kecil.  

(26). sasanga  [sasaŋa] „satu ranting kecil‟ 

 Bermakna „satu ranting kecil‟ dan dapat menyatakan semua jenis pohon. 

(27). sancenga  [sanceŋa] „satu ranting besar‟ 

 Bermakna „satu ranting besar‟ dan dapat menyatakan semua jenis pohon. 

 

(28). salela  [salela] „satu lembar‟ 

 Bermakna „selembar/satu lembar‟ dan digunakan untuk menyatakan benda yang 

berbentuk kertas atau lembaran. Contoh: daun, uang kertas, kertas nasi, kertas. 

(29). salopa [salopa] „satu papan‟ 

 Digunakan untuk menyatakan benda yang berbentuk keras dan tipis. Contoh: 

papan kayu, seng, triplek. 

(30). sando’o [sando?o] „satu kain‟ 

 Digunakan untuk menyatakan pakaian ataukain. Contoh: baju, celana, sarung, 

handuk, jilbab. 

(31). sadompo  [sadompo] „satu potong‟ 

 Bermakna „sepotong/satu potong‟ dan digunakan untuk menyatakan benda satu 

potongan besar atau benda yang dipotong dua. Contoh: kayu, bambu, mentimun. 
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(32). sadari  [sadarI] „satu iris‟ 

 Bermakna „satu potong kecil/satu iris‟ dan digunakan untuk menyatakan benda 

yang diiris. Contoh: buah-buahan. 

(33). satobe  [satobe] „satu potong‟ 

 Bermakna „satu potong‟ dan digunakan untuk menyatakan potongan benda yang 

ukuran sedang. Contoh: kelapa yang dibagi empat, labu yang dibagi delapan, 

biskuit yang dibagi dua. 

(34). sakodu  [sakodU] „sepotong‟ 

 Digunakan untuk menyatakansatupotongan ikan. 

(35). salobe  [salobe] „satu bidang‟ 

 Digunakan untuk menyatakanpiring, nyiru, buku dan satu bidang sawah. 

(36). salona [salona] „satu batang‟ 

 Bermakna „satu batang‟, sinonim dari kata satako dan sama-sama digunakan 

untuk menyatakan benda yang berbentuk panjang. Contoh: kayu jati, bambu, 

rokok. 

(37). satako [satako] „satu batang‟ 

 Bermakna „satu batang‟, sinonim dari kata salona dan sama-sama digunakan 

untuk menyatakan benda yang berbentuk panjang. Contoh: kayu jati, bambu, 

rokok. 

(38). satembe [satEmbE] „satu ekor‟ 

 Digunakan untuk menyatakan satu ekor ikan dan satu buah asam. 

(39). satodo [satodo] „satu ikat bawang‟ 
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 Bermakna „satu ikat’ dan digunakan untuk menyatakan bawang. 

(40). sanggampo [saŋgampo] „dua ikat bawang‟ 

 Bermakna „dua ikat’ dan digunakan untuk menyatakan bawang. 

(41). sakelo [sakelo] „dua puluh ikat bawang‟ 

 Bermakna „dua puluh ikat bawang’ dan digunakan untuk menyatakan bawang. 

(42). sawuwu [sawUwU] „dua ratus ikat bawang‟ 

 Bermakna „dua ratus ikat bawang’ dan digunakan untuk menyatakan bawang. 

 

(43). sakamburu [sakambUrU] „satu tangkai buah‟ 

Digunakan untuk menyatakan satu kumpulan buah yang masih di tangkainya 

atau bermakna ‘satu tangkai buah’. 

(44). samburi [sambUrI] „satu tandan pisang‟ 

 Digunakan untuk menyatakan pisang dan bermakna „satu tandan pisang’. 

(45). sanda’a  [sanda?a] satu sisir pisang‟ 

 Digunakan untuk menyatakan pisang dan bermakna „satu sisir pisang’. 

(46). satunde  [satUnde] „satu tandan kelapa‟ 

 Digunakan untuk menyatakan kelapa dan bermakna „satu tandan kelapa’. 

(47). sancoko [sancoko] „satu buah jagung‟ 

 Digunakan untuk menyatakan jagung dan bermakna „satu jagung‟. 

(48). santari  [santarI] „satu renteng‟ 

 Bermakna „satu renteng‟, sinonim dari kata sarente dan sama-sama digunakan 

untuk menyatakan benda yang menggantung ke bawah.  
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(49). sarente  [sarentE] „satu renteng‟ 

 Bermakna „satu renteng‟, sinonim dari kata santari dan sama-sama digunakan 

untuk menyatakan benda yang menggantung ke bawah.  

 

d. Numeralia Berafiks -na 

NBBDC dapat dibentuk dengan sufiks {-na} yang bermakna -an, -nya, ke-

kumpulan dalam bahasa Indonesia. Afiks -na yang bermakna -an ialah numeralia 

yang menyatakan jumlah angka, dan afiks -na yang bermakna ke- kumpulan ialah 

numeralia yang menyatakan kumpulan nomina, sedangkan afiks -na yang bermakna –

nya ialah numeralia yang menyatakan kumpulan nomina dan juga menyatakan 

numeralia tidak takrif. Berikut contoh numeralia berafik na- dalam bahasa Bima. 

(50). duana [dUana]    „kedua‟ (kumpulan) 

(51). toluna [tolUna]    „ketiga‟ (kumpulan) 

(52). sara’ana [sara?ana]   „semuanya‟ 

(53). mpuruna [mpUrUna]   „puluhan‟ 

(54). ratuna [ratUna]    „ratusan‟ 

(55). riwuna [rIwUna]    „ribuan‟  

 

Dilihat dari data-data diatas, NBBDC dalam bentuk turunan dapat dibentuk dengan 

prefiks {ka-}, prefiks {sa-}, dan sufiks {-na}. Sejumlah contoh lain numeralia bentuk 

turunan dapat juga dilihat pada tabel berikut.   
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Tabel 2: Bentuk Turunan Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu 

Afiks Numeralia Turunan Arti Bahasa Indonesia 

 

 

ka- 

(56). kadua [kadUa] 

(57). katolu [katolU] 

„kedua‟ 

„ketiga‟ 

(58). kadua [kadUa] 

(59). katolu [katolU] 

„berdua‟ 

„bertiga‟ 

 

 

 

 

 

sa- 

(60). sakaroro [sakaroro] 

(61). sakampi [sakampI] 

(62).sapore [sapore] 

(63).sakimi  [sakImI] 

(64). salosi [salosI] 

(65). sapete  [sapete] 

(66). sajam  [sajam] 

(67). sanai  [sanaI] 

(68). saminggu  [samIŋgU] 

(69). sawura  [sawUra] 

(70). samba’a [samba?a] 

„satu karung kecil‟ 

„satu karung besar‟ 

„satu kepal‟ 

„satu genggam‟ 

„selusin‟ 

„satu ikat‟ 

„satu jam‟ 

„sehari/satu hari‟ 

„seminggu/satu minggu‟ 

„sebulan/satu bulan‟ 

„setahun/satu tahun‟ 

 

 

-na 

(71). upana [Upana] 

(72). limana [lImana] 

(73). inina [InIna] 

(74). sarundena [sarUndena] 

„keempat‟ (kumpulan) 

„kelima‟ (kumpulan) 

„keenam‟ (kumpulan) 

„sebagiannya‟ 
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(75). jutana [jUtana] „jutaan‟ 

 

 

4.1.3 Numeralia Bereduplikasi 

Numeralia bereduplikasi adalah numeralia yang telah mengalami pengulangan 

bentuk dasar. Numeralia bereduplikasi yang terdapat dalam bahasa Bima Desa 

Cenggu seperti: sabUa-sabUa „satu-satu‟, dUa-dUa „dua-dua‟, tolU-tolU „tolU-tolU‟, 

Upa-Upa „empat-empat‟, kadUa-dUa „berdua-dua’, samIŋgU-mIŋgU „seminggu-minggu‟. 

NBBDC dalam bentuk reduplikasi terdapat pengulangan seluruh atas bentuk dasar 

serta pengulangan bentuk dasar dengan imbuhan ka-, sa- dan -na. Berikut ini contoh 

lain numeralia bereduplikasi bahasa Bima. 

Tabel 3: Bentuk Reduplikasi Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu 

No.  Bahasa Bima  Arti Bahasa Indonesia 

(76). 

(77). 

(78). 

(79). 

(80). 

(81). 

dUa-dUana [dua-duana] 

tolu-toluna [tulU-tolUna] 

upa-upana [Upa-Upana]  

sanai-nai  [sanaI-naI] 

samena-menana [samEna-mEnana] 

sato’i-sato’i [sato?I-sato?I]  

„dua-duanya‟ 

„tiga-tiganya‟ 

„keempat-empatnya‟  

„sehari-hari‟ 

„setiap-tiap‟ 

„sedikit-sedikit‟ 
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Numeralia reduplikasi bahasa Bima di atas dapat diperjelas dengan tuturan bahasa 

Bima di bawah ini. 

(76a). TajI raI pIla doU-pIla doU pa? tolU-tolU ato Upa-Upa?. „Adu lari berapa 

orang-berapa orang pak? tiga-tiga atau empat-empat?‟. 

(77a). TolU-tolUna wa?Ura ntaUwara. „Ketiga-tiganya sudah kaya raya‟. 

(78a). SIa doho Upa-Upana EdE lalo ma ndadI lao aka Jakarta. 

 „Mereka keempat-empatnya itu yang jadi berangkat ke Jakarta‟. 

(79a). SanaI-naI maI sIa ta akE. „Sehari-hari dia datang kesini‟. 

(80a). SamEna-mEnana doU ma da kadE?E ŋgahI Inana na dUrUhaka. 

„Setiap-tiap orang yang tidak mendengar perkataan ibunya dia akan  durhaka‟. 

(81a). Sto?I-sto?I mbanI ŋgomI kE. „Sedikit-sedikit marah kamu ini‟. 

 

4.1.4 Numeralia Gabungan 

Numeralia gabungan ialah numeralia yang terdiri dari beberapa kata dasar yang 

berbeda membentuk suatu arti baru atau gabungan beberapa numeralia dasar yang 

membentuk arti numeralia baru. Numeralia gabungan dalam bahasa Bima Desa 

Cenggu terdiri dari numeralia belasan, puluhan, ratusan, ribuan, dan jutaan. 

Numeralia belasan dalam bahasa Bima mempunyai arti penulisan yang berbeda 

dengan arti numeralia pada umumnya. Numeralia belasan dalam bahasa Bima tidak 

dibentuk dengan numeralia dasar yang bergabung dengan morfem terikat belas, 

melainkan dibentuk dengan sepuluh yang bergabung dengan numeralia dasar, 

sehingga numeralia bahasa Bima mempunyai arti penulisan sepuluh yang diikuti 
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dengan numeralia dasar. Berikut numeralia belasan bahasa Bima dengan arti 

penulisannya. 

(82). sampuru dua  [sampUrU dUa]    „sepuluh dua‟ 

(83). sampuru tolu  [sampUrU tolU]    „sepuluh tiga‟ 

(84). sampuru upa  [sampUrU Upa]    „sepuluh empat‟ 

(85). sampuru lima  [sampUrU lIma]    „sepuluh lima‟ 

(86). sampuru ini  [sampUrU InI]    „sepuluh enam‟ 

(87). sampuru pidu [sampUrU pIdU]    „sepuluh tujuh‟ 

 

Numeralia Belasan bahasa Bima di atas dapat diperjelas dengan tuturan bahasa Bima 

di bawah ini. 

(82a). SampUrU dUa ŋgInI ŋolU nahU sanaI ake. „Dua belas biji saya menang hari 

ini‟. 

(83a). Buku haŋga sampUrU tolU lobe. „Buku masing-masing tiga belas buah‟. 

(84a). SampUrU Upa naI rE bErartI dUa mIŋgU. „Empat belas hari itu berarti dua 

minggu‟. 

(85a). KambalIna sampUrU lIma rIwU. „Kembaliannya lima belas ribu‟. 

(86a). Lao wElIpU dolU sampUrU InI ŋgInI aka amba. „Pergi belikan telur enam 

belas butir di pasar‟. 

(87a). Waraja sampUrU pIdU kampI IsI dana akE. „Terdapat tujuh belas karung 

besar isi tanah ini‟. 
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Numeralia puluhan, ratusan, ribuan, dan jutaan proses pembentukannya 

hampir sama, perbedaannya terletak pada kata penggolong yang mendampinginya. 

Kata penggolong tersebut yaitu mpuru „puluh‟ untuk menyatakan puluhan, ratu 

„ratus‟ untuk menyatakan ratusan, riwu „ribu‟ untuk menyatakan ribuan, juta „juta‟ 

untuk menyatakan jutaan. Numeralia gabungan jenis puluhan dalam bahasa Bima, 

seperti: dUa mpUrU „dua puluh‟, tolU mpUrU „tiga puluh‟, tolU mpUrU dUa „tiga 

puluh dua‟, tolU mpUrU tolU „tiga puluh tiga‟, Upa mpUrU „empat puluh‟. 

Numeralia gabungan jenis ratusan, seperti: Upa ratU lIma mpUrU „empat ratus lima 

puluh‟, lIma ratU „lima ratus‟, InI ratU dUa mpUrU „enam ratus dua puluh‟. 

Numeralia gabungan jenis ribuan, seperti: tolU rIwU „tiga ribu‟, tolU rIwU lIma „tiga 

ribu lima‟, UparIwU „empat ribu‟. Kemudian numeralia gabungan jenis jutaan dalam 

bahasa Bima Desa Cenggu, seperti: warU jUta cIwI ratU „delapan juta sembilan 

ratus‟, cIwI jUta „sembilan juta‟, sampUrU jUta „sepuluh juta‟. 

Numeralia gabungan dapat dibentuk dengankata penggolong. Kata 

penggolong tersebut berada di belakang numeralia dasar. Hal tersebut berbeda dengan 

numeralia belasan bahasa Bima. Numeralia belasan bahasa Bima tidak dibentuk 

dengan kata penggolong „belas’ melainkan dibentuk dengan kata penggolong 

„sampuru’, selain itu kata penggolong „sampuru’ tersebut berada di depan numeralia 

dasar, sedangkan kata penggolong numeralia puluhan, ratusan, ribuan dan jutaan 

berada di belakang numeralia dasar. 
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Sejumlah contoh lain numeralia gabungan dapat juga dilihat pada tabel berikut.  

 

Tabel 4: Bentuk Gabungan Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu 

Numeralia Gabungan Arti Bahasa Indonesia 

 

 

 

belasan 

(88). sampuru ica [sampUrU Ica] 

(89). sampuru sanggini [sampUrU saŋgInI] 

(90). sampuru satako [sampUrU satako] 

(91). sampuru sanai [sampUrU sanaI] 

(92). sampuru sakali [sampUrU sakalI] 

(93). sampuru waru [sampUrU warU] 

(94). sampuru ciwi  [sampUrU cIwI] 

„sebelas‟ 

„sebelas biji‟ 

„sebelas batang‟ 

„sebelas hari‟ 

„sebelas kali‟ 

„delapan belas‟ 

„sembilan belas‟ 

 

 

puluhan 

(95). dua mpuru lima [dUa mpUrU lIma]  

(96). tolu mpuru upa [tolU mpUrU Upa]  

(97). upa mpuru lima [Upa mpUrU lIma] 

(98). ini mpuru [InI mpUrU] 

„dua puluh lima‟ 

„tiga puluh empat‟ 

„empat puluh lima‟ 

„enam puluh‟ 

 

 

 

ratusan 

(99). dua ratu [dUa ratU] 

(100). tolu ratu [tolU ratU] 

(101). lima ratu [lIma ratU] 

(102). waru ratu dua [warU ratU dUa] 

(103). ciwi ratu [cIwI ratU] 

„dua ratus‟ 

„tiga ratus‟ 

„lima ratus‟ 

„delapan ratus dua‟ 

„sembilan ratus‟ 
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(104). ciwi ratu ini [cIwI ratU InI] „sembilan ratus enam‟ 

 

 

 

 

ribuan 

(105). dua riwu [dUa rIwU] 

(106). dua riwu lima [dUa rIwU lIma] 

(107). tolu riwu [tolU rIwU] 

(108). upa riwu [Upa rIwU] 

(109). lima riwu [lIma rIwU] 

(110). lima riwu lima [lIma rIwU lIma] 

(111). ini riwu [InI rIwU] 

(112). saratu riwu [saratU rIwU] 

„dua ribu‟ 

„dua ribu lima‟ 

„tiga ribu‟ 

„empat ribu‟ 

„lima ribu‟ 

„lima ribu lima‟ 

„enam ribu‟ 

„seratus ribu‟ 

 

 

jutaan 

(113). upa juta [Upa jUta] 

(114). upa juta dua [Upa jUta dUa] 

(115). lima juta [lIma jUta] 

(116). ini juta [InI jUta] 

„empat juta‟ 

„empat juta dua ratus‟ 

„lima juta‟ 

„enam juta‟ 

 

4.1.5 Frase Numeralia  

Frase numeralia adalah frase yang terbentuk dari sebuah numeralia sebagai inti dan 

sebuah kategorilain sebagai pendamping atau atribut yang berfungsi sebagai kata 

keterangan bilangan. Berikut bentuk frase NBBDC. 

(117). dua nai [dUa naI]                  „dua hari‟ 

(118). tolu embe  [tolU EmbE]         „tiga ember‟ 
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(119). upa kampi fare [Upa kampI farE]       „padi empat karung besar‟ 

(120). uta lima tembe [Uta lIma tEmbE]             „ikan lima ekor‟ 

(121). lingga ini mbua  [lIŋga InI mbUa]        „bantal enam buah‟ 

(122). dolu pidu nggini [dolU pIdU ŋgInI]                     „telur tujuh butir‟ 

(123). Piti waru lela [pItI warU lEla]    „uang delapan lembar‟ 

(124). tembe ciwi ndo’o [tEmbE cIwI ndo?o]           „sarung sembilan buah‟ 

(125). kaloini nda’a [kalo InI nda?a]         „pisang enam sisir‟ 

(126). kalo sabua [kalo sabUa]             „pisang satu biji‟ 

(127). sarunde dou [sarUndE doU]             „sebagian orang‟ 

(128). bongi sato’i [boŋI sato?I]                 „beras sedikit‟ 

(129). sara’a dou [sara?a doU]      „semua orang‟ 

(130). mboto janga [mboto jaŋa]     „banyak ayam‟ 

(131). kanggia sa’udu [kaŋgIa sa?UdU]              „banyak semut‟ 

(132). kaca mbi’a sarepa [kaca mbI?a sarEpa]            „banyak pecahan kaca‟ 

(133). satumba dou [satUmba doU]               „banyak orang‟ 

(134). uma kadua kaina [Uma kadUakaIna]                         „rumah kedua‟ 

(135). ana katolu kaina [ana katolUkaIna]       „anak ketiga‟ 

(136). kaneke sanggini [kanEkE saŋgInI]         „kelereng satu biji‟ 

(137). sampu’u jati [sampU?U jatI]             „satu pohon jati‟ 

(138). sasanga mangge [sasaŋa maŋgE]       „satu ranting pohon asam‟ 

(139).  fo’o sancenga [fo?o sancEŋa]    „pohon mangga satu ranting 

     besar‟  
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(140). kertas salela [kErtas salEla]        „satu lembar kertas‟ 

(141). baju sando’o [bajU sando?o]           „satu baju‟ 

(142). sadompo o’o [sadompo o?o]      „satu potong bambu‟ 

(143). dimu sadari [dImU sadarI]       „satu iris mentimun‟ 

(144). jambu satobe [jambU satobE]           „jambu sepotong‟ 

(145). uta sakodu [Uta sakodU]          „ikan satu potong‟ 

(146). salobe tolo [salobE tolo]                  „satu bidang sawah‟ 

(147). salobe buku [salobE bUkU]          „satu buku‟ 

(148). pingga tolu lobe [pIŋga tolU lobe]           „piring tiga buah‟ 

(149). doku salobe [dokU salobE]          „satu nyiru‟  

(150). uta satembe [Uta satEmbE]              „satu ekor ikan‟ 

(151). rongko satako [roŋko satako]         „rokok satu batang‟ 

(152). kadale sakaroro [kadalE sakaroro]     „kedelai satu karung‟ 

(153). fare sakampi [farE sakampI]           „padi satu karung besar‟ 

(154). bawa sanggampo [bawa saŋgampo]          „bawang dua ikat‟ 

(155). bawa sakelo [bawa sakElo]          „bawang dua puluh ikat‟ 

(156). bawa sawuwu [bawa sawUwU]           „bawang dua ratus ikat‟ 

(157). mangge sapore [maŋgE saporE]          „asam satu kepal‟ 

(158). bongi sakimi [boŋI sakImI]      „beras satu genggem‟ 

(159). jambu sakamburu [jambU sakambUrU                 „satu kumpulan jambu di 

tangkainya‟ 

(160). kalo samburi [kalo sambUrI]       „pisang satu tandan‟ 
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(161). kalo sanda’a [kalo sanda?a]           „pisang satu sisir‟ 

(162). ni’u satunde [nI?U satUndE]       „kelapa satu tandan‟ 

(163). sukro santari [sUkro santarI]        „sukro satu renteng‟ 

(164). kahawa sarente [kahawa sarEntE]         „kopi satu renteng‟ 

(165). pingga salosi [pIŋga salosI]           „piring satu lusin‟ 

(166). gola saparapa [gola saparapa]                      „gula seperempat‟ 

(167). lara sapete [lara sapEtE]       „kangkung satu ikat‟ 

(168). sajam [sajam]               „satu jam‟ 

(169). sanai [sanaI]              „satu hari‟ 

(170). saminggu [samIŋgU]       „satu minggu‟ 

(171). sawura [sawUra]           „satu bulan‟ 

(172). samba’a [samba?a]          „satu tahun‟ 

(173). mpuruna dou [mpUrUna doU]              „puluhan orang‟ 
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Bentuk-bentuk NBBDC di atas dapat dirangkum dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 5: Bentuk-bentuk Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu 

Bentuk-bentuk Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu Arti Bahasa 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Kata 

Numeralia Dasar InI 

saramba 

„enam‟ 

„pertama‟ 

 

 

Numeralia 

Turunan 

ka+Num katolU  „ketiga‟ tingkatan 

katolU „bertiga‟ 

sa+Num salEla 

sanda?a 

„satu lembar‟ 

„satu sisir pisang‟ 

 

Num+na 

tolUna „ketiga‟ kumpulan 

sara?ana „semuanya‟ 

mpUrUna „puluhan‟ 

 

Numeralia Reduplikasi 

tolU-tolU 

sanaI-naI 

tolU-tolUna 

„tiga-tiga‟ 

„sehari-hari‟ 

„tiga-tiganya‟ 

 

 

Numeralia 

Belasan sampUrU tolU „tiga belas‟ 

Puluhan tolU mpUrU InI „tiga puluh enam‟ 

Ratusan InI ratU „enam ratus‟ 
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Gabungan  Ribuan pIdU rIwU lIma „tujuh ribu lima‟ 

Jutaan warU jUta „delapan juta‟ 

 

 

Frase 

dUa naI 

roŋko satako 

lara dUa pEtE 

Uta tolU tEmbE 

„dua hari‟ 

„rokok sebatang‟ 

„kangkung dua ikat‟ 

„ikan tiga ekor‟ 

 

 

 

4.2 Jenis-jenis Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu  

Berdasarkan data-data numeralia yang telah diklasifikasi ke dalam bentuk-bentuk 

numeralia sebelumnya,NBBDC dapat dideskripsikan ke dalam dua jenis, yaitu 

numeralia takrif dan numeralia tidak takrif. Berikut penjelasan numeralia takrif dan 

numeralia tidak takrif bahasa Bima.  

4.2.1 Numeralia Takrif 

Numeralia takrif ialah numeralia yang digunakan untuk menyatakan jumlah yang 

tentu atau yang pasti. Numeralia takrif terbagi atas: 

A. Numeralia Utama 

Numeralia utama yakni numeralia yang berfungsi untuk menyatakan jumlah, 

nomor, dan menyatakan sekelompok bilangan. Numeralia utama juga dapat terbagi 
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menjadi tiga bagian, yakni: numeralia penuh, numeralia pecahan dan numeralia 

gugus.  

1. Numeralia Penuh 

Yaitu numeralia atau kata bilangan utama yang menyatakan jumlah tertentu 

dan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain.Numeralia ini dapat dihubungkan 

langsung dengan satuan waktu, harga uang, ukuran, panjang, berat, dan sebagainya. 

Numeralia penuh dalam bahasa Bima, seperti: Ica „satu‟, tolU „tiga‟, sampUrU 

„sepuluh‟, sampUrUUpa ‘empatbelas‟. 

2. Numeralia Pecahan 

Yaitu numeralia atau kata bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. 

Cara membentuk numeralia ini ialah dengan memakai kata per- di antara bilangan 

pembagi dan penyebut. Contoh: ½ atau satu perdua, ¼ atau satu  

perempat, dan lain-lain. Selain menyebut numeralia pecahansatu perdua, masyarakat 

di Desa Cenggu biasa juga memakai kata satenga„setengah‟.Contoh numeralia 

pecahan dalam bahasa Bima Desa Cenggu ialah: satu perdua„satu per dua‟, dua satenga 

‘dua setengah‟, upa perlima ‘empat per lima‟. 

3. Numeralia Gugus 

Yaitu numeralia atau kata bilangan yang digunakan untuk menyatakan 

sekelompok bilangan atau menyebutkan kelompok jumlah satuan(benda, hal, dan 

sebagainya).Contoh numeralia ini seperti: sapasa „sepasang’, salosi 

„selusin‟,ton„ton‟, samiŋgU„seminggu‟, sawura„sebulan‟, samba?a „setahun‟. 
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Tabel 6: Numeralia Utama Bahasa Bima Desa Cenggu 

Numeralia Utama Arti Bahasa Indonesia 

 

 

 

Penuh 

(1a).dua[dUa] 

(2a).lima[lIma] 

(3a).waru[warU] 

(4a).ciwi[cIwI] 

(83b).sampuru tolu[sampUrU tolU] 

(85b).sampuru lima[sampUrU lIma] 

(98a). ini mpuru[InI mpUrU] 

„dua‟ 

„lima‟ 

„delapan‟ 

„sembilan‟ 

„tiga belas‟ 

„lima belas‟ 

„enam puluh‟ 

 

 

 

Pecahan 

(174).satu perdua [satU pErdUa] 

(175).satenga[sateŋa] 

(176).dua satenga [dUa sateŋa] 

(177).tolu satenga [tolU satEŋa] 

(178).saparapa [saparapa] 

(179).lima perupa [lIma pErUpa] 

(180).dua pertolu [dUa pErtolU] 

(181).upa perlima [Upa pErlIma] 

(182).dua perpidu[dUa pErpIdU] 

„satu perdua‟ 

„setengah‟ 

 „dua setengah‟ 

„tiga setengah‟ 

„seperempat‟ 

„lima perempat‟ 

„dua pertiga‟ 

„empat perlima‟ 

„dua pertujuh‟ 
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Gugus 

(183).sapasa [sapasa] 

(184).dua pasa [dUa pasa] 

(64a)salosi [salosi] 

(185). dua lusi [dUa lUsI] 

(186).tolu ton  [tolU ton] 

(187).sampuru ton [sampUrU ton] 

(68a). saminggu [samiŋgU] 

(188).lima minggu [lIma mIŋgU] 

(189).tolu wura [tolU wUra] 

(70a).samba’a [samba?a] 

„sepasang‟ 

„dua pasang‟ 

„selusin‟ 

„dua lusin‟ 

„tiga ton‟ 

„sepuluh ton‟ 

„seminggu‟ 

„lima minggu‟ 

„tiga bulan‟ 

„setahun‟ 

 

 

 

B. Numeralia Tingkat 

 Numeralia tingkat yaitu kata bilangan yang berfungsi untuk menyatakan 

urutan dalam jumlah dan berstruktur ke + Num.Numeralia tingakat dalam bahasa 

Bimaberstruktur ka+Num. Numeralia tingkat kesatu dapat diganti dengan pertama, 

sedangkan numeralia tingkat kesatu dalam bahasa Bima dapat diganti dengan 

sarambaatau sasa’e. Numeralia tingkat dalam bahasa Bima Desa Cenggu dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 7: Numeralia Tingkat Bahasa Bima Desa Cenggu 

No. Bahasa Bima Arti Bahasa Indonesia 

(12a). 

(13a). 

(14a). 

(15a). 

(16a). 

(17a). 

(18a). 

(19a). 

(190). 

(191). 

(192). 

(193). 

(194). 

(195). 

(196). 

(197). 

(198). 

(199). 

(200). 

saramba[saramba] 

sasa’e [sasa?E] 

kalima [kalIma] 

ka’ini [ka?InI] 

kapidu [kapldU] 

kawaru [kawarU] 

kaciwi [kacIwI] 

kasampuru [kasampUrU] 

kasampuru tolu  [kasampUrU tolU] 

kasampuru upa  [kasampUrU Upa] 

kasampuru lima [kasampUrU lIma] 

ka’dua mpuru [ka?dUa mpUrU] 

katolu mpuru [katolU mpUrU] 

katolu mpuru lima [katolU mpUrU lIma] 

ka’upa mpuru [ka?Upa mpUrU] 

kalima mpuru [kalIma mpUrU] 

kawaru mpuru [kawarU mpUrU] 

kaciwi mpuru [kacIwI mpUrU] 

kasaratu [kasaratU] 

„pertama‟ 

„pertama‟ 

„kelima‟ 

„keenam‟ 

„ketujuh‟ 

„kedelapan‟ 

„kesembilan‟ 

„kesepuluh‟ 

„ketiga belas‟ 

„keempat belas‟ 

„kelima belas‟ 

„kedua puluh‟ 

„ketiga puluh‟ 

„ketiga puluh lima‟ 

„keempat puluh‟ 

„kelima puluh‟ 

„kedelapan puluh‟ 

„kesembilan puluh‟ 

„keseratus‟ 
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Numeralia tingkat bahasa Bima di atas dapat diperjelas dengan tuturan bahasa Bima 

di bawah ini. 

(12b). BIasapa sarambana, ampo sakalI, dUa kalI cola romo namacet romo. „Biasa 

pertamanya, baru sekali, dua kali bayarnya macet‟. 

(13b).Akaku anana ma sasa?E. „Itu anaknya yang pertama‟. 

(14b).Uma sIaka kalImakai sawaUba sIgI. „Rumah dia kelima setelah masjid‟. 

(15b).La Ridiwa akaku anana ma ka?InI kaIna. „Si Ridwan itu anaknya yang 

keenam‟. 

(16b).NahU UrUtan kapIdU kaIna. „Saya urutan ketujuh‟. 

(17b).Poda sIa UrUtan kawarU kaIna ro?. „Benar dia urutan kedelapan yah?‟. 

(18b).La Ali Urutan kacIwI kaIna. „Si Ali urutan kesembilan’. 

(19b).KasampUrU kaIna sIa akEnI, la Andi awIn EdEkU kEtUa ma kacIwI kaInarE. 

„Yang kesepuluh dia ini, si Andi yang kemarin itu ketua yang kesembilannya‟. 

(190a).Ma kapIla kaIna akE? ma kasampUrU tolU kaIna akE ro?. „Yang ke berapa 

ini? yang ketiga belas ini yah?‟. 

(193a).NaIs kU roŋga kiriman ma ka?dUa mpUrU kaIna. „Besok baru sampai 

kiriman yang kedua puluh‟. 

(195a).AkE ma katolU mpUrU lImalona kaIna roŋko kE. „Ini rokok yang ketiga 

puluh limabatang‟. 

(197a).REkEpU pIla otorU dana ma lU?U re?akE ma kalIma mpUrUna kE.„Hitung 

sudah berapa Truk tanah yang masuk itu? ini yang kelima puluh„. 
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(199a).Alhamdulillah lUlUs sa?E, ŋara dE kacIwI mpUrU kaIna. „Alhamdulillah 

lulus kakak, nama saya yang kesembilan puluh’. 

(200a).Nomo kasaratUna sIaka. „Nomor keseratusnya dia itu‟. 

 

C. Numeralia Kumpulan 

Numeralia kumpulan yakni numeralia yang menyatakan kumpulan atau 

himpunan benda atau yang dibendakan. Numeralia kumpulan berstruktur ke+Num, 

ber+Num, ber+NumR, ber+NR, Num+an.Numeralia jenis ini seperti katakedua 

wanita, berdua, bertiga, berempat, bertahun-tahun, beratus-ratus, 

ribuan,kedua(nya), kelima(nya), kedua-duanya, ketiga-tiganya. Numeralia kumpulan 

bahasa Bima Desa Cenggu sebagai berikut. 

1. Numeralia Kumpulan Berstruktur Num+na 

Numeralia kumpulan dalam bahasa Bima dapat dibentuk dengan struktur 

Num+na yang dalam bahasa Indonesia sama dengan ke+Num. Numeralia ke+Num 

bahasa Indonesia contohnya seperti: kedua wanita tadi sudah pergi, keduanya sudah 

pulang dari tadi, kelima anaknya sudah dewasa, ketujuh laporan tadi sudah disimpan 

di atas mejanya. Berikut contohnya dalam tuturan bahasa Bima. 

(50a).Anana dUana rE wa?Ura nIka. „Kedua anaknya sudah menikah‟. 

(50b).DUana dE nawa?Ura lao akan waUra.„Keduanya sudah pergi dari tadi‟. 
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(51a).AndoU doho sIwE tolUna EdE wa?Ura kako?ana andoU dUanama da baE 

akarE. „Ketiga perempuan itu berhasil melawan kedua penjahat itu‟. 

(71a).AndoU doho sIwE Upana EdE nawa?Ura lao. „Keempat wanita itu sudah 

pergi‟. 

(73a).InIna ana farI EdE nawa?Ura ŋEmo EsE laŋI. „Keenam bidadari itu sudah 

terbang ke langit‟. 

(73b). LEŋakU InIna watI raUpU maIna. „Keenamteman saya belum juga datang‟. 

(76a).Dua-duanarE wa?Ura nIka nI, ntoIna rU. „Kedua-duanya sudah menikah, 

sudah lama‟. 

(77a).Tolu-tolunarE mbUIpU warana?syUkUrUnI. ‘Ketiga-tiganya itu masih ada? 

Syukur yah‟. 

 

Numeralia berstruktur Num+na dalam bahasa Bima juga memiliki makna 

Num+an dan Num+nya dalam bahasa Indonesia. Numeralia kumpulan bahasa 

Indonesia dapat dibentuk dengan strukturNum+an dan Num+nya. Contoh: puluhan, 

ribuan, ratusan, keduanya, ketiganya, dan seterusnya. Sufiks {-an} dan {-nya} dalam 

bahasa Indonesia dinyatakan dalam bahasa Bima sama dengan sufiks {-na}. Berikut 

contohnya dalam tuturan bahasa Bima. 

(53a).MpUrUna doU ma lao arI mbojo. „Puluhan orang yang pergi ke kota Bima‟. 

(54a).RatUna mahasIswa ma londo dEmo. „Ratusan mahasiswa yang turun demo‟. 

(55a).RIwUna doU ma dEmo aka kantor DPR. „Ribuan orang yang melakukan demo 

di kantor DPR‟. 
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(75a).Na nUntU jUtana ncoŋgona sIaka. „Terhitung jutaan hutangnya dia itu‟. 

(50c).DUana ka naloa romo rawa. „Keduanya itu memang bisa bernyanyi‟. 

(76b).Dua-duana rE wa?Ura nIka nI, ntoIna rU. „Kedua-duanya sudah menikah, 

sudah lama‟. 

(77b). Tolu-toluna rE mbUIpU warana?syUkUrUnI. ‘Ketiga-tiganya itu masih ada? 

Syukur yah‟. 

 

2. Numeralia Kumpulan Berstruktur ka+Num  

Numeralia kumpulan dalam bahasa Bimadapat dibentuk dengan 

strukturka+Num yang dalam bahasa Indonesia sama dengan ber+Num. Numeralia 

ber+Num bahasa Indonesia contohnya seperti: berdua, bertiga, berempat, dan 

seterusnya. Prefiks {ber-} yang menyatakan kumpulan dalam bahasa Indonesia 

dinyatakan dalam bahasa Bima sama dengan {ka-}. Numeralia kumpulan ini dalam 

bahasa Bima tidak mutlak menggunakan prefiks {ka-} dalam konstruksi 

sintaksis.Berikut numeralia kumpulan berstruktur ka+Num dalam tuturan bahasa 

Bima. 

(59a).SIa doho goncEkatolU maIna ta akE. „Mereka boncengbertiga kesini‟. 

(59b).GoncE katolUna sIa doho maIna ta akE.„Boncengbertigamereka kesini‟. 

(201).PahUpa tanIna, hanta ka?Upama mada doho. „Karena terlalu berat, kami 

mengangkatberempat‟. 

(58a).NdaI ŋaha kadUasapIŋga aja. „Kita makan berduasepiring saja‟. 
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(201a). Wa?Ura  ŋgorI ba laIkaUpa ma mada doho. „Sudah selesai 

karenadiangkatberempatoleh kami‟ 

(58b). Ta ŋaha kadUa oha akE, mboto lalo kE. „Kita makan berdua nasi ini, terlalu 

banyak ini‟. 

 

Data-data di atas merupakan data numeralia kumpulan yang berstruktur 

ka+Num. Prefiks {ka-} juga tidak mutlak muncul dalam konstruksi sintaksis bahasa 

Bima. Berikut numeralia kumpulan yang tidak menggunakan prefiks {ka-} dalam 

konstruksi sintaksis. 

(202).SIa doho tolU ma ŋgahIkaI mada. „Mereka bertiga yang memarahi saya‟. 

(202a).Mada ŋgahIkaIma sIa doho tolU. „Saya dimarahi oleh mereka bertiga’. 

(203).SIa doho Upa ma kancokI la Aris. „Mereka berempatyang memukul si Aris‟. 

(204).NamIdUa wUŋa mbakomU oha. „Kami berdua sedang memasak nasi‟. 

(204a). NamI dUa wa?Ura ŋahamU oha akan sIdIna. „Kami berduasudah memakan 

nasi tadi pagi‟. 

(202b). SIa doho tolU wa?Ura lao ta amba. „Mereka bertiga sudah pergi ke pasar‟. 

(202c).NamI tolU  EdamU doU mpaŋa akan saŋa?dInrE. „Kami bertiga  melihat 

pencuri tadi malam‟. 

(204b).NamI dUa boUpa dUlamU ta amba. „Kami berdua baru pulang dari pasar‟. 

(204c).NdaI dUa ntEnEpa dI ma nIka. „Kita berdua akan tetap menikah‟. 

(203a).ŋgomI doho Upa akE dI ma lampa rEropa. „Kalian berempat ini hanya jalan-

jalan saja. 
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(204d).NamI wUŋa ŋarImUtEmba dUamU kE. „Kami sedang menggali sumur 

berdua ini‟. 

(204e). NamI wUŋa mbakomU oha dUamu. „Kami sedang memasak nasi berdua‟. 

(204f). NamI laomU EsE doro dUamU awIn. „Kami pergi ke gunung berdua 

kemarin‟. 

(204g).NamI wUŋa dI ncaI dUamU kE. „Kami sedang di jalan berdua ini‟. 

(204h). NamI wUŋa ncaŋo karopo dUamU kE. „Kami sedang menggoreng kerupuk 

berdua ini‟. 

 

3. Numeralia Kumpulan Berstruktur ka+NumR 

Numeralia kumpulan bahasa Bimaberstruktur ka+NumR dalam bahasa 

Indonesia sama dengan ber+NumR. Contoh: berdua-dua, bertiga-tiga, berlima-lima, 

dan seterusnya. Berikut numeralia kumpulan berstruktur ka+NumR dalam tuturan 

bahasa Bima. 

(211).MaI lU?U katolU-tolU lalo. „Ayo masuk bertiga-tiga saja‟. 

(212).ŋaha kadUa-dUa ndo. „Makan berdua-dua yah‟. 

(213). NE?E kalIma-lIma pa, ka?InI-InI rE tanI lalo. „Naik berlima-lima saja, 

berenam-enam itu terlalu berat‟. 
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Numeralia kumpulan dalam bahasa Bima Desa Cenggu dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 8: Numeralia Kumpulan Bahasa Bima Desa Cenggu 

Numeralia Kumpulan Arti Bahasa Indonesia 

 

 

 

 

 

Num+na 

duana[dUana] 

toluna [tolUna] 

upana [Upana] 

sampuruna [sampUrUna] 

„kedua‟ 

„ketiga‟ 

„keempat‟ 

„kesepuluh‟ 

mpuruna [mpUrUna] 

ratuna [ratUna] 

riwuna [rIwUna] 

jutana [jUtana] 

„puluhan‟ 

„ratusan‟ 

„ribuan‟ 

„jutaan‟ 

duana[dUana] 

toluna [toluna] 

upana [Upana] 

„keduanya‟ 

„ketiganya‟ 

„keempatnya‟ 

 

 

 

ka+Num 

kadua [kadUa] 

katolu [katolU] 

kaupa [kaUpa] 

„berdua‟ 

„bertiga‟ 

„berempat‟ 

dua [dUa] „berdua‟ 
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tolu [tolU] 

upa [Upa] 

„bertiga‟ 

„berempat‟ 

 

 

ka+NumR 

katolu-tolu [katolU-tolU] 

kadua-dua [kadUa-dUa] 

kaupa-upa [kaUpa-Upa] 

kalima-lima [kalIma-lIma] 

„bertiga-tiga‟ 

„berdua-dua‟ 

„berempat-empat‟ 

„berlima-lima‟ 

 

4.2.2 Numeralia Tidak Takrif 

 Numeralia tidak takrif ialah numeralia yang menyatakan jumlah yang tidak 

tentu (tidak jelas). Seperti kata semua, seluruh, beberapa, sekalian, setiap, sebagian, 

sekalian, banyak, sedikit, dan seterusnya. Numeralia tidak takrif dalam bahasa Bima 

Desa Cenggu dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 9: Numeralia Tidak Takrif Bahasa Bima Desa Cenggu 

No. Bahasa Bima Arti Bahasa Indonesia 

(214). 

(7a). 

(52a). 

(215). 

samenana [samEnana] 

sara’a [sara?a] 

sara’ana  [sara?ana] 

sarunde [sarUnde] 

„setiap‟ 

„semua/seluruh/segala‟ 

„semuanya‟ 

 „sebagian‟ 
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(74a). 

(216). 

(8a). 

(11a). 

(9a). 

(10a). 

sarundena  [sarUndena] 

sato’i [sato?I] 

mboto [mboto] 

satumba [satUmba] 

sa’udu  [sa?UdU] 

sarepa [sarEpa] 

„sebagiannya‟ 

„sedikit‟ 

„banyak‟ 

„banyak‟ 

„banyak‟ 

„banyak‟ 

. 

Numeralia tidak takrif mboto, satUmba, sa?UdU, dan sarEpa memiliki makna 

yang sama yaitu „banyak‟. Numeralia mboto dan satUmba dapat menyatakan sesuatu 

yang banyak secara umum, namun masyarakat Bima sering menggunakan mboto 

daripada satUmba untuk menyatakan sesuatu yang banyak tersebut.Kemudian 

numeralia sa?UdU digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berkerumun, 

sedangkan numeralia sarEpa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang 

berserakan.Numeralia tidak takrif bahasa Bima pada tabel di atas dapat diperjelas 

dengan tuturan bahasa Bima di bawah ini.   

(214a).SamEnana ncara mada kaŋampU wEapU sa?EkU ndo. „Setiap kesalahan saya 

mohon diampuni kakakku yah‟. 

(7b).SIa doho ma doho akanrE wa?Ura dUla sara?a nI. „Mereka yang duduk tadi 

sudah pulang semua‟. 
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(52b).Sara?ana re wa?Ura Iha ba gara-gara ŋgomI. „Semuanya sudah rusak gara-gara 

kamu‟.  

(215a).SarUndE doUna pa ma loa lao. „Sebagian orang saja yang bisa pergi‟. 

(74b). AkE pa ma taho, sarUndEna rE wa?Ura Iha. „Hanya ini yang bagus, 

sebagiannya sudah rusak‟. 

(216a).Wara ohamU? mbEI ja sato?I nI, nahU watIpU mbakokU. „Ada nasimu? 

minta sedikit dong, saya belum masak‟. 

(8b).Mboto ja ra doU ma wElI bajU aka tokona ka. „Banyak sekali yang membeli 

baju di tokonya itu‟. 

(11b).SatUmba ja ra ntaUna, mbEI ja nahU raU sabUa dUa mbUa fo?o rE nI. 

„Banyak sekali punyanya, saya minta dong satu atau dua mangga itu‟. 

(9b).Sa?UdU ja ra karoku ma UmbU Uta EdE akanrE. „Banyak lalat yang 

mengerumuni ikan itu tadi‟. 

(10b). SarEpa pakU aka ncaIaka, doU mEna na mbI?a bana raIsa ta aka. „Banyak 

paku di jalan itu, orang akan pecah bannya kalau lewat disana‟. 
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Jenis-jenis NBBDC di atas dapat dirangkum dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 10: Jenis-jenis Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu 

Jenis-jenis Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu Arti Bahasa 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takrif 

 

 

 

Utama 

Penuh lIma 

sampUrU tolU 

„lima‟ 

„tiga belas‟ 

Pecahan satU pErdUa 

lIma pErUpa 

„satu perdua‟ 

„lima perempat‟ 

Gugus sapasa 

salosi 

„sepasang‟ 

„selusin‟ 

 

Tingkat 

saramba 

sasa?E 

kalIma 

„pertama‟ 

„pertama‟ 

„kelima‟ 

 

 

 

 

 

Kumpulan 

 

 

 

Num+na 

dUana 

tolUna 

„kedua‟ 

„ketiga‟ 

mpUrUna 

ratUna 

„puluhan‟ 

„ratusan‟ 

dUana 

toluna 

„keduanya‟ 

„ketiganya‟ 

 kadUa „berdua‟ 
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ka+Num katolU „bertiga‟ 

tolu 

upa 

„bertiga‟ 

„berempat‟ 

ka+NumR katolU-tolU 

kadUa-dUa 

„bertiga-tiga‟ 

„berdua-dua‟ 

 

 

Tidak Takrif 

samEnana 

sara?a 

sarUnde 

sato?I 

mboto 

„setiap‟ 

„semua‟ 

„sebagian‟ 

„sedikit‟ 

„banyak‟ 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data dan pembahasan yang disampaikan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Bentuk NBBDC terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk kata dan bentuk frase. 

Khusus numeralia dalam bentuk kata dibagi menjadi empat bentuk, yaitu 

numeralia dasar, numeralia turunan, numeralia bereduplikasi, dan numeralia 

gabungan.   

Numeralia bahasa Bima dalam bentuk turunan dapat dibentuk dengan prefiks {ka-

}, prefiks {sa-}, dan sufiks {na-}. Prefiks {ka-} memiliki makna ganda, yaitu 

bermakna ke- untuk menyatakan tingkatan dan bermakna ber- untuk menyatakan 

kumpulan, namun numeralia kumpulan tidak mutlak menggunakan prefiks {ka-} 

tersebut dalam konstruksi sintaksis. Kemudian prefiks {sa-} memiliki makna se- 

atau makna „satu‟ dalam bahasa Indonesia, sedangkan sufiks {-na} bermakna -an, 

-nya, ke- kumpulan, dan bermakna ke-nya dalam bahasa Indonesia 

Bentuk reduplikasi sistem numeralia bahasa Bima terdapat pengulangan seluruh 

atas bentuk dasar serta pengulangan bentuk dasar dengan imbuhan ka-, sa- dan -

na, sedangkan numeralia gabungan dalam bahasa Bima Desa Cenggu terdiri dari 
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numeralia belasan, puluhan, ratusan, ribuan, dan jutaan. Numeralia belasan dalam 

bahasa Bima mempunyai arti penulisan yang berbeda dengan arti numeralia pada 

umumnya, yaitu kata sepuluh yang diikuti dengan numeralia dasar. 

2. Jenis-jenis numeralia yang terdapat dalam bahasa Bima yaitu numeralia takrif dan 

numeralia tidak takrif. Numeralia takrif terbagi atas numeralia utama, numeralia 

tingkat, dan numeralia kumpulan. Khusus numeralia utama dapat dibagi lagi 

menjadi numeralia penuh, numeralia pecahan, dan numeralia gugus. Kemudian 

numeralia  takrif kumpulan dalam bahasa Bima berstruktur Num+na, ka+Num, 

ka+NumR.   

 

5.2 Saran-saran 

Menyadari betapa pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Daerah di Indonesia yang 

merupakan kekayaan budaya bangsa dan juga merupakan pembeda bahasa daerah 

lain. Oleh sebab itu, perlu diadakan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

1. Pelestarian atau pembinaan bahasa daerah.  

2. Menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa sendiri oleh masyarakat pemakai 

bahasa sangat diperlukan agar kemurnian bahasa daerah tersebut tidak dapat 

hilang dari masyarakat pemakai bahasa.  
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3. Agar kiranya mahasiswa jurusan bahasa, dosen, ahli linguis, maupun masyarakat 

pecinta bahasa pada umumnya melakukan penelitian terhadap bahasa daerah di 

Indonesia, khususnya bahasa Bima.  

4. Penelitian tentang numeralia bahasa Bima ini dapat menjadi satu langkah baik 

bagi semua pihak untuk melakukan penelitian terhadap bahasa Bima, pada bidang 

yang sama maupun pada bidang yang lainnya. 

5. Penelitian ini tidak membahas perilaku sintaksis secara mendalam, maka 

diperlukan adanya penelitian lain untuk membahas lebih mendalam satuan lingual 

{ka-} bermakna {ber-} dalam bahasa Indonesia yang tidak mutlak membentuk 

numeralia bahasa Bima. 
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1. Nama                         : Jahara Hasan 

Umur                          : 51 tahun 

Jenis Kelamin             : Perempuan 

Pekerjaan                    : Ibu rumah tangga 

Bahasa yang dikuasai : Bahasa Bima dan Bahasa Indonesia 

Alamat                        : RT. 08, RW. 04, Desa Cenggu 

 

2. Nama                         : Nur Eliana 

Umur                          : 29 tahun 

Jenis Kelamin             : Perempuan 

Pekerjaan                    : Ibu rumah tangga 

Bahasa yang dikuasai : Bahasa Bima dan Bahasa Indonesia 

Alamat                        : RT. 09, RW. 04, Desa Cenggu 

 

3. Nama                         : Nazamuddin 

Umur                          : 32 tahun 

Jenis Kelamin             : Laki-laki 

Pekerjaan                    : Pengajar 

Bahasa yang dikuasai : Bahasa Bima dan Bahasa Indonesia 
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Alamat                        : RT. 09, RW. 04, Desa Cenggu 

 

4. Nama                         : Sa‟ariyah 

Umur                          : 55 tahun 

Jenis Kelamin             : Perempuan 

Pekerjaan                    : Ibu rumah tangga 

Bahasa yang dikuasai : Bahasa Bima dan Bahasa Indonesia 

Alamat                        : RT. 10, RW. 04, Desa Cenggu 

 

5. Nama                         : Maman Ahaer 

Umur                          : 58 tahun 

Jenis Kelamin             : Laki-laki 

Pekerjaan                    : Tukang batu 

Bahasa yang dikuasai : Bahasa Bima dan Bahasa Indonesia 

Alamat                        : RT. 10, RW. 04, Desa Cenggu 
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DATA DALAM BUKU MPAMA MBOJO (Dongeng Bima) 

 

1. Mbe‟e na ede wara tolu mbua 

„kambingnya itu ada tiga ekor‟ 

2. Kone poda mada ada dou ma sampuru Ruma 

„walaupun benar saya hamba orang yang sepuluh tuan‟ 

3. Na wa‟ura pule sara’a rui rangga akande 

sudah hancur semua duri tadi‟ 

4. Turu sabua-sabua kai ba la Daju 

„ditunjuk satu-satu oleh si Daju‟ 

5. Samena-menana uta isi sori nawa‟ura lao mena awa moti 

„setiap-tiap ikan isi sungai sudah pergi ke lautan‟ 

6. Samenana londe di moti makarente mena 

„setiap Bandeng di lautan naik dipermukaan semua‟ 

7. Dua mbua kaina sanai re ba mada doho mboto wekimu 

„dua ekor sehari karena kami banyak anggota‟ 

8. Wara mpara dou duana malampa 

„kemudian ada dua orang yang berjalan‟ 

9. Wara dou duana akanden ma sodi mada 

„ada dua orang tadi yang bertanya kepada saya‟ 

10. Na bini sara’aku tamba nahu akande  

„semua penuh di jaring saya tadi‟   

11. Sakura-kurana co‟ina sabua sapingga oha 

„sekurang-kurangnya harganya satu sepiring nasi‟ 

12. Na lu‟u wali sara’a nais  

„semua akan masuk lagi besok‟ 

13. Samena-mena na ma wara ede  

„setiap-tiap yang ada disitu‟ 

14.  Maju pa ma mboto akande 

„hanya Rusa yang banyak tadi‟   

15. Nggara na lu‟u wali sara’a naisa 

„jika semua besok masuk lagi‟ 

16. Samena-menana dou ma doho ta ede 

„setiap-tiap orang yang duduk di situ‟ 

17. Mai dou ma mboto labo cila mena 

„datanglah orang yang banyak dengan parang masing-masing‟ 
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18. Sarunde ma da batu nggahi sangaji ede 

„sebagian yang tidak ikut kata raja itu‟ 

 

19. Edera lao sama kai duana ede di tolo 

„kemudian pergi bersamalah keduanya itu di sawah‟ 

20. samenana isi ma wara ta sori ede na waura moda 

„setiap isi yang ada di sungai itu sudah hilang‟ 

21. wa‟ana haju sadompo 

„dia membawa kayu sepotong’ 

22. samenana marakani di ndawi kai lopi 

„setiap peralatan untuk digunakan untuk membuat sampan‟ 

23. marakani masandede mboto di ndawi kai lopi  

„peralatan yang sekian banyak digunakan untuk membuat sampan‟ 

24. di ade tolu nai tempona ede 

„dalam waktu tiga hari temponya‟ 

25. hampa tolu nai pabua cumpuna 

„tiga hari harus selesai‟ 

26. na wausara tolu nai, lao wehapu lopi ede 

„jika sudah tiga hari, pergi ambilah sampan itu‟ 

27. dua nai mpa ndawi ba nahu 

„dua hari saja saya membuatnya‟ 

28. nahu waura mboto rugiku ba gara-gara nggomi 

„saya sudah banyak kerugian gara-gara kamu‟ 

29. weha sara’apu ba nggomi 

„kamu ambilah semua’ 

30. raka tolu nai wauba ede, la Kalai mbora kaina 

„tiga hari setelahnya, hilanglah si Kalai   

31. samenana adana la kauna lao aka sera 

„dia menyuruh setiap hambanya untuk pergi ke ladang‟  

32. rakana sanai dua rupia 

„yang didapatnya sehari dua rupiah’ 

33. anana Pande ede lima douna 

„anaknya Pande itu ada lima orang’ 

34. edera weha sara’a kai ba wa‟i ede 

„kemudian diambilah semua oleh ibu itu‟  

35. wara toluna ana monena waura na‟e sampela mena 

„ada tiga anak laki-lakinya yang sudah tumbuh dewasa‟ 
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36. edera nggahikai ra anana ma sasa’e 

„kemudian anaknya yang pertama berkata‟ 

37.  sanai-nai mbeina ngaha hiwa jangana  

„setiap hari dia memberi makan ayamnya pecahan beras‟ 

38. Wa‟i ede wara ana siwena duana 

„ibu itu mempunyai anak dua perempuan‟ 

39. Eda kai sahena ma waura mbora sabua 

„dia melihat sapinya yang sudah hilang satu’ 

40. Ringa ba samenana weki ma wara ta ede 

„didengarlah oleh setiap orang yang ada di situ‟ 

41. Bakaiku sahe ake sabua? 

„sudah kemana sapi ini satu?‟ 

42. Bakai waliku sahe dua mbua? 

„sudah kemana lagi sapi dua ekor?‟ 

43. Na mboto sa co‟ina ka terima anae 

„jika banyak maharnya akanku terima anak‟ 

44. Aina weha siwe aka ana, mbotopa siwe ma taho 

„jangan ambil perempuan itu anak, masih banyak perempuan yang baik‟  

45. Tundukaina haju jati sadompo 

„dia mengangkat kayu jati sepotong’ 

46. Sahe sabua ma mpeke 

„satu Sapi yang kurus‟  

47. Áma Meco ma ntadi Sahe lima mbua 

„bapak Meco yang memelihara Sapi lima ekor’ 

48. Dikina aka sampu’u haju ma na‟e 

„diikatnya pada satu pohon yang besar‟ 

49. Cepekaina labo tolo pidu lobe 

„dia menggantinya dengan sawah tujuh bidang’ 

50. Weha kaina sakimi hiwa di ru‟u peo ma mpako ede 

„kemudian dia mengambil satu genggam pecahan beras untuk ayam gunung 

yang tidak bisa berjalan‟ 

51. Ana dou siwe duana ede na waura dahu poda 

„kedua anak perempuan itu sudah sangat takut‟ 

52. Edana ranggasasa duana ma wunga lampa 

„melihat dua raksasa yang sedang berjalan‟  

53. Lao rai Jarana sabua ma warna me‟e 

„satu Kudanya telah pergi‟ 
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54. Sia doho dua ede ndadi dula lampana 

„mereka berdua itu jadi pulang jalan kaki‟ 

55. Sasangan ma da wara wua 

„satu ranting yang tidak memiliki buah‟ 

56. Lao oto kadua kaima andou doho dua ede ama ma mbuda re 

„diantar berdua oleh mereka berdua itu kakek yang buta itu‟ 

57. Wua jambu ma sarepa la lampa sai menana 

„buah jambu yang banyak yang mereka lewati‟ 

 

58. Rumpa ra angina labo Ama Batu ma tonggu fu‟u haju sampu’u na‟e ede 

„berjumpalah dia dengan Ama Batu yang menjaga satu pohon besar‟ 

59. Cili weki menana ta sabua uma woha wuba 

„mereka bersembunyi di satu rumah di tengah hutan‟ 

60. Cambe kaina mada doho dua wati caruna dingaha 

„menjawab kami berdua dengan makanan yang tidak enak‟ 

61. Cerita kaina Samenana la eda na ta woha doro ro wuba  

„dia menceritakan setiap apa yang dia lihat di tengah hutan rimba‟ 

62. Maru kai andou doho dua ede 

„kemudian tidurlah mereka berdua itu‟ 

63. Na nifiku mai raka ma ranggasasa duana akande 

„dia memikirkan didatangi oleh kedua raksasa tadi‟  

64. La mbeina uta Maju ma na‟e di ngaha andou doho duana ede 

„dikasih olehnya ikan Rusa yang besar untuk dimakan oleh kedua anak itu‟  

65. Ngaha kadua kaima andou dho dua ede wati ntoina 

„tidaklah lama dimakan berdua oleh kedua anak itu‟ 

66. Hanta tundu sabua-buana 

„diangkatnya satu –satu’ 

67. La cepe kaina rona kalo dua mbua 

„digantinya dengan dua batang pisang‟ 

68. Wa‟á raina masa ma ipi lalo mboto 

„membawa lari emas yang sangat banyak’ 

69. Rumpa kaira fu‟u haju sabua ma loa nuntu 

„berjumpalah dengan satu pohon yang bisa berbicara‟ 
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DATA DALAM BUKU MPAMA DOU DOMPU (Mpama Dompu) 

 

1. Waraku sapasa rahi la‟o wei  

Ada sepasang suami dan istri 

2. Ampode dua wura umu anana 

Baru dua bulan umur anaknya 

3. Satenga ganta lalora sakali ngahana 

setengah gantang sekali dia makaan 

4. Rakampra tolu wura ro upa wura umuna, saganta sakali ngahana 

Setelah tiga bulan atau empat bulan umurnya, satu gantang sekali dia makan 

5. Wa‟u umuna samba’a, tolu ganta lalompa sakali ngahana 

Umurnya sudah satu tahun, sudah tiga gantang dia makan  

6. Tolu kali sanai 

Tiga kali sehari 

7. Sabua dou ma londo weha rona kalo 

Satu orang yang turun mengambil batang pisang 

8. Piduna de cepe kai pidu dompo rona kalo 

Ketujuhnya itu diganti dengan tujuh potong batang pisang 

9.  oi pana di buikaina ana dou doho piduna ede 

air panas untuk dia sirami ketujuh anak itu 

10. Ana dou piduna ede lao mbali ngge‟e aka uma wa‟i edeni 

Ketujuh anak itu kembali tinggal di rumah nenek itu 

11. Edempara ngganakaina manusia duana  

Kemudian ia melahirkan dua manusia 

12. Anana ma sasa’e de wati ca‟una inana 

Anaknya yang pertama itu tidak menyukai ibunya 

13. Anana ma ka’dua kaina de naca‟uku inana 

Anaknya yang kedua itu menyukai ibunya 

14. Tolu nai sawatipu madena 

Tiga hari sebelum kematiannya 

15. De sabua aka wali? 

Terus satu itu lagi? 

16. Salona rongko wa‟ura mpoi de 

Rokok sebatang sudah habis  

17. Waraku sabua dou mone  

Ada seorang lelaki 
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18. Anana sanggini edempa 

Anaknya satu itu aja 

19. Waraku sabua nanga dilu‟ukai ba ana londe 

Ada satu sungai tempat masuknya anak bandeng 

20. Nawura-wuraku, sampe sampuru wuraku ngge‟e londe ede dei ede 

Berbulan-bulan, sampe sepuluh bulan bandeng itu tertahan di dalam itu 

21. Kira-kira do‟ona sampuru mete 

Kira-kira jauhnya sepuluh meter 

22. Wa‟u tolu kali ampona kade‟e  

Setelah tiga kali dipanggil 

23. tu‟ukaina ana dou mone duana ede 

bangunlah kedua anak laki-laki itu 

24.  sabune mbotona dou ma weha ao? 

Berapa banyaknya orang yang menjemput? 

25. Katolu kaina tirawa‟una kade‟e ba rahina 

Ketiga kalinya tidak ingin didengar oleh suaminya 

26. Nggahi tolu mpu’u, tolu rupiaku co‟ina 

Ucapan tiga kata, tiga rupiah harganya 

27. Edara dou mpanga, tolu douna 

Kemudian melihat maling, tiga orang 

28. Ti, upakai nahue 

Tidak, keempat dengan saya 

29. Dou mpanga ke toluna, upakai sangaji 

malingnya ada tiga, keempat dengan raja 

30. Maikai andou doho upana ede 

Kemudian datanglah keempat anak itu 

31. Ma sasa‟e kaina ma ngara Sang Kula 

Yang pertama yang bernama Sang Kula 

32. Cambe lalokai ba ma sasa’ena ade wekina upana akana re 

Dijawab langsung oleh yang pertama dari keempatnya itu 

33. Sang Kula labo arina toluna 

Sang Kula dengan ketiga adiknya 

34. Samenana gamba ede natando eleku 

Setiap gambar itu menghadap timur 

35. Arina toluna de 

Ketiga adiknya itu 

36. Sabua janga rangga 
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Satu ayam jantan 

37. Sabua naga nawancu na‟e 

Satu naga yang sangat besar 

38. Sanai-nai sia ede lao di sigi 

Sehari-hari dia itu pergi ke masjid 

39. Sabua-sabua karawo ede ha‟a ba ngao  

Satu-satu tikus itu digigit oleh kucing 

40. Pala sangaji ede  nantau ana siwe sabuampa 

Tetapi raja itu memiliki anak perempaun satu saja 

41.  Pidu nai aimarai pidu nai aimangadi 

Tujuh hari tujuh malam 

42. Edempra lu‟u sabua-sabuara ade moti 

Kemudian masuklaa satu-satu ke dalam laut 

43. Wara ma tolu nai, wara ma upa nai, wara ma lima nai 

Ada yang tiga hari, ada yang empat hari, ada yang lima hari 

44. Nggahi dou ma mboto ede 

Kata orang yang banyak itu 

45. Ti lu‟u ba aka, nggahi sarunde wekina 

Tidak masuk akal, kata sebagiannya 

46. Sato‟impa ma da imbi sia 

Sedikit saja yang tidak mempercayai dia 

47. samenana dou ma lao tiona, na wa‟aku fare sakapi 

setiap orang yang pergi menjenguknya, membawa padi dua ikat 

48. mai sara’a, kone bora-bora ruma sangaji 

datang semua, bahkan pejabat-pejabat sang raja 

49. sarunde dou waura ngaha 

sebagian orang sudah makan 

50. sia sakimi-kimi ratau ade piri de 

garam segenggam-genggam yang dimasukan ke dalam piring 

51. waraku sabua keluarga ma wancu darere ro dawara 

ada satu keluarga yang sangat miskin dan tak punya 

52. ncewi kurana dua mba’a 

kurang lebih dua tahun  

53.  sampuru lima mba’ara mada ke tu‟u wi‟iku rasaku aka 

sudah lima belas tahun saya ini meninggalkan desa saya 

54. Ma sarambana, aina mboto nuntu la‟o dou tisi wara parluna 

Yang pertama, jangan banyak bicara dengan orang jika tidak ada keperluan 
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55. Kaduakaina anae, aina lampa di ncai ma rindi 

Yang kedua nak, jangan berjalan di jalan yang gelap 

56. Tolu mbua edempa anae 

Tiga buah itu saja nak 

57. Waraku dou duana ma lampa ta ede 

Ada dua orang yang berjalan disitu 

58. Dula lalona duana de kodoe 

keduanya itu langsung pulang  

59. Sampuru ini sampuru pidu mba’a 

Enam belas tujuh belas tahun 

60. Tolu mbua rasa lalo ta edede 

Tiga desa langsung disitu 

61. Pala rasa ngge‟ekai ba upa ro lima mbua umampa, mboto-mbotona sampuru 

mbua uma 

Tetapi desa yang ditempati oleh empat atau lima rumah saja, sebanyak-

banyaknya sepuluh rumah 

62.  Sangaji ma lao nggalo ede Laina sanai dua nai 

Raja pergi berburu bukan sehari dua hari 

63. Tampu‟u sangaji Islam kira-kira abad sampuru ini 

Awal kerajaan Islam kira-kira abad enam belas 

64.  Ngge‟e sama, ngge‟e sabua uma 

Tinggal bersama, tinggal satu rumah 

65. Wa‟u nggori mbako ba weina duana edede 

Sudah selesai dimasakin oleh kedua istrinya itu 

66. Eda lalona weina duana ma waura made 

Dia melihat kedua istrinya telah meninggal  

67. Made tolu-toluna ta hidi ma sama 

Meninggal ketiga-tiganya di tempat yang sama 

68. La Udi ke wara anana toluna 

Si Udi ini mempunyai tiga anak 

69. Mboto ipi ana nahu ma batu reroku 

Banyak sekali anak saya yang selalu mengikuti saya 

70. Waura made sara’a anana 

Sudah meninggal semua anaknya 

71. Babau made sara’akai ana nahuke Ama Mejo? 

Kenapa semua anak saya meninggal Ama Mejo? 
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TRANSKRIP REKAMAN 

BERSTRUKTUR 1 

„NIKA BARONTA‟ 

 

 

1. Terima kaina upacara ma ndiha ro ma na’e ari lapangan kerajaan 

Diterima dengan upacara yang ramai dan besar di lapangan kerajaan 

2. Padahal tolu mba’a satenga pa, bandikai Balanda tolu ratu lima mpuru 

mba’áa 

Padahal hanya tiga tahun setengah, bila dibandingkan dengan Belanda tiga 

ratus lima puluh tahun 

3. Ndadi kaina sara’a dou ma ntau ana siwe warasa dahu adena 

Jadi semua orang yang mempunyai anak perempuan merasa khawatir 

4. Ne‟e angi ro pata angi ni duana ke 

Pacaran dan saling kenal keduanya itu 

5. Duana de 

keduanya 

6. Sempat tiara komunikasina duana ke 

Sempat tidak berkomunikasi keduanya itu 

7. Pokona na ngenaku sabua dou ma ngara la Hali 

Pokoknya dia menunggu satu orang yang bernama Hali 

8. La Zaena ke upana wekina, upakai la Zaenab. Toluna saudarana 

Si Zaenal ini empat bersaudara, keempat dengan si Zaenab .Tiga saudaranya 

9.  Sia labo dua douna  

Dia dengan dua orang 

10. Pala weki ma sabuana de larabi paksa ma Jepang dimandadi budak na.  

Tetapi yang satunya itu ditarik paksa oleh Jepang untuk dijadikan budaknya.  

11. ndende kandadi ma Jepang budak ari la Zaenab ede. 

Lama dijadikan oleh Jepnag sebagai budak adik  si Zaenab itu. 

12. hori ra arina de. Lao mbali kaina aka sa‟ena la Zaenab de. 

Dibebaskanlah adiknya itu. Ia kembali lagi ke kakaknya Zaenab 

13. De duana edepa ni weki na de, mori sebatang kara duana de 
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Hanya tertinggal keduanya itu saja, keduanya itu tinggal sebatang kara  

 

 

14. Na kasabuaku la Zaenab ke kau nika labo sabua dou, ederu andou ma kalai. 

Memaksa si Zaenab ini untuk menikah dengan satu orang, yaitu orang lain.  

15. Sama-sama dikanika duana ke, sa‟e labo ari na ke. nika dua-dua lalo na ede 

Sama-sama dinikahkan keduanya itu, kakak dengan adiknya ini. kedua-

duanya yang menikah   

16. Io, nika duana de 

Iyah, keduanya itu menikah 

17. Kombi samba’a-mba’a kombi ni laona de. Tiara nuntu mpuru mba’ana 

karena tolu mba’a satenga pa Jepang de. Samba’a-mba’a ambina laona de 

Mungkin setahun-tahun dia pergi. Tidak mungkin puluhan tahun karena 

Jepang hanya tiga tahun setengah. Mungkin setahun-tahun dia pergi. 
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TRANSKRIP REKAMAN  

BERSTRUKTUR 2 

„Wadu Tanda Rahi‟ 

 

1. Sabua dou mone labo sabua dou siwe ma ne‟e angi 

Seorang lelaki dengan seorang perempuan yang berpacaran 

2. Andou doho duana ke, ade weki keluargana de mangga sangginipa wekina. 

Mereka berdua ini, di dalam keluarganya masing-masing anak tunggal 

3. Sangginipa anana ina labo ama na de 

Hanya Satu anaknya ibu dan ayahnya itu  

4. Ne‟e angina duana de 

Pacaran keduanya itu 

5. Ahirna sia doho dua ke nika ra 

Akhirnya mereka berdua ini menikah  

6. Lao la Ahma ke ndende ra, laona ma da wara-wara haba 

Ahmad pergi sudah lama, dia pergi tidak ada kabar  

7. Pala siake ngge‟e pa kade‟e na rahina 

Tetapi dia tetap saja menunggu suaminya 

8. Edempra made sabua-sabua lalompa ina ro amana ro riana na de 

Kemudian meninggal satu per satu ibu, ayah, dan mertuanya 

9. Nge‟e kese-kese walina aka umana de 

Tinggal sendiri lagi dia di rumahnya itu 

10. Bahwa rahina ke na mai wura ma kento 

Bahwa suaminya ini akan datang bulan depan 

11. Warara sabua juragan ma ntau wara ma ne‟e kai sia 

Ada seorang Juragan kaya raya yang mencintai dia 

12. Duana ru weina. Sabua ara Mbojo de do‟o la‟ona 

Dua istrinya. Satu di Bima yang jauh dengannya 

13. Samba’a dua mba’a ma kento 

Setahun dua tahun yang akan datang 
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TRANSKRIP REKAMAN 

BERSTRUKTUR 3 

„ANA FARI PIDU‟ 

 

1. Waraku ana fari pidu ma londo ndeu aka talaga 

Ada tujuh bidadari yang turun mandi di telaga 

2. Weha wearu ba pangeran ede salendana sabua dou 

Kemudian diambil  oleh pangeran itu selendang satu orang 

3. sabua ede lalo pa ma moda salenda 

satu itu saja yang kehilangan selendangnya 

4. Anana re sabua pa ni 

Anaknya satu saja 

5. Sia wati loana Lao lalo sa‟e dohona inina ka 

Dia tidak bisa pergi bersama keenam kakaknya 

6. Tauna bongire sanggini pa si, pala ndadi kaina oha saroa 

Dia memasukan beras satu biji saja, tetapi berubah menjadi nasi sebakul 

7. Na eda ku bongi sanggini ede ma rahina 

Kemudian suaminya melihat beras satu biji saja   

8. Ntau salah satu ana fari pidu ede 

Punya salah satu tujuh bidadari itu 

9. Dula mbali Ese wekina inina akandena de 

Pulang kembali ke tempat keenam saudaranya tadi 
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TRANSKRIP REKAMAN 

BERSTRUKTUR 4 

„Perang Cenggu‟ 

 

 

1. sia doho sekitaran lima mbua Honda 

mereka sekitaran lima motor 

2. Sekitaran jam dua 

Sekitar jam dua 

3. Ngga‟á sabinci 

Kebakar setengah 

4. Teka lalo sia doho tolu ese doro, mai dompona ta lamocini 

Mereka bertiga Naik di gunung, memakai jalan potong di Lamoci  

5. Waura losa sara’á dou ta rasa 

Sudah keluar semua orang di kampung 

6. Weki ma jaga rero ta ake re sekitaran lima dou  ni 

Yang berjaga disini sekitaran lima orang 

7. Lewa wali, saminggu lewa re ni 

Perang lagi, perang itu seminggu  

8. Ncao sampe saminggu, tipu wara korban na cenggu re, Cuma dou renda 

edempa sabua edeni 

Perang sampai seminggu, belum ada korbannya cenggu, Cuma orang 

Renda itu saja satu orang 

9. Aka ainaina kadua kaina re mai lalo sia doho Sie, ma mai bantu dou 

Cenggu 

Di hari yang kedua datanglah orang-orang Sie, yang datang membantu 

dou cenggu  

10. Weki sia doho Sie re lima na 

Mereka orang Sie itu ada lima 

11. Ma siwe re tiara kone sabua dou ara rasa re 

Yang perempuan tidak ada satu pun di kampong  

12. Dua nai wauba ede, wara toluna dou ma tua awa ede ma lao rai 

Dua hari setelah itu, ada tiga orang tua di bawah itu yang lari 

13. Tolu nai watipu hengga rau ncai re 
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Tiga hari belum dibuka jalan itu 

14. Saminggura, dame kai 

Sudah seminggu, lalu damai 

15. Saramba lewa, Lewa pertama waude 

Pertama perang, perang pertama itu 

16. Toluna edempa ma made re ni, wedi ro wento 

Ketiganya itu yang meninggal, karena kaget 

17. Raka katolu naikaina, nahu labo aba Jai mu 

Setelah di hari ketiga, saya bersama si Jai 

18. Weki lima mu malampa la ese ta ake ke 

Kami berlima yang berjalan disini 

19. Samingguru lewa de ni, pala dame di lapangan ede. Taho lalo ni 

Sudah seminggu perangnya,  tetapi damai di lapangan. Kemudian baikan 

20. Korban renda sabua edempani 

Korban orang Renda hanya satu itu saja 

21. Upa nami de ma lao rai rero 

Berempat kami yang pergi kesana kemari 
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TRANSKRIP REKAMAN 

TIDAK BERSTRUKTUR 1 

DATA 002 

 

Lokasi : Kantor Desa Cenggu 

1. Dou dei berita dua naira nentina 

2. Na na’e si ura de 

3. Ura na‟e wau arake 

4. Mboto ma nggadu 

5. Ica, dua, tolu, upa, lima, ini, pidu wa‟una. 

6. Sabua dou sabua raba, mai to‟i mbere  

7. Bua urea..loa ku ralao raba dou ma timbu raba de, sabua dou sabua raba, 

mbali kai rugi dou ma awani. 

8. Di ru‟u dua dou 

9. Tanggal enam, tuju edaku dei kalende ka idul fitri 

10.  Na bune si kunci de? Sanggini ro? 

11. Bece dua mpuru riwu pa 

12. Pila ncauna ma da mai? Mboto? 

13. Hari au tanggal sapulu re? arisan kecamatan re. 
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TRANSKRIP REKAMAN 

TIDAK BERSTRUKTUR 2 

DATA 003 

 

Lokasi: Kantor Desa Cenggu 

1. Biasapa sarambana, ampo sakali, dua kali cola romo namacet romo. Watipu 

tolu, upa kalike. 

2. Nenti mada sa‟ake warapu waru jutapu, tingawana cola karu‟u. 

3. Warapo delapan belas orang po, ake warapu tujuh belas orang pu. Sampuru 

pidu, warapu sampuru ini kai la Misba pu. 

4. Welina harga dua mpuru lima sametere, yang penting terlihat cantik. 

5. Sarol langsung 

6. Sarol ka kombini, cou mabadena pila mpuru 

7. Sagulung ku de, edeni nambotokuni 

8. Aina weli wekina ica, dua, tolu, upa ede, weli kamboto ku weki 

9. Wara maca‟u. madaca‟u wa‟uku ra 

10. Sajana, dua mpuru riwu wa‟uku co‟inaka 

11. Pea jam lima lewat. Mbei wa‟u waktu lima menit. 

12. Neneng pila wurara lokomu? Tolu wurara lokona 

13. Ndaiku laina ciwi mba’a, saya sampuru lima mba’a, tiopu umu la Mei-ka ni 

14. Tio mpeke la Masita, lima mba’a, ini mba’a wa‟u kombini. Wunga anana la 

Riri de. 

15. Disa kaiku nggahi ba iu ndaiku. 

16. Ayudi tiwa‟u samba’a, mai kalosa trus subi kabe 

17. Edamu nggahi siaka, implanka wau raka tolu mba’aku wa‟u ampo kalosa 

walopu ndai supu madeta.  

18. Mada lima mba’a sewi ra‟a, sajaripa hela sanai-nai nai 

19. Upa dou maraka arisanka, upa dou maraka 

20. Io upana malosa, sabua prioritas. Losa ngarana, ti ndadi prioritasna. Warapo 

sabuapo 

21. Sabua wali,  

Duana 

Oh duana. Losa to‟i ibu Sita 

22. Wati kangampu aka nahu Ati? 
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Au ncaraku? 

Mboto durhakamu aka nahu nggomi. Mbei piti lima riwu. 
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TRANSKRIP REKAMAN 

TIDAK BERSTRUKTUR 3 

DATA 004 

 

Lokasi: PASAR 

1. Tolu mbua sariwu 

2. Pila mbua lima ratu? 

Tolu mbua sariwu 

Dua mbua lima ratu 

Tolu mbua sariwuku iwae.. 

3. Tiara pitimu sariwuro? 

4. Dua riwu Tamu? 

5. Dua mpuru jilbab mena, sarowa Joger dua mpuru 

6. Kanaha lima ratu pia pa 

7. Dua riwu, dua riwu 

8. Dua mpuru labo dua mpuru lima arake 

9. Mai lo‟o ca‟arapu lubade labo piti lima riwu akanreni 

10. Sariwu satako pala 

Lima riwu lima takoke 

11. Tolu riwu, taupo tolu riwu 

12. Ni‟u mada dua riwu akande 

13. Io mboto lalo, wa‟a pa boto nais 

14. Tolu riwu sabasi ta arake 

15. Mai mada ma tewena  

Aina, tani nggomi saba 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSKRIP REKAMAN 
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TIDAK BERSTRUKTUR 4 

DATA 005 

 

Lokasi: PASAR  

1. Tangiri sabuneta?  

Dua mpuru sabua 

Tiloana sampuru waruro? 

Inae tiloana arie…dua mpuruku 

2. Sarowa re dua ndo’o lalo tolu mpuru lima 

3. Sabune? Sampuru lima ari 

4. Waura mou piti lima ratu akande 

5. Sabune satakata?  

Dua riwu 

Kacei mada sariwuta 

Dua takaku ndadi kaina nais sidis de anae… 

6. Ma‟alumu dua mpuru riwu sakilo anae 

7. Ahdi, cepe ja luba lima riwuni 

8. Sabune sando‟oke? 

Dua mpuru lima 

Ma ake?  

Dua mpuru lima   

9. Dua mpuru lima riwu juba dondo, dua mpuru riwu maporo? 

10. Paina lima riwu nahu weha dua mbuani 

Sariwu pia edesi kanaha kai 

 

 

 

 

 

 

TRANSKRIP REKAMAN 
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TIDAK BERSTRUKTUR 5 

DATA 006 

 

Lokasi: PASAR 

1. Sabune kawi aketa? 

Mantasa lima riwu sabua 

Lima riwu sabua kawi ntasa dohoe… 

2. Ire lembo adetae, ma‟alumu mboto wekini 

3. Sabune bue ede?  

Sariwu sapete, ini pete lalo lima riwu sa‟e 

Tiloana tolu mbua dua riwu? 

Pidu pete weha kai mada doho lima riwu, kanaha sapetepa sa‟e 

4. Sampuru pilaku sakilo edere? 

Sampuru dua sakilo 

Oh io, na‟e-na‟e wa‟u pahuna. Awinde warama waru riwu, ini riwu 

 

 

 

DATA 007 

Lokasi: PASAR 

1. Tolu mbua sampuru? 

2. Saha upa riwu sabasi 

3. Weha utani satembe 

4. Bune aiku lao esemude? 

Kade‟e wa‟u saminggu, lao karaso kanira, mai saminggupa 

5. Bune aiku lao awamu?  

Tolu nai, upa nai wali 
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TRANSKRIP REKAMAN 

TIDAK BERSTRUKTUR 6 

DATA 008 

 

Lokasi: PASAR 

1. Kaceiku tolu riwu lima si 

2. Pala mbei kai ita lima riwu 

3. Sampuru sariwu uta de 

Mada mbei kaipu sampuru 

Tamba walipu sariwu 

4. Kapanto sampuru satare 

5. Sampuru lima anae… 

Mada raho kai sampuru tolu 

6. Ede gaga-gaga tembe, sabuneta sando‟o Umi? 

Wara ma dua ratu lima, wara ma tolu ratu 

Kalo ma biasa ndaketa Umi sabune? 

Ede dua ratu dua 

Ma ndaketa? 

Ede tolu ratu lima 

 

DATA 009 

Lokasi: PASAR 

1. Dua mpuru waru 

2. Taupu upa riwu labo bawa sariwu 

3. Jogger tolu mpuru lima ta ara 

4. Permadani ta arake, tolu ratu lima pa co‟inake, tinggal ampa lalo 
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TRANSKRIP REKAMAN 

TIDAK BERSTRUKTUR 7 

DATA 010 

Lokasi: Dusun 04 

1. Ncai dei ngantona kuncina, trus ncai ma kadua kainaka la wole kandede 

mpoana, trus ncai katolu kaina la kunina. 

 

DATA 011 

Lokasi: Dusun 04 

2. De wehapu uta ake satembe ni 

3. Uta londe satembe labo toma pila nggini kombika 

4. Pai welipa arunggina kombini lima-lima riwu 

5. Ufa ba dou ngajide, mbei ba dou saratu lima  

6. Tampu‟u tanggal satu laona ka 

7. Nconggona dompe la winda rau, lebih kurang dua ratu kombika 

8. Diwara weha kaima nahu waru mpuru lima de, ba tagi ma bahu 

9. Sabune jumlah piti ta ka? 

Saratu upa 

Tinggal saratu upa edepa? 

Io, ma‟alumu fare sakampi de kauna cola kalai si. “Karaka po dua ratu wua 

ee, di cola kai ilo”. Ndedesi nggahi la Sa‟ria de. 

10. Piti KKN waru ratu lima, labo piti balanja-balanja kaina ni. Pidu ratu lima ma 

lao more, de raho tamba walina saratu. Kaboro-boro, kancao-ncaona wekina 

sampuru sewina ka bongi mangga sampuru kilona, dua wuraku laona. 

11. Awin tanggal enam mena edeni nenti sama mena, dua nai kai ake.  

Bune ai nenti Muhammadiyah? Waura nenti uluna ro? 

Wati, nenti sama ede sara‟á lalona nggahi la Ahma. 

12. Nami akan sangadina de ngaha kai kasi‟i ini riwu 

13. Wara uta ka, sabune kombi weli kai la La ka, sampuru riwu kombi ato 

sampuru dua ka. 

14. Hp ku de, nggahi ku “mai-mai ra ana, name duaa mu pa arake, la Ahma waura 

lao rero”, “de tahora midi dua mu de” nggahi walina. Ngoa ma nahu la Ahma, 

nangi dua wali labo siade. 
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15. Waru juta kombi nconggona ka 

16. Nggaduna ta Lombo ruana dua juta ciwi ratu lima, waura dompo wali ba dou 

ma ntau bawa aka ruana lima mpuru, tolu juta poda kaina. De nantangga deisa 

dei rekening lima mpuru wali de, dua juta ciwipa ka ni. 

17. Pila ncau kombi wekika ni, ini, pidu, waru wau kombika ni. Pidu dou di wa‟á 

ganta. Pidu gantaku. 

18. Kone piti nahu lima ratu watipu colana 

 

19. Sabunesi hasil bawana de? 

Sampuru pidu juta, de nconggo lo‟i wa‟ura dou dohoka. Andoku lo‟i ma 

ncera. Sajuta ku sakali sampuru bawana de ruana. 

20. Sajuta waru weha kaiba dou, pala weha nconngo sampe sa ake ka. 

21. Ma kadua kaina de, wa‟a na di Lombo, kai sajuta pidu. 

Ede pai la wa‟a sara‟ana aka Lombo waura eda pahu piti, kone kura saratu de 

sura kes madou. 

22. La Winda ka pidu wura kaina ade wura puasa ake ku. Pala nggahi iwa dohona 

londo aruraja aja. 

Io biasapa, kone waru wura, ciwi wura do‟a kaipani. Kone ciwi wura de 

modapa kiri kai loko ba puasa ake. Ne‟emu puasa ake pila doupa ma lao 

ngaha, tiwauna kone sampuru dou kombi ma lao. 

23. la La rau sapoda kaina na do‟a bulan tuju akeku pala tunda wau tiara rahina 

de. Do‟a suna anana ka. 

24. mura ja po ita doho fare leke salobe-lobe ni Mene. 

Fare leke awaka ni salobe, di suna-suna kai andou dho de 

25. fare leke na landa ku wau ma la La. Fare leke tolu kampi wau 

26. sampuru dua ku sakilo wali fare leke ka. 

ti, saratupa weli kaima name ni. 

Ioni, kalosa kaita sampuru dua sakilo. 

Sampuru sariwupa name landa kaimu 

Mada weli do mama Esa ka dua mpuru riwu re tolu kilo ku mbei kaina, 

sampuru riwu aka gili. 

Nahu ciwi riwu wehaku aka gili ni. 

27. Alhamdulillah eda la La de, mbeina uta hangga satembe de. Palamarapu si uta 

ta pede, aina kamboto iona. 

Io, ngaha duapa waura 

28. Ana na ka ro? 

ana na ka ni. Ampo sabua edepa wau ana na. 
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