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ABSTRAK 

 

The research aims at investigating (1) structure form of compound word, 

(2) kind of compound word, and (3) meaning of compound word in Bahasa 

Sumbawa Dialek jereweh (BSDJ). Data are gathered through simak cakap, dasar 

pancing, recording, field note, and introspection methods. Data source in this 

research are native speakers of bahasa Sumbawa dialek jereweh (BSDJ). By using 

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

membedakan (relate-compare-differentiate) techniques of equal intralingua 

method, data gathered before are analyzed intensively. To acquire form, kind and 

meaning of compound word in BSDJ, researcher is applied structural theory along 

with theory of compound word form, kind and meaning as complementary.  

The result illustrates that (1) structure forms of compound word are 

divided into noun + noun, noun +adverb, noun+verb, verb+verb, verb+noun, verb 

+adverb, adverb_adverb, adverb+verb, and another form+ numeric word; (2) there 

are 3 kinds of compound word in BSDJ, namely copulative, determinative and 

possessive; (3) the meaning of compound words are interrelated to their root form, 

some are denotative while others are connotative. Besides, some compound words 

are found to be experiencing repeated process which indicates other meanings, 

such as quantity meaning, unconditional meaning, resemblance root form 

meaning, action mentioned in root form are being done repeatedly meaning, 

action mentioned in root form are being done enjoyably meaning, action 

mentioned in root form are being done by two sides and affected one another 

meaning, matters related to profession mentioned in root form meaning, 

approximately about meaning, the highest position that can be achieved meaning, 

and meaning that appropriate to root form or without changing the meaning of its 

base form.  

keywords: compound word, form, and meaning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bentuk susunan kata majemuk, (2) 

jenis kata majemuk, dan (3) makna kata majemuk yang ada dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh (BSDJ). Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode simak cakap, dasar pancing, rekam, catat dan introspeksi. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari para penutur bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh (BSDJ). Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis 

menggunakan metode padan intralingual dengan teknik Hubung Banding 

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

menemukan bentuk, jenis, serta makna kata majemuk dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh (BSDJ), penelitian ini menggunakan teori struktural serta teori 

bentuk, jenis, dan makna kata majemuk sebagai pelengkap.  

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa (1) terdapat bentuk susunan kata 

majemuk yang terdiri dari kata benda + kata benda, kata benda + kata keadaan, 

kata benda + kata kerja, kata kerja + kata kerja, kata kerja + kata benda, kata kerja 

+ kata keadaan, kata keadaan + kata keadaan, kata keadaan + kata kerja, dan 

bentuk lain + kata bilangan; (2) dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh (BSDJ) 

terdapat tiga jenis kata majemuk, yakni kata majemuk jenis kopulatif, 

determinatif, dan posesif; dan (3) makna dari masing-masing kata majemuk ini 

masih memiliki pertalian dengan kedua unsur yang membentuknya, ada yang 

berupa makna wajar dan kiasan. Selain itu, terdapat kata majemuk yang 

mengalami proses pengulangan yang menyatakan beberapa makna antara lain 

menyatakan makna „banyak‟, makna „tak bersyarat‟, makna „yang menyerupai apa 

yang tersebut pada bentuk dasar‟, makna yang menyatakan bahwa „perbuatan 

yang tersebut pada bentuk dasar dilakukan berulang-ulang‟, makna yang 

menyatakan „perbuatan yang tersebut pada bentuk dasarnya dilakukan dengan 

enaknya atau dengan senangnya‟, menyatakan makna „perbuatan yang tersebut 

pada bentuk dasar itu dilakukan oleh dua pihak dan saling mengenai‟, menyatakan 

makna „hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang tersebut pada bentuk 

dasar‟, menyatakan makna „agak‟, menyatakan makna „tingkat yang paling tinggi 

yang dapat dicapai‟, serta makna yang sesuai dengan bentuk dasar atau tanpa 

mengubah arti bentuk dasarnya.  

Kata kunci: Kata majemuk, bentuk, dan makna. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam keseharian tentunya “bahasa” sudah sangat tidak asing lagi bagi 

semua umat manusia di dunia. Bahasa juga sebagai sarana yang sangat  penting 

dalam menunjang kehidupan manusia terutama dalam hal komunikasi. Dikatakan 

demikian, tanpa bahasa interaksi manusia satu dengan yang lain akan sulit terjadi. 

Oleh karena itu,  Kushartati dkk (2009: 3) menyatakan bahwa bahasa merupakan 

sistem tanda bunyi yang disepakati  untuk dipergunakan oleh para anggota 

kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan 

mengidentifikasi diri. Selain itu, bahasa merupakan sistem lambang arbitrer yang 

dipergunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan 

mengidentifikasi diri. Dari batasan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahawa 

(a) bahasa merupakan suatu sistem, (b) sebagai sistem, bahasa bersifat arbitrer, 

dan (c) sebagai sistem arbitrer, bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi, baik 

dengan orang lain maupun dengan diri sendiri (Kridalaksana 1982 dalam 

Aminuddin 1998). 

Menurut Mahsun (2009) dalam sebuah jurnal yang berjudul “Menggagas 

Pembelajaran Bahasa yang Bernuansa Keindonesiaan: Tantangan dan Peluangnya 

Bagi Tenaga Pendidik Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah” yang dimaksud 

dengan bahasa daerah adalah semua bahasa yang digunakan oleh kelompok etnik 

di Indonesia, seperti bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Bali, Sasak, Samawa, Mbojo, 



 
 

Bugis dan sebagainya. Dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa-

bahasa tersebut memiliki fungsi sebagai:      

1) lambang kebanggaan daerah, 

2)  lambang identitas daerah,  

3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah,  

4) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, serta  

5) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia.  

Dalam keadaan tertentu, bahasa daerah dapat berfungsi sebagai pelengkap bahasa 

Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah. 

 Keberadaan bahasa daerah di Indonesia diakui pula secara resmi oleh 

negara. Hal itu sejalan dengan penjelasan pasal 36 UUD yang menegaskan bahwa 

bahasa-bahasa daerah yang terdapat di Indonesia terutama yang masih digunakan 

sebagai sarana komunikasi masih dipelihara oleh masyarakat pemakainya (UUD 

1945). 

Bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa daerah yang bermacam ragam 

penuturnya, mau tidak mau takluk pada hukum perubahan. Begitu pula dengan 

bahasa daerah, perubahan itu bisa terjadi misalnya karena tempat kediamannya 

dipisahkan oleh pegunungan, selat, atau laut, maka lambat laun bahasa itu akan 

berubah, bisa juga karena proses evolusi bahasa, dan lain sebagainya. 

 Bahasa Sumbawa Dialek Jereweh (BSDJ) khususnya adalah salah satu 

bahasa daerah yang masih tumbuh dan berkembang seiring tumbuh dan 

berkembangnya penutur. Kemajuan iptek menyebabkan para penutur termasuk 



 
 

generasi mudanya menerima unsur-unsur kebahasaan dari luar baik di bahasa 

Indonesia maupun bahasa Inggris sehingga mempengaruhi tumbuh-kembang 

BSDJ. Di samping itu, secara psikolinguistis para penuturnya merasa malu 

menggunakan bahasa daerahnya karena dialeknya yang dianggap lucu sehingga 

akan menjadi bahan ejekan teman-teman dialek lain (dialek standar). Mereka 

sering kali beranggapan bahwa menggunakan bahasa daerah itu tidak gaul dan 

tidak kekota-kotaan. Meskipun ada juga sebagian penuturnya merasa bangga 

menggunakan bahasa daerahnya.  

Penelitian tentang bahasa Sumbawa Dialek Jereweh sudah banyak dilakukan 

bahkan sudah sering dilakukan, ada yang berbentuk skripsi, jurnal, buku, dan lain 

sebagainya. Aspek kajiannya pun beragam, mencakup aspek fonologi, morfologi, 

sintaksis, semantik, sosiolinguistik, dialektologi, sampai pragmatik. Namun, dari 

semua penelitian yang sudah dilakukan, belum ada yang membahas secara detail 

tentang pemajemukan kata atau komposisi dalam sistem morfologi bahasa 

Sumbawa. Atas dasar alasan itulah sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih 

jauh mengenai kata majemuk dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh (BSDJ). 

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian kata majemuk dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh (BSDJ).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

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

penelitian ini adalah sebagai berikut.  



 
 

a. Bagaimanakah bentuk susunan kata majemuk dalam bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh? 

b. Bagaimanakah jenis-jenis kata majemuk dalam bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh? 

c. Bagaimanakah makna kata majemuk dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.  

a. Mendeskripsikan bentuk susunan kata majemuk dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh. 

b. Mendeskripsikan jenis-jenis kata majemuk dalam bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh. 

c. Mendeskripsikan makna kata majemuk dalam bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat terwujud setelah dilakukannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

a. Manfaat Teoretis 

- Sebagai dokumentasi penelitian bahasa Sumbawa yang berkaitan dengan 

sistem morfologi bahasa Sumbawa. 



 
 

- Menambah wawasan masyarakat di Pulau Sumbawa mengenai keunikan 

bahasanya, khususnya tentang kata majemuk dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh.  

 

b. Manfaat Praktis 

- Menjadi salah satu rujukan penelitian bahasa Sumbawa. Khususnya bagi 

penelitian di bidang morfologi dan semantik. 

-  Sebagai bahan perbandingan bagi leksikografer dalam pembuatan kamus 

bahasa Sumbawa khususnya.  

-   Sarana pengembangan bahasa ke arah pembakuan bahasa Sumbawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1 Penelitian Relevan 

 Penelitian dalam bidang morfologi khususnya kata majemuk suatu bahasa 

sudah sering dilakukan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas 

tentang struktur bahasa yang isinya masih ada kaitannya dengan penelitian ini. 

Penelitian-penelitian tersebut antara lain sebagai berikut. 

Sumarsono dkk (1980 dalam Mahsun 2007: 49) mengkaji tentang “Struktur 

Bahasa Sumbawa”. Dalam penelitian ini hanya melihat secara sepintas tentang 

struktur bahasa Sumbawa yang mencakup bidang fonologi, morfologi, dan 

sintaksis. Dalam bidang morfologi khususnya hanya dibahas sedikit tentang 

komposisi. Selain itu, penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sumarsono dkk 

(1986) yang berjudul “Morgologi dan Sintaksis Bahasa Sumbawa”, masih 

dirasakan kurang memadai karena dalam penelitian ini tidak dibicarakan kaidah 

morfofonemik. 

Ramlan (1987) menjelaskan tentang kata majemuk dalam bahasa Indonesia. 

Penelitian ini menjelaskan proses pemajemukan kata, ciri-ciri, serta kata majemuk 

dengan unsur yang berupa morfem unik, adapun morfem unik dalam bahasa 

Indonesia dapat ditemukan pada kata majemuk simpang siur, gelap gulita, terang 

benderang, dan sunyi senyap. Bentuk siur, gulita, benderang, dan senyap 

merupakan morfem unik yang tidak dapat berkombinasi dengan unsur selain 

simpang, gelap, terang, dan senyap. Selain menyajikan data terbatas, contoh yang 

diberikan dalam penelitian ini juga hanya dari bahasa Indonesia. 



 
 

Alwi dkk (1998) menjelaskan mengenai kata majemuk serta bentuk-bentuk 

dari kata majemuk, tetapi tidak banyak data kata majemuk yang disajikan oleh 

Alwi dkk, hanya ada beberapa dari contoh kata majemuk dalam bahasa Indonesia 

yang ditampilkan dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak menjelaskan jenis kata 

majemuk yang ada dalam bahasa Indonesia, oleh karena itu penelitian ini masih 

dianggap kurang. 

Desnilawati (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Afiksasi dalam 

Pembentukan Verba Bahasa Sumbawa Dialek Sumbawa Besar”. Penelitian ini 

menekankan khusus pada afiksasi pembentukan verba. Kata majemuk memang 

ada yang terbentuk dari verba, tetapi tidak terbatas hanya dari  verba saja 

merupakan dapat juga terbentuk dari ajektiva dan nomina.  

Rahmat (2011) mengkaji “Proses Morfofonemik Bahasa Sumbawa Dialek 

Sumbawa Besar”. Rahmat dalam penelitiannya membahas tentang keseluruhan 

proses morfofonemik BSDSB yang meliputi afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. 

Kajian ini cukup lengkap menguraikan keseluruhan proses morfofonemik, tetapi 

uraiannya belum menyentuh komposisi secara detail khusus dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh (BSDJ). 

Irwan (2012) mengkaji “Perubahan Makna Sebagai Akibat Penggabungan 

Kata Melalui Proses Pemajemukan Dalam Bahasa Sasak”. Penelitian ini cukup 

lengkap dalam memaparkan pembahasan mengenai Kata Majemuk, tetapi 

penelitian ini hanya memaparkan data berupa Kata Majemuk dalam bahasa Sasak. 

Dari semua penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, penelitiannya 

cenderung hanya mengkaji mengenai kata majemuk secara garis besar terlebih 

lagi data mengenai kata majemuk pun sangat sedikit ditampilkan dalam masing-



 
 

masing penelitian tersebut, sehingga dirasa belum ada yang menyajikan data kata 

majemuk yang cukup banyak khususnya dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh 

(BSDJ).  

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Struktural 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori linguistik struktural  

atau linguistik modern yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Teori ini 

berpendapat bahwa bahasa terdiri atas beberapa perangkat, yaitu mulai dari bunyi 

bahasa sampai pada unit bahasa yang lebih besar yaitu wacana. Setiap perangkat 

memiliki sistem tersendiri yang dapat dikaji secara khusus akan tetapi setiap 

perangkat tersebut tidak dapat dilepaskan antara satu dengan lainnya karena 

memiliki kaitan yang sangat erat dan kaitan tersebut saling menentukan. 

Hubungan inilah yang sering disebut struktur. Semula aliran struktural ini 

menempatkan bentuk dan makna dalam kedudukan yang seimbang, tetapi dalam 

perkembangannya menjadi beraneka versi. Ada yang lebih menekankan pada segi 

bentuk dan ada pula versi yang lebih menekankan pada segi makna (Soeparno, 

2002: 47) . 

 2.2.2 Morfem  

Ada berbagai pengertian morfem yang dikemukakan oleh para ahli. 

Kushartanti dkk (2001: 144) menyatakan morfem adalah satuan gramatikal 

terkecil. Adapun  Sukri (2008: 18) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 

morfem adalah satuan gramatik yang paling kecil atau satuan gramatik yang tidak 

mempunyai satuan lain sebagai unsurnya. Bloomfield (1933) dalam Parera 



 
 

(1980:2) memberikan definisi morfem adalah suatu bentuk bahasa yang 

sebagiannya tidak mirip dengan bentuk lain mana pun juga baik secara bunyi 

maupun secara arti.  

Berdasarkan definisi morfem dari beberapa ahli seperti yang telah 

dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa morfem adalah satuan bahasa 

terkecil yang memiliki makna, baik makna leksikal maupun makna gramatikal 

serta tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil yang bermakna. 

Kaitan dengan morfem, terdapat dua istilah lain, yaitu morf dan alomorf. Morf 

adalah nama untuk semua bentuk yang belum diketahui statusnya (Chaer, 2007: 

149-150). Mahsun (2007: 6-7), morf adalah wujud konkret dari sebuah morfem 

yang  muncul akibat pengaruh lingkungan yang didekatinya. sedangkan Alomorf 

adalah nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui status morfemnya atau 

variasi dari suatu morfem Chaer (2007: 149-150).  

2.2.2 Klasifikasi  Morfem 

Klasifikasi morfem secara umum terbagi dalam beberapa kriteria antara 

lain sebagai berikut. 

a. Morfem bebas dan morfem terikat 

 Morfem bebas merupakan morfem yang tanpa hadirnya morfem lain dapat 

muncul dalam penuturan. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang 

tidak dapat muncul dalam penuturan sebelum berkombinasi dengan morfem 

lain. 

b. Morfem utuh dan morfem terbagi 

 Morfem utuh adalah semua morfem dasar bebas, sedangkan morfem terbagi 

adalah semua morfem yang terdiri dari dua bagian terpisah. 



 
 

c. Morfem segmental dan morfem suprasegmental 

 Morfem segmental adalah semua morfem yang berwujud bunyi, sedangkan 

morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk berdasarkan nada, 

intonasi, tekanan, durasi, dan sebagainya. 

d. Morfem beralomorf zero 

 Morfem beralomorf zero yaitu morfem yang salah satu alomorfnya tidak 

berwujud segmental maupun suprasegmental, melainkan berupa 

“kekosongan”. 

e. Morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal 

 Morfem bermakna leksikal adalah morfem-morfem yang secara inheren 

telah memiliki makna pada dirinya sendiri, tanpa mengalami proses 

morfologis, sementara morfem tak bermakna leksikal tidak memiliki makna 

apa-apa sebelum mengalami proses morfologis, seperti contoh morfem afiks 

seperti {ber-}, {me-}, dan {ter-} (Chaer,2007: 151-158). 

2.2.4 Morfem Unik  

Dalam ilmu linguistik dikenal istilah prakata atau kata prakategorial, dan 

pradasar. Ada juga yang menyebutnya morfem unik dan morfem yang tidak jelas 

maknanya. Dari semua istilah tersebut mengandung konsep yang sama. 

Sukri (2008: 17-18) menjelaskan bahwa jika suatu bentuk terdapat  di dalam 

kombinasi  satu-satunya dengan bentuk lain, maka bentuk tersebut merupakan 

morfem dan disebut morfem unik. Dalam bahasa Indonesia misalnya, bentuk 

gulita / gulita / tidak pernah berdiri sendiri dan hanya dapat berkombinasi dengan 

bentuk gelap /gəlap/ ; sehingga ditemukan hanya dalam satu-satunya kombinasi, 



 
 

yaitu  gelap gulita // gəlap gulita // dan sifatnya unik. Oleh karena itu, bentuk 

gulita /gulita/ termasuk morfem, yaitu morfem unik. 

Adapun Samsuri (1981: 188) mengemukakan bahwa morfem-morfem 

terikat ialah morfem-morfem yang tak pernah di dalam bahasa yang wajar 

diucapkan tersendiri. Morfem-morfem ini umpamanya ter-, per-, -i, -an. Di 

samping ini ada juga bentuk-bentuk seperti -juang, -tawa, -gurau; yang tak 

pernah juga diucapkan tersendiri, melainkan selalu dengan salah satu imbuhan 

atau lebih. 

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa istilah morfem unik atau 

morfem yang tidak jelas maknanya ini merupakan morfem yang tidak bisa muncul 

dalam penuturan sebelum mengalami proses morfofonemik dan tidak dapat berdiri 

sendiri tanpa melekat terlebih dahulu dengan morfem lain. Adapun contoh selain 

yang ditampilkan diatas dalam bahasa Indonesia seperti morfem benderang yang 

hanya bisa melekat pada morfem terang, morfem baur dengan morfem campur, 

morfem serapah dengan morfem sumpah, morfem legam dengan morfem hitam, 

morfem tindih dengan morfem tumpang, morfem rentah dengan morfem tua, 

morfem babak dengan morfem belur, morfem laun dengan morfem lambat dan 

lain sebagainya. 

2.2.5  Pemajemukan Kata (komposisi) 

Berdasarkan pendapat para ahli dikemukakan beberapa definisi komposisi 

antara lain. Komposisi adalah penggabungan dua morfem bebas atau lebih untuk 

membentuk kata kompleks (Soeparno, 2002 : 96). Komposisi adalah hasil dan 

proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas 



 
 

maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki 

identitas leksikal yang berbeda, atau yang baru (Chaer, 2007 : 182). Komposisi 

menurut Verhaar (1996: 154) proses morfemis yang menggabungkan dua morfem 

dasar (pradasar) menjadi satu kata, yang namanya “kata majemuk” atau 

komposisi. Sasrasoegonda (1910 dalam Kridalaksana 1988: 39) mendefinisikan 

kata majemuk adalah nama benda yang dibangun dari dua perkataan, satu di 

antaranya adalah keterangan bagi yang lain, kadang-kadang menyatakan hal yang 

lain lagi. Yasin (1988) mendefinisikan kata majemuk ialah dua kata atau lebih  

yang menjadi satu dengan erat sekali dan menunjuk atau menimbulkan satu 

pengertian baru. Adapun Samsuri (1981) mendefinisikan kata majemuk sebagai 

konstruksi yang terdiri atas dua morfem atau dua kata atau lebih, konstruksi  ini 

bisa berupa akar + akar, pokok + pokok, akar + pokok (pokok + akar), yang 

mempunyai suatu pengertian. Pusat Bahasa (2008) mengemukakan istilah 

majemuk/ kompositium merupakan hasil penggabungan dua bentuk atau lebih, 

yang menjadi salah satu leksikal baru. Gabungan kata itu berupa (1) gabungan 

bentuk bebas dengan bentuk bebas, (2) bentuk bebas dengan bentuk terikat, (3) 

bentuk terikat dengan bentuk terikat.  

Unsur-unsur yang membentuk kata majemuk dalam bahasa Indonesia 

mempunyai distribusi yang bermacam-macam, misalnya bentuk majemuk rumah 

makan terdiri atas morfem {rumah} dan morfem {makan}. Kedua morfem itu 

sama-sama berdistribusi bebas dan tidak terikat oleh yang lainnya. Selain itu, ada 

lagi bentuk kata majemuk yang salah satu morfemnya terikat ketat atau morfem 

unik (unique morphone). Morfem ini hanya dapat bergabung dengan satu-satunya 



 
 

unsur yang terdapat pada bentuk majemuk yang bersangkutan. Misalnya, bentuk 

gelap gulita terdiri atas morfem {gelap} dan morfem {gulita}, morfem {gelap} 

tidak selalu bergabung dengan morfem {gulita} tetapi morfem {gulita} selalu 

bergabung dengan morfem {gelap} dan karena itulah morfem {gulita} disebut 

morfem unik (Muslich: 2009 ). 

2.2.6   Ciri-ciri Kata Majemuk 

  Dua kata atau lebih yang dihubungkan tidak selamanya menjadi bentuk 

“kata majemuk”. Sebagai kata majemuk susunan, sifat, fungsi, atau artinya 

berbeda dengan bentuk-bentuk lain. 

Adapun ciri-ciri kata majemuk sebagai berikut. 

a. kedua unsurnya menunjuk/ membentuk/ menimbulkan pengertian baru, 

b. hubungan antara kedua unsurnya sangat erat dan rapat sehingga tidak dapat 

dipertukarkan atau dibolak-balik, 

c. hubungan antara kedua unsur sangat rapat dan erat sehingga di antara 

keduanya tidak dapat disisipi unsur lain yaitu “yang” dan “di”, dan 

d. hubungan antara kedua unsur sangat rapat dan erat sehingga jika diberi afiks 

harus kena pada seluruh kata dan tidak boleh disisipkan diantara kedua 

unsurnya (Yasin, 1988: 152-156). 

2.2.7  Bentuk Majemuk 

Alwi dkk (2003) mengemukakan pula ada tiga bentuk kata majemuk dalam 

bahasa Indonesia, yaitu : 



 
 

a. verba majemuk dasar, yaitu verba majemuk yang tidak berafiks dan tidak 

mengandung komponen berulang, contohnya: temu wicara, maju mundur, 

hancur lebur, tatap muka, bunuh diri,dan sebagainya; 

b. verba majemuk berafiks, yaitu verba majemuk yang mengandung afiks 

tertentu, contohnya: menyebarluaskan, berdiam diri, mengikutsertakan, akal 

budi, mengambil alih, dan sebagainya; 

c. verba majemuk berulang, verba majemuk dalam bahasa Indonesia dapat 

direduplikasi jika kemajemukannya bertingkat dan jika intinya adalah bentuk 

verba yang dapat direduplikasi pula. 

contohnya: naik pangkat   naik-naik pangkat 

pulang kampung pulang-pulang kampung 

goyang kaki goyang-goyang kaki 

pindah tangan pindah-pindah tangan 

 Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kata majemuk terdiri dari 

tiga bentuk yaitu kata majemuk dasar, kata majemuk, berafiks, dan kata majemuk 

reduplikasi. 

2.2.8 Jenis Kata Majemuk 

     Mess (1983 dalam Yasin 1988: 165) menggolongkan kata majemuk 

menjadi tiga jenis, yaitu: 

a. Kata majemuk kopulatif (gabung), yaitu kata majemuk yang kedua unsurnya 

sederajat/ setara, tidak saling menentukan. Contohnya : sanak saudara, siang 

malam, cantik molek, kurus kering, suka ria, dan sebagainya. 



 
 

b. Kata majemuk determinatif (menentukan), dalam kata majemuk determinatif 

kata yang pertama ditentukan oleh kata yang kedua. Contohnya : sapu tangan, 

kereta api, orang tua, raja muda, hari besar, bunga mawar, orang sunda, dan 

sebagainya. 

c. Kata majemuk posesif (kepunyaan/ pemilikan), kata majemuk posesif 

dikelompokkan menjadi tiga bagian: 

1. Persenyawaan yang mengandung arti kiasan, contohnya: panjang tangan, 

buah bibir, buah tangan, dan buah hati. 

2. Gelar atau panggilan kepada seseorang yang mempunyai sifat seperti yang 

tersebut pada kedua unsurnya, contohnya: si kepala botak, si rambut 

panjang, si mulut panjang, dan si panjang lidah. 

3. Kata yang kedua menerangkan kata yang pertama dalam arti “kepunyaan”, 

contohnya: bibir sumur, daun pintu, dan halaman buku. 

2.2.9 Susunan Kata Majemuk 

 Muljana (1956 dalam Yasin 1988: 158) mengemukakan bahwa 

berdasarkan susunannya, kata majemuk digolongkan menjadi: 

a. Kata majemuk berangkaian, yaitu unsur-unsurnya tidak saling 

menguasai dan tidak saling menerangkan dan makna kata-katanya 

sama atau berlawanan.  

Susunannya terdiri atas: 

1. Kata benda + kata benda, contohnya: laki bini, ibu bapak, kaki 

tangan, kawan lawan, dan sebagainya. 

2. Kata keadaan + kata keadaan, contohnya: tinggi rendah, sunyi 

sepi, baik buruk, suka duka, rindu dendam, dan sebagainya.  



 
 

3. Kata kerja + kata kerja, contohnya: naik turun, ulang alik,pulang 

pergi, sepak terjang, tumpah tindih, hilir mudik, dan sebagainya.  

b. Kata majemuk berpelengkap, yaitu kata majemuk yang unsurnya 

satunya menerangkan atau melengkapi unsur lain.  

Susunannya terdiri atas: 

1. Kata benda + kata benda, contohnya: air mata, jari kelingking, 

anak sungai, batu api, dan sebagainya. 

2. Kata benda + kata keadaan, contohnya: tanah lapang, hari raya, 

besi tua, bini muda, jalan raya, dan sebagainya. 

3. Kata benda + kata kerja, contohnya: kursi goyang, kamar tidur, 

kamar mandi, lampu duduk, dan sebagainya. 

4. Kata keadaan + kata keadaan, contohnya: putih bersih, tua renta, 

kurus kering, merah tua, pahit getir, dan sebagainya. 

5. Kata keadaan + kata benda, contohnya: keras hati, tinggi hati, 

panjang lidah, sesak dada, besar mulut, dan sebagainya. 

6. Kata keadaan (warna) + kata benda, contohnya: kuning langsat, 

merah delima, merah jambu, biru laut, dan sebagainya. 

7. Kata kerja + kata benda, contohnya: angkat kaki, cucu tangan, 

makan angin, gigit jari, dan sebagainya. 

8. Kata kerja + kata keadaan, contohnya: omong kosong, jaan 

beakang, dan jual mahal. 

9. Bentuk lain + kata bilangan, contohnya: dua sejoli, langkah 

seribu, dan tujuh turunan. 

 



 
 

2.2.10  Makna Kata Majemuk 

  Muljana (1956 dalam Yasin 1988: 158) menyebutkan bahwa kata 

majemuk berdasarkan arti dikelompokkan menjadi: 

a. Kata majemuk wajar, ialah kata majemuk yang artinya tidak merupakan 

kiasan. Contohnya: indah permai, muram durja, dan kamar mandi.  

b. Kata majemuk kiasan, ialah kata majemuk yang artinya merupakan kiasan. 

Contohnya: panjang tangan, besar kepala, tebal muka, dan besar mulut. 

 Alwi dkk (2003: 151) mengemukakan bahwa untuk membedakan idiom 

dengan kata majemuk sekaligus mengidentifikasi makna kata majemuk digunakan 

formula sebagai berikut.  

Kata majemuk : A + B menimbulkan makna AB 

Idiom   : A + B menimbulkan makna C 

 Formula di atas memaparkan bahwa ketika sebuah kata baik itu kata benda, 

kata kerja, atau kata sifat  yang diformulakan sebagai bentuk A bergabung dengan 

sebuah kata baik itu kata benda, kata kerja, atau kata sifat yang diformulakan 

sebagai bentuk B akan menimbulkan makna AB yaitu makna kata majemuk yang 

berasal dari gabungan makna dari kedua kata dari bentuk A dan bentuk B, 

sementara idiom diformulakan bentuk A bergabung dengan bentuk B akan 

menimbulkan makna C.  

  Selain itu, makna kata majemuk khususnya bentuk kata majemuk yang 

berupa pengulangan dapat juga diidentifikasi sebagai berikut. Proses pengulangan 

tersebut menyatakan beberapa makna: 



 
 

a. menyatakan makna „banyak‟, contoh: rumah-rumah, binatang-binatang, 

kejahatan-kejahatan, dan sebagainya. Makna banyak juga tidak selalu 

dinyatakan dalam perulangan, misalnya dalam kalimat. 

 Rumah penduduk banyak yang rusak akibat cleret tahun. (kata rumah sudah 

menunjuk makna „banyak‟). 

b. menyatakan makna „banyak‟, yaitu tidak berhubungan dengan bentuk dasar, 

melainkan berhubungan dengan kata yang “diterangkan”. Misalnya, rumah 

itu besar-besar (besar-besar menyatakan makna „banyak‟ bagi kata yang 

diterangkan, dalam hal ini rumah). 

c. menyatakan makna „tak bersyarat‟, contoh: jambu-jambu mentah 

dimakannya. (pengulangan kata jambu dapat digantikan kata meskipun) 

d. menyatakan makan „yang menyerupai apa yang tersebut pada bentuk dasar‟ 

dalam hal ini proses pengulangan berkombinasi dengan proses pembubuhan 

afiks –an, contoh: kuda-kudaan, rumah-rumahan, sepeda-sepedaan, dan 

sebagainya. 

e. menyatakan bahwa „perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar dilakukan 

berulang-ulang‟, contoh: berteriak-teriak, memukul-mukul, menyobek-nyobek, 

dan sebagainya. 

f. menyatakan bahwa „perbuatan yang tersebut pada bentuk dasarnya dilakukan 

dengan enaknya, dengan santainya, atau dengan senangnya‟, contoh: duduk-

duduk, berjalan-jalan, makan-makan, membaca-baca, dan sebagainya. 

g. menyatakan bahwa „perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar itu dilakukan 

oleh dua pihak dan saling mengenai‟. Dengan kata lain, pengulangan itu 



 
 

menyatakan makna „saling‟, contoh: pukul-memukul, kunjung-mengunjungi, 

olok-memperolokkan, dan sebagainya. 

h. menyatakan‟hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang tersebut pada 

bentuk dasar‟, contoh: karang-mengarang, cetak-mencetak, jilid-menjilid, 

potong-memotong, dan sebagainya. 

i. menyatakan makna „agak‟, contoh: kemerah-merahan, kehitam-hitaman, 

kekuning-kuningan, dan sebagainya. 

j. menyatakan makna „tingkat yang paling tinggi yang dapat dicapai‟. Dalam 

hal ini pengulanagan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks se-nya, 

contoh: sepenuh-penuhnya, serajin-rajinnya, sekuat-kuatnya, dan sebagainya. 

k. selai dari makna-makna yang tersebut diatas, terdapat juga proses 

pengulangan yang sebenarnya tidak mengubah arti bentuk dasarnya, 

melainkan hanya menyatakan intensitas perasaan. Bandingkan, misalnya kata 

mengharapkan dengan mengharap-harapkan, membedakan dengan 

membeda-bedakan, sekenyangnya dengan sekenyang-kenyangnya, berlarian 

dengan berlari-larian (Ramlan, 1987: 175-184). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Populasi 

Dalam setiap penelitian, unsur populasi mutlak dipergunakan. Menurut 

Sudjana (1982: 57) populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil 

menghitung maupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dan karakteristik 

tertentu mengenai sekumpulan objek lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya. Menurut Mahsun (2007: 28), dalam hubungan dengan masalah penutur, 

populasi dimaknai sebagai keseluruhan individu yang menjadi anggota 

masyarakat tutur bahasa yang akan diteliti dan menjadi sasaran penarikan 

generalisasi tentang seluk-beluk bahasa tersebut. Dari kedua pengertian tersebut 

jelas bahwa populasi adalah semua unsur yang akan diteliti dari sekumpulan objek 

yang lengkap. Populasi penelitian ini adalah seluruh penutur bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh yang ada di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. 

 

3.2 Sampel 

 Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat 

yang sama dengan populasinya (Sudjana 1982: 71). Menurut Mahsun (2007: 29) 

sampel adalah sebagian penutur atau wilayah pakai bahasa yang menjadi wakil 

dari keseluruhan objek penelitian. Jadi, sampel  penelitian ini adalah penutur asli 

bahasa Sumbawa Dialek Jereweh (BSDJ). Pemilihan sampel ini didasarkan pada 



 
 

pertimbangan wilayah ini merupakan tempat tinggal peneliti sendiri terlebih lagi 

peneliti merupakan penutur asli sehingga mempermudah dalam verifikasi data.  

 

3.3  Informan 

Ketika akan melakukan penelitian, peneliti tentunya membutuhkan 

informan sebagai sumber informasi yang dianggap penting dalam penelitiannya. 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti membutuhkan informan yang akan 

dimintai keterangan mengenai bentuk-bentuk kata majemuk. Menurut 

Kridalaksana (2008: 93), informan adalah orang yang memberikan keterangan 

tentang data bahasa.  

Samarin (1988 dalam Mahsun 2007:77) mengisyaratkan bahwa untuk 

penelitian yang menyangkut aspek struktur bahasa cukup diperlukan satu orang 

informan yang baik. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan dua 

orang informan yang merupakan penutur bahasa Sumbawa Dialek Jereweh 

(BSDJ),  hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat dikoreksi silang demi 

keabsahan data tersebut. Adapun kriteria pemilihan informan ini adalah sebagai 

berikut. 

a. berjenis kelamin pria atau wanita; 

b. berusia antara 25-65 tahun (tidak pikun); 

c. orang tua, istri, atau suami informan lahir dan dibesarkan di desa itu serta 

jarang atau tidak pernah meninggalkan desanya; 

d. berpendidikan minimal tamat pendidikan dasar (SD-SLTP); 



 
 

e. berstatus sosial menengah (tidak rendah atau tidak tinggi) dengan harapan 

tidak terlalu tinggi mobilitasnya; 

f. dapat berbahasa Indonesia; dan 

g. sehat jasmani dan rohani (Mahsun, 2007: 141). 

 

3.4 Metode Penelitian 

Kaitannya dengan penelitian bahasa, dalam penelitian ini dibutuhkan 

metode yang andal agar dapat diperoleh hasil penelitian yang ilmiah dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui tiga 

tahap, yaitu tahap penyediaan data, analisis data, dan perumusan/ penyajian hasil 

analisis (Mahsun, 2007: 85-86). 

a. Metode Penyediaan Data 

   Dalam menyediakan data pada penelitian ini digunakan metode 

simak. Metode simak merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara menyimak penggunaan bahasa, baik penggunaan 

bahasa secara lisan maupun tertulis (Mahsun, 2007: 92).  

   Metode lain yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian 

ini adalah metode cakap dengan teknik dasar pancing. Dalam metode 

cakap tentunya cara dalam pengumpulan data berupa percakapan, adanya 

percakapan antara peneliti dengan informan mengandung arti terdapat 

kontak antarmereka. Sementara teknik dasar pancing dipandang perlu 

karena percakapan yang diharapkan sebagai pelaksana metode tersebut 

hanya dimungkinkan muncul jika peneliti memberikan stimulasi 



 
 

(pancingan) pada informan untuk memunculkan gejala kebahasaan yang 

diharapkan oleh peneliti (Mahsun, 2007: 95). 

   Teknik dasar pancing dijabarkan ke dalam dua teknik lanjutan, 

yaitu teknik lanjutan tatap semuka dan cakap tansemuka.  Teknik cakap 

semuka melakukan percakapan dengan pengguna bahasa sebagai informan 

dengan bersumber pada pancingan yang sudah disiapkan (berupa daftar 

tanya) atau secara spontanitas (Mahsun, 2007: 96). 

   Metode introspeksi adalah salah satu metode yang digunakan juga 

dalam penelitian ini, introspeksi merupakan metode penyediaan data 

dengan memanfaatkan intuisi kebahasaan peneliti yang meneliti bahasa 

yang dikuasainya (bahasa ibu) untuk menyediakan data yang diperlukan 

bagi analisis sesuai dengan tujuan penelitiannya (Mahsun, 2007: 104).  

   Sudaryanto (1985 dalam Mahsun 2007: 78) mengisyaratkan  

bahwa penelitian yang baik adalah peneliti yang meneliti bahasa yang 

dikuasainya. Oleh karena itu, metode ini sangat relevan digunakan peneliti 

karena peneliti merupakan pengguna bahasa Sumbawa Dialek Jereweh 

serta lahir dan dibesarkan di wilayah penggunaan dialek tersebut. Posisi 

peneliti sebagai penutur asli bahasa yang diteliti tentu akan sangat 

memudahkan dan membantu dalam tahap penyediaan serta analisis data 

penelitian. 

   Peneliti juga menerapkan teknik lanjutan yang dikenal dengan 

istilah teknik catat. Untuk mengetahui realisasis fonem-fonem tertentu 

(misalnya dengan memanfaatkan fonetik artikulatoris) tidak hanya cukup 

dengan mendengarkan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh informan, tetapi 



 
 

juga harus melihat bagaimana bunyi itu dihasilkan. Selanjutnya apa yang 

dilihat itu harus dicatat karena meskipun ada hasil rekaman, namun hasil 

rekaman dalam bentuk pita rekaman tidak pernah memberikan gambaran 

ihwal yang berkaitan dengan fonetik artikulatoris (Mahsun, 2007 : 131). 

   Teknik lain yang digunakan pula adalah teknik rekam sebagai 

pelengkap dari teknik catat. Dengan teknik rekam maka peneliti dapat 

mengecek kembali apa yang telah dicatat sebelumnya dengan mendengar 

kembali hasil rekaman(Mahsun, 2007 : 132). 

b. Metode Analisis Data 

   Tahap analisis data merupakan tahapan yang sangat menentukan, 

karena pada tahapan ini kaidah-kaidah yang mengatur keberadaan objek 

penelitian harus sudah diperoleh. Karena tahapan ini sangat krusial, maka 

diperlukan metode dan teknik-teknik yang andal. Ada dua metode utama 

yang digunakan dalam analisis data, yaitu metode padan intralingual dan 

metode padan ekstralingual (Mahsun, 2007: 117). 

   Dalam penelitian ini digunakan metode padan intralingual, metode 

ini merupakan metode analisis dengan cara menghubung-hubungkan 

unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa 

maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda. Menurut Mahsun (2007), 

untuk menerapkan metode padan intralingual ini, ada  tiga teknik dasar 

yang  dapat digunakan, yakni Teknik Hubung Banding Menyamakan 

(HBS), Hubung Banding Membedakan (HBB), dan Hubung Banding 

Menyamakan Hal Pokok (HBSP).  



 
 

   Dalam penganalisisan data penelitan ini digunakan teknik 

Hubungan Banding Menyamakan (HBS) dan Hubung Banding 

Membedakan (HBB) kedua metode ini bertujuan untuk mencari kesamaan 

hal pokok dari pembedaan dan penyamaan yang dilakukan dengan 

menerapkan teknik HBS dan HBB, karena tujuan akhir dari banding 

menyamakan atau membedakan tersebut adalah menemukan kesamaan 

pokok diantara yang diperbandingkan itu  (Mahsun, 2007: 117-118).  

   Pertama-tama akan disajikan data dalam bentuk kata majemuk  

bahasa Sumbawa Dialek jereweh. Selanjutnya, bentuk-bentuk tersebut 

diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri kata majemuk apakah termasuk kata 

majemuk atau tidak. Setelah diidentifikasi, kemudian data yang berupa 

kata majemuk tersebut digolongkan berdasarkan jenisnya .   

   Setelah itu, barulah akan diuraikan konteks penggunaan kata 

majemuk bahasa Sumbawa Dialek Jereweh dalam tuturan. Data tersebut 

dilekatkan pada kalimat kemudian diartikan kedalam bahasa Indonesia. Ini 

dilakukan untuk melihat tingkat keberterimaan kata majemuk dalam 

tuturan. Terutama ditinjau dari segi maknanya. 

c. Metode Perumusan / Penyajian Hasil Analisis Data 

   Hasil analisis data dalam penelitian ini disajikan melalui dua cara, 

yaitu metode informal dan formal. Metode informal yaitu perumusan 

dengan menggunakan terminologi yang bersifat teknis, sementara metode 

formal merupakan perumusan dengan menggunakan tanda-tanda atau 

lambang-lambang (Mahsun, 2007:125). Hasil analisis data akan 



 
 

ditampilkan secara deskriptif melalui kalimat-kalimat yang biasa 

digunakan dalam penelitian ilmiah serta menggunakan lambang-lambang 

bahasa. Lambang-lambang bahasa ini penting supaya dapat membedakan 

karakter dan fungsi dari bentuk satuan lingual yang satu dengan satuan 

lingual lainnya. Misalnya, lambang mana yang menunjukkan satuan 

morfemis dan lambang mana yang menunjukkan makna dari suatu bentuk. 

Adapun lambang-lambang bahasa yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: lambang ({}) menandakan bahwa bentuk yang diapitnya 

merupakan satuan morfemis (morfem), lambing e shwa (ə) menandakan 

bunyi vokal e tertutup, lambang ([]) menunjukkan transkripsi fonetis, 

tanda petik dua („…‟) menunjukkan bahwa bentuk yang diapitnya 

merupakan makna dari suatu bentuk, dan kata dan istilah yang dicetak 

miring menunjukkan bahwa kata dan istilah tersebut merupakan data 

kebahasaan. Baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa 

asing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Sebelumnya pada bagian pendahuluan, penelitian ini membahas mengenai 

kata majemuk bahasa Sumbawa Dialek Jereweh. Sesuai dengan rumusan masalah, 

dalam bab ini akan dipaparkan mengenai bentuk susunan kata majemuk, jenis-

jenis kata majemuk, dan makna kata majemuk dalam bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh. 

 

4.1 Bentuk Susunan Kata Majemuk dalam Bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh (BSDJ) 

Dari hasil pengumpulan data, ditemukan cukup banyak kata majemuk yang 

ada dalam bahasa Sumbawa Dialek jereweh (BSDJ). Masing-masing kata 

majemuk tersebut tersusun antara kata benda + kata benda, kata benda + kata 

keadaan, kata benda + kata kerja, kata kerja + kata kerja, kata kerja + kata benda,  

kata kerja + kata keadaan, kata keadaan + kata keadaan, kata keadaan + kata kerja, 

dan bentuk lain + kata bilangan. Kata majemuk tersebut sebagai berikut. 

a. Kata benda + kata benda 

Kata majemuk yang tersusun dari kata benda + kata benda antara lain sebagai 

berikut.  

Tabel 1. Kata benda + Kata benda 

No. Kata benda Kata benda Kata majemuk 

1. anak [anak] „anak‟ aden [adɛn] „tangga‟ anak aden „anak tangga‟ 

2. anak [anak] ‟anak‟ cobeq [cobɛk]‟cobek‟ anak cobeq „anak 

cobek‟ 



 
 

3. bale [bale] „rumah‟ para [para] „loteng‟ bale para „rumah‟ 

4. bangkat [baŋkat] 

’sawah/ladang‟ 

tana  [tana]„tanah‟ bangkat tana „sawah, 

harta‟ 

5. bine [bine]„istri‟ anak  [anak]„anak‟ bine anak „istri anak‟ 

6. dalang[dalaŋ]„namp

an‟ 

tebokang[tǝbokaŋ]‟ko

bokan‟ 

dalang tebokang 

‟nampan makanan‟ 

7. empa [ǝmpa] „ikan‟ jangan [jaŋan] „ikan‟ empa jangan „ikan‟ 

8. gerugu [gǝrugu] 

„petir‟ 

rante [rante]„rantai‟ gerugu rante „petir‟ 

9. ima [ima] „tangan‟ tuyuq [tuyUq] 

’telunjuk,tunjuk‟ 

ima tuyuq ‟jari telunjuk‟ 

10. iyung [iyUŋ] 

„hidung‟ 

mata  [mata]„mata‟ 
iyung mata 

„wajah,tubuh,batang 

hidung‟ 

11. kaki [kaki]„kakek‟ nini [nini]„nenek‟ kaki nini „kakek- nenek‟ 

12. kebo [kebo]„kerbau‟ jaran [jaran]„kuda‟ kebo jaran „kerbau dan 

kuda‟ 

13. kreq [krɛq]„kain‟ lamung 

[lamUŋ]„baju‟ 

kreq lamung „pakaian‟ 

14. loto [loto] „beras‟ meniq [menIq]„beras‟ loto meni „beras‟ 

15. ne [nε]„kaki‟ numpu  [numpu]„ibu 

jari‟ 

ne numpu „ibu jari kaki‟ 

16. pingan 

[piŋan]„piring‟ 

talang [talaŋ]„piring‟ pingan talang „piring‟ 

17. selo [sεlɔ]„kendi‟ 
kemeras  

[kεmεras]„wadah 

beras‟ 

selo kemeras „kendi 

beras‟ 

18. sampar 

[sampar]„tikar‟ 

galang[galaŋ]„bantal‟ sampar galang „tempat 

tidur‟ 

19. sira  [sira]„garam‟ bage [bage]„buah 

asam‟ 

sira bage „garam dan 

asam‟ 

 

Kata anak yang masing-masing berada di awal kata aden dan cobeq, 

kemudian kata bale, bangkat, bine, dalang, empa, ima, iyung, kaki, kebo, kreq, 

loto, ne, pingan, gerugu, selo, sampar, inaq dan sira digolongkan kata benda. 

Dikatakan demikian karena masing-masing dari kata tersebut memiliki ciri-



 
 

ciri, yakni: 1) secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung 

dengan partikel tidak, 2) mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel 

dari. Misalnya, dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh, kata bale „rumah‟ 

dapat didahului partikel kaman „dari‟ sehingga menghasilkan bentukan kaman 

bale „dari rumah‟, kaman bangkat „dari sawah‟ kaman anak „dari anak‟, 

kaman bine „dari istri‟, atau kata empa „ikan‟ tidak dapat bergabung dengan 

partikel no „tidak‟, seperti *no empa „tidak ikan‟, *no ima „tidak tangan‟, *no 

kreq „tidak kain‟, *no loto „tidak beras‟, *no ne „tidak kaki‟, *no selo „tidak 

kendi‟, dan seterusnya. Kata aden, cobeq, para, tana, rane, tebokang, jangan, 

tuyuq, mata, nini, jaran, lamung, meniq, numpu, talang, rante, kemeras, 

galang, bapak, dan bage juga digolongkan kata benda karena memiliki ciri-

ciri kata benda seperti telah disebutkan sebelumnya. 

b. Kata benda + kata keadaan 

Kata majemuk yang tersusun dari kata benda + kata keadaan antara lain 

sebagai berikut. 

Tabel 2. Kata benda + Kata keadaan 

NO. Kata benda Kata keadaan Kata majemuk 

1. anak [anak]„anak‟ dadi [dadi] (Morfem 

unik) 

anak dadi „anak 

keturunannya‟ 

2. anak [anak]„anak‟ tereq [tεrεq]„tiri‟ anak tereq „anak tiri‟ 

3. baloq [baloq] 

„nenek,kakek‟ 

tolo [tolo](Morfem 

unik) 

baloq tolo ‟nenek 

moyang‟ 

4. asu [asu]‘anjing’ 
roga [roga](Morfem 

unik) 
asu roga „anjing gila‟  

5. biar [biar]„bibir‟ 
jontor [jɔntɔr] 

(Morfem unik) 

biar jontor 

 „bibir sumbing‟ 

6. bine [bine]„istri‟ pun [pun]„pohon‟ bine pun „istri pertama‟ 

7. bine [bine]„istri‟ poto [poto]„ujung‟ bine poto „istri 



 
 

terakhir/istri muda‟ 

8. daru [daru]„bumbu‟ 
daraq [daraq] 

(Morfem unik) 

daru daraq „bumbu-

bumbu‟ 

9. inaq [inaq]„ibu‟ tereq [tεrεq]„tiri‟ inaq tereq „ibu tiri‟ 

10. langan [laŋan] 

„jalan‟ 
rea [rea]„besar‟ langan rea „jalan besar‟ 

11. mata [mata]„mata‟ ano [ano]„hari‟ mata ano „mata hari‟ 

12. pingan [piŋan] 

„piring‟ 

coek [coεk] 

(Morfem unik) 
pingan coek „piring‟ 

13. roro [roro]„sampah‟ 
rokat [rokat] 

(Morfem unik) 
roro rokat „sampah‟ 

14. sira [sira]„garam‟ 
botar [botar] 

(Morfem unik) 
sira botar „garam kasar‟ 

15. tau [tau]„orang‟ lokaq [lokaq]„tua‟ tau lokaq „orang tua‟ 

 

Kata anak yang masing-masing berada di awal kata dadi dan tereq, 

kemudian kata bine yang masing-masing berada di awal kata pun dan poto, 

serta kata asu, baloq, biar, daru, inaq, langan, mata, pingan, roro, sira, dan 

tau, digolongkan kata benda. Dikatakan demikian karena masing-masing dari 

kata tersebut memiliki ciri-ciri, yakni: 1) secara sintaksis tidak mempunyai 

potensi untuk bergabung dengan partikel tidak, 2) mempunyai potensi untuk 

didahului oleh partikel kaman „dari‟. Misalnya, dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh, kata poto „ujung‟ dapat didahului partikel kaman „dari‟ 

sehingga menghasilkan bentukan kaman poto „dari ujung‟, kaman inaq „dari 

ibu‟ kaman tau „dari orang‟, kaman mata „dari mata‟, atau kata langan „jalan‟ 

tidak dapat bergabung dengan partikel no „tidak‟, seperti *no langan ‟tidak 

jalan‟, *no bine „tidak istri‟,  *no sira ‟tidak garam‟, *no roro „tidak sampah‟, 

dan seterusnya. 



 
 

 Kata dadi, toloq, jontor, pun, poto, roga, daraq, tereq, rea, ano, coek, 

rokat, botar,  dan lokaq digolongkan kata keadaan atau berkategori ajektiva. 

Karena kata-kata tersebut memiliki ciri-ciri ajectiva, yakni; 1) 

kemungkinannya bergabung dengan partikel tidak, 2) mendampingi nomina, 

atau 3) didampingi partikel seperti, sangat, agak, lebih, 4) memiliki ciri-ciri 

morfologis, seperti -er (dalam honorer), -if (dalam sensitif), -i (dalam alami), 

atau 5) dibentuk menjadi nomina dengan konfikas ke-an. Misalnya, dalam 

bahasa Sumbawa Dialek Jereweh, kata rea „besar‟ didampingi partikel lebe 

„lebih‟ dan keras „sangat‟ sehinggga menghasilkan bentuk lebe rea  „lebih 

besar‟ dan keras rea „sangat besar‟, kata-kata yang termasuk morfem unik 

seperti toloq, jontor, daraq, tereq, coek, rokat, dan botar  dapat mendampingi 

nomina (kata benda) serta dapat digolongkan kata keadaan (ajektiva)/ ajektiva 

majemuk, dikatakan demikian karena ajektiva majemuk terdiri dari dua 

morfem bebas yang biasanya salah satunya merupakan morfem unik (periksa 

Kridalaksana 2008: 64), jadi morfem unik di atas digolongkan kata ajektiva 

majemuk karena morfem unik ini tidak bisa berdiri sendiri dalam tuturan 

tanpa bergabung terlebih dahulu dengan morfem lain. Perlu ditekankan 

sebelumnya bahwa dalam pembahasan ini terdapat kata keadaan yang 

dikatakan berkategori ajectiva, hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Alisjahbana (1953 dalam Kridalaksana 2008:16) dalam 

bukunya yang berjudul “Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia” bahwa kelas 

kata dibagi atas enam kelas yang salah satunya merupakan kata keadaan atau 

ajektiva (termasuk di dalamnya numeralia dan adverbia), selain itu Mess 

(1957 dalam Kridalaksana 2008:18) dalam bukunya yang berjudul “Tata 



 
 

Bahasa Indonesia” memiliki pendapat yang hampir sama dengan Alisjahbana, 

Mess membagi kelas kata menjadi sepuluh kelas yang salah satunya adalah 

kata keadaan atau nomen adjectivum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

kata keadaan merupakan kata sifat atau berkategori ajectiva. 

c. Kata benda + kata kerja 

Kata majemuk yang tersusun dari kata benda + kata kerja antara lain sebagai 

berikut. 

Tabel 3. Kata benda + Kata kerja 

No. Kata benda Kata kerja Kata majemuk 

1. jangan [jaŋan]„ikan‟ kakan [kakan] 

„makan‟ 

jangan kakan „lauk-

pauk‟ 

2. kebo [kebo]‘kerbau’ berapan [berapan] 

‘berkejaran’ 

kebo berapan  „karapan 

kerbau‟ 

 

Kata jangan dan kebo digolongkan kata benda karena masing-masing 

dari kata memiliki ciri-ciri, yakni: 1) secara sintaksis tidak mempunyai potensi 

untuk bergabung dengan partikel tidak, 2) mempunyai potensi untuk didahului 

oleh partikel kaman „dari’. Misalnya, dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh, 

kata kebo „kerbau‟ mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel kaman 

„dari‟ menjadi kaman kebo „dari kerbau‟. Kata jangan „ikan‟dan kebo ‟kerbau‟ 

tidak dapat bergabung dengan partikel no „tidak‟, seperti *no jangan „tidak 

ikan‟, dan *no kebo „tidak kerbau‟. 

Kata berapan dan kata kakan digolongkan kata kerja. Dikatakan 

demikian, karena masing-masing kata tersebut memiliki ciri, yakni dalam hal 

kemungkinannya didampingi partikel no „tidak‟ dalam konstruksi. Satuan 



 
 

berkategori verba juga tidak dapat didampingi dengan partikel i „di‟, o „ke‟, 

kaman „dari‟, atau dengan partikel seperti keras „sangat‟, lebe „lebih‟. 

Misalnya, dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh, kata berapan „mengejar‟ 

dapat didahului oleh partikel no „tidak‟ sehinggga menghasilkan bentukan no 

berapan „tidak mengejar‟ dan no bekakan „tidak makan‟. 

d. Kata kerja + kata kerja 

Kata majemuk yang tersusun dari kata kerja + kata kerja antara lain sebagai 

berikut. 

Tabel 4. Kata Kerja + Kata kerja 

No. Kata kerja Kata kerja Kata majemuk 

1. kakan [kakan] 

„makan‟ 

telan [telan]„telan‟ kakan telan „makan‟ 

2. kebalik „terbalik‟ kebanting 

„terbanting‟ 

kebalik kebanting 

„terbalik-terbanting‟ 

3. los [los]„keluar‟ tama [tama]„masuk‟ los tama „keluar masuk‟ 

4. lalo [lalo]„pergi‟ datang [dataŋ] 

„datang‟ 

lalo datang 

 „mondar mandir‟ 

5. mani [mani]„mandi‟ berapus [bεrapUs] 

„berbedak‟ 

mani berapus „mandi‟ 

6. mule [mule]„pulang‟ lalo [lalo]„pergi‟ mule lalo „pulang pergi‟ 

7. 
meriri [meriri] 

„membereskan‟ 

merentas [merεntas] 

„memangkas‟ 

meriri merentas 

„merapikan,membereska

n‟ 

8. mongka [moŋka] 

„memasak nasi‟ 

ngelaq [ŋεlaq] 

„merebus‟ 

mongka ngelaq 

 „memasak‟ 

9. nyapu [ñapu] 

„menyapu‟ 

nyurung [ñurUŋ] 

„mendorong‟ 

nyapu nyurung 

 „menyapu‟ 

10. oko [oko]„ke sana‟ oka [oka]„kemari‟ oko oka „kesana kemari‟ 

11. 
sorong [sɔrɔŋ] 

„mendorong‟ 
serah „menyerahkan‟ 

sorong serah 

‟menyerahkan 

seserahan‟ 

12. tunu „‟tidur‟ montok „duduk‟ tunu montok „tidur 

sambil duduk‟ 



 
 

13. turun „turun‟ ntek „naik‟ turun ntek „turun naik‟ 

 

Kata kakan, kebalik,  los, lalo, mani, mule, meriri, mongkak, nyapu, 

oko, sorong, tunu, dan turun dikategorikan kata kerja karena masing-masing 

memiliki ciri-ciri, yakni dalam hal kemungkinannya didampingi partikel no 

„tidak‟ dalam konstruksi. Satuan berkategori verba (kata kerja) juga tidak 

dapat didampingi dengan partikel i „di‟, o „ke‟, kaman „dari‟, atau dengan 

partikel seperti keras „sangat‟ dan  lebe „lebih‟. Misalnya, dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh, kata mani „mandi‟ dapat didahului oleh partikel no 

„tidak‟ sehinggga menghasilkan bentukan no mani „tidak mandi‟, no mule 

‟tidak pulang‟, no meriri „tidak beberes‟, no nyapu „tidak menyapu‟, dan 

seterusnya, kemudian kata mani tidak dapat didampingi partikel i „di‟, o „ke‟, 

kaman „dari‟, atau dengan partikel seperti keras „sangat‟ dan  lebe „lebih‟ 

seperti *i mani ‟di mandi‟, *o mani „ke mandi‟, *kaman mani „dari mandi‟,*i 

meriri „di berberes‟, *o meriri „ke berberes‟, *kaman nyapu „dari menyapu‟, 

dan sebagainya. Hal serupa juga berlaku pada kata-kata telan, kebanting,  

ntek, tama, datang, berapus, lalo, merentas, ngelaq, nyurung, oka, serah, dan 

montok dikategorikan kedalam kata kerja karena masing-masing kata tersebut 

memiliki ciri-ciri kata kerja. 

e. Kata kerja + kata benda 

Kata majemuk yang tersusun dari kata kerja + kata benda  antara lain sebagai 

berikut. 

 

 



 
 

 

Tabel 5. Kata kerja + Kata benda 

NO. Kata kerja Kata benda Kata majemuk 

1. berolaq [berolaq] 

„mengikuti‟ 

elong [elɔŋ]„ekor‟ berola elong „ikut-

ikutan‟ 

2. ntek [ntεk]„naik‟ ano [ano]„hari‟ ntek ano‟siang hari‟ 

3. ntek [ntεk]„naik‟ api [api]„api‟ ntek api „kebakaran‟ 

4. ntek [ntεk]„naik‟ aiq [aIq] „air‟ ntek aiq‟banjir‟ 

5. ngenam [ŋenam] 

„diam-diam‟ 

bodok [bɔdɔk] 

„kucing‟ 

ngenam bodok „diam 

seperti kucing‟ 

6. pedam [pedam] 

„pejam‟ 

balang 

[balaŋ]„belalang‟ 

pedam balang „pejam 

seperti belalang‟ 

 

Kata ntek yang masing-masing berada di awal kata ano, aiq, dan api, 

kemudian kata berolaq, ngenam, dan pedam dikategorikan kata kerja karena 

masing-masing memiliki ciri-ciri, yakni dalam hal kemungkinannya 

didampingi partikel no „tidak‟ dalam konstruksi. Satuan berkategori verba 

(kata kerja) juga tidak dapat didampingi dengan partikel i „di‟, o „ke‟, kaman 

„dari‟, atau dengan partikel seperti keras „sangat‟ dan  lebe „lebih‟. Misalnya, 

dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh, kata ntek „naik‟ dapat didahului oleh 

partikel no „tidak‟ sehinggga menghasilkan bentukan no ntek „tidak naik‟, no 

berola ‟tidak ikut‟, no pedam „tidak pejam‟, dan no ngenam „tidak diam‟, atau 

kata ntek tidak dapat didampingi partikel i „di‟, o „ke‟, kaman „dari‟, atau 

dengan partikel seperti keras „sangat‟ dan  lebe „lebih‟ seperti *i ngenam „di 

diam‟, *o ntek „ke naik‟, *kaman berola „dari ikut‟,*i pedam „di pejam‟,*o 

berola „ke ikut‟, dan *kaman ngenam „dari diam‟. 



 
 

 Kata balang, ano, api, elong, dan bodok digolongkan kata benda karena 

masing-masing dari kata memiliki ciri-ciri, yakni: 1) secara sintaksis tidak 

mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak, 2) mempunyai 

potensi untuk didahului oleh partikel kaman „dari’. Misalnya, dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh, kata balang „belalang‟ mempunyai potensi untuk 

didahului oleh partikel kaman „dari‟ menjadi kaman balang „dari belalang‟, 

kaman api „dari api‟, kaman elong „dari ekor‟, kaman bodok „dari kucing‟ dan 

kata balang  „belalang‟, ano „hari‟, api „api‟, elong „ekor‟ dan bodok „kucing‟ 

tidak dapat bergabung dengan partikel no „tidak‟, seperti *no balang „tidak 

belalang‟, *no ano „tidak hari‟, *no api „tidak api‟, *no elong „tidak ekor‟ dan 

*no bodok „tidak kucing‟. 

f. Kata kerja + kata keadaan 

Kata majemuk yang tersusun dari kata kerja +  kata keadaan antara lain 

sebagai berikut. 

Tabel 6. Kata kerja + Kata keadaan 

No. Kata kerja Kata keadaan Kata majemuk 

1. gingang [gIŋaŋ] 

(Morfem unik) 

panges [paŋes] 

(Morfem unik) 

gingang panges 

 ‟bingung‟ 

2.  gor [gor]„aduk‟ ketotor [ketɔtɔr] 

(Morfem unik) 

gor ketotor „gerasak-

gerusuk‟ 

3. mani [mani]„mandi‟ manaq [manaq] 

(Morfem unik) 

mani mana „mandi‟ 

4. mule [mulεq] 

„pulang‟ 

maleq [maleq] 

 (Morfem unik) 

mule male „pulang‟ 

5. mopo [mopo] 

„mencuci pakaian‟ 

muja [muja] 

(Morfem unik) 

mopo muja „mencuci 

pakaian‟ 

6. mangan [maŋan] 

„makan‟ 

ngenta [ŋεnta] 

(morfem unik) 

mangan ngenta 

 „makan‟ 

7. uras [uras]„bangun‟ teriq [teriq]„jatuh‟ uras teriq 

 „jatuh bangun‟ 



 
 

8. pongo [poŋo] „pikul‟ panga [paŋa] 

(Morfem unik) 

pongo panga „memikul‟ 

9. selako [sǝlako] 

„kemana‟ 

lako [lako] 

(Morfem unik) 

selako lako „kemana-

mana‟ 

10. seling [selIŋ]„saling‟ sengku [seŋku] 

(Morfem unik) 

seling sengku „saling 

menyalahkan‟ 

11. sili [sili]„marah‟ sala [sala]„bodoh‟ sili sala „marah‟ 

 

Kata gingang, gor, mani, mule, mopo, mangan, uras, pongo, selako, 

seling, dan sili yang dikategorikan kata kerja karena masing-masing memiliki 

ciri-ciri, yakni dalam hal kemungkinannya didampingi partikel no „tidak‟ 

dalam konstruksi. Satuan berkategori verba (kata kerja) juga tidak dapat 

didampingi dengan partikel i „di‟, o „ke‟, kaman „dari‟, atau dengan partikel 

seperti keras „sangat‟ dan  lebe „lebih‟. Misalnya, dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh, kata mani „mandi‟ dapat didahului oleh partikel no „tidak‟ 

sehinggga menghasilkan bentukan no mani „tidak mandi‟, no mule ‟tidak 

pulang‟, no mopo „tidak mencuci‟, no mangan „tidak makan’. dan no sili 

„tidak marah‟, atau kata gingang tidak dapat didampingi partikel i „di‟, o „ke‟, 

kaman „dari‟, atau dengan partikel seperti keras „sangat‟ dan  lebe „lebih‟ 

seperti *i gingang „di bingung‟, *o gingang „ke bingung‟, *kaman gor ‘dari 

aduk’,*i seling „di saling‟, *o sili „ke marah‟, dan *kaman selako „dari 

kemana‟. 

 Kata panges, ketotor, mana, male, muja, ngenta, teriq, panga, lako, 

sengku, dan sala yang dikategorikan kata keadaan (ajektiva) karena kata-kata 

tersebut memiliki ciri-ciri, yakni; 1) kemungkinannya bergabung dengan 

partikel tidak, 2) mendampingi nomina, atau 3) didampingi partikel seperti, 



 
 

sangat, agak, lebih, 4) memiliki ciri-ciri morfologis, seperti -er (dalam 

honorer), -if (dalam sensitif), -i (dalam alami),, atau 5) dibentuk menjadi 

nomina dengan konfikas ke-an. Misalnya, dalam bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh, kata sala „salah‟ didampingi partikel lebe „lebih‟ dan keras „sangat‟ 

sehinggga menghasilkan bentuk lebe sala  „lebih salah‟ dan keras sala „sangat 

salah‟, kata-kata yang termasuk morfem unik seperti panges, ketotor, mana, 

male, muja, ngenta, panga, dan sengku dan sebagainya dapat digolongkan 

kata keadaan (ajektiva)/ ajektiva majemuk, dikatakan demikian karena 

ajektiva majemuk terdiri dari dua morfem bebas yang biasanya salah satunya 

merupakan morfem unik (periksa Kridalaksana 2008: 64), jadi morfem unik 

di atas digolongkan kata ajektiva majemuk karena morfem unik ini tidak bisa 

berdiri sendiri dalam tuturan tanpa bergabung terlebih dahulu dengan morfem 

lain. 

g. Kata keadaan + kata keadaan 

Kata majemuk yang tersusun dari kata keadaan +  kata keadaan antara lain 

sebagai berikut. 

Tabel 7. Kata keadaan + Kata keadaan 

No. Kata keadaan Kata keadaan Kata majemuk 

1. balong 

[balɔŋ]„bagus,baik‟ 

beleng [bεlεŋ] 

(Morfem unik) 

balong beleng „bagus‟ 

2. bentung [bǝntUŋ] 

„benjol‟ 

benyat [bǝñat] 

„bernanah‟ 

bentung benyat „benjol 

dan bernanah‟ 

3. beru [beru]„baru‟ lokaq [lokaq]„tua‟ beru lokaq ‟baru-tua‟ 

4. bue [bue]„habis‟ baem [baεm] 

(Morfem unik) 

bue baem „habis sama 

sekali‟ 

5. desa [dεsa]„desa‟ darat [darat]„darat‟ desa darat „kampung 

halaman‟ 



 
 

6. denam[dεnam] 

„gelap‟ 

betangkop 

[bεtaŋkɔp](Morfem 

unik) 

denam betangkop „gelap 

gulita‟ 

7. gila [gIla]„gila‟ ganta [ganta] 

(Morfem unik) 

gila ganta „gila‟ 

8. haram [haram] 

„haram‟ 

mate [mate]„mati‟ haram mate „sumpah 

 mati‟ 

9. ilang [Ilaŋ]„hilang‟ ketelang [kεtεlaŋ] 

(Morfem unik) 

ilang ketelang „hilang‟ 

10. jojo [jojo] 

„keras,kaku‟ 

joat [joat] (Morfem 

unik) 

jojo joat „keras, kaku‟ 

11. lokaq [lɔkaq]„tua‟ keng [kεŋ](Morfem 

unik) 

lokaq keng „tua bangka‟ 

12. mate [mate]„mati‟ tunaq [tUnaq] 

„disayangkan‟ 

mate tunaq „mati sia-sia‟ 

13. ngunang [ŋUnaŋ] 

(Morfem unik) 

nganing [ŋanIŋ] 

(Morfem unik) 

ngunang-nganing 

„mondar-mandir‟ 

14. ode [ode]„kecil‟ rea [rea]„besar‟ ode rea „kecil-besar‟ 

15. ode [ode]„kecil‟ mencit [mεncit] 

(Morfem unik) 

ode mencit „kecil 

mungil‟ 

16. pengot [pεŋɔt] 

„miring‟ 

panget [paŋεt] 

(Morfem unik) 

pengot panget „miring‟ 

17. pisak [pIsak]„hitam‟ kelik [kεlIk] 

(Morfem unik) 

pisak kelik „hitam 

legam‟ 

18. pekok [pεkɔk] 

„bengkok‟ 

pengkel [pεŋkεl] 

(Morfem unik) 

pekok pengkel „bengkok‟ 

19. puti [pUti]„putih‟ pate [pate] 

(Morfem unik) 

puti pate „putih, bening‟ 

20. sepuan [sεpuan] 

„dahulu‟ 

ahem [ahεm] 

(Morfem unik) 

sepuan ahem „dahulu 

kala‟ 

21. sup [sUp]„pagi‟ jaga [jaga]„pagi‟ sup jaga „pagi-pagi 

sekali‟ 

22. sumpa [sUmpa] 

„sumpah‟ 

sena [sεna] 

(Morfem unik) 

sumpa sena „sumpah 

serapah‟ 

23. terang [tεraŋ] 

„mungkin,baik,benar‟ 

onyar [ɔñar] 

(Morfem unik) 

terang onyar 

„baik,benar‟ 

24. teriq [tεrIq]„jatuh‟ tumpe [tUmpe] 

„tumpah‟ 

teriq tumpe „jatuh 

berserakan‟ 

25. tes [tεs]„kering‟ talis [talIs]„habis‟ tes talis „habis sama 

sekali‟ 

26. ubik [ubIk]„pelit‟ mentebik[mεntεbIk] 

(Morfem unik) 

ubik mentebik „sangat 

pelit‟ 

 



 
 

Kata ode yang masing-masing di awal kata rea dan mencit, kemudian 

kata pengot, pisak, balong, bentung, beru, bue, desa, gila, haram, ilang, jojo, 

karing, lokaq, mate, pekok, puti, sepuan, sup, sumpa, terang, teriq, tes, dan 

ubik dikategorikan kata keadaan (ajektiva), dikatakan demikian karena karena 

kata-kata tersebut memiliki ciri-ciri, yakni; 1) kemungkinannya bergabung 

dengan partikel tidak, 2) mendampingi nomina, atau 3) didampingi partikel 

seperti, sangat, agak, lebih, 4) memiliki ciri-ciri morfologis, seperti -er 

(dalam honorer), -if (dalam sensitif), -i (dalam alami), atau 5) dibentuk 

menjadi nomina dengan konfikas ke-an. Misalnya, dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh, kata balong „bagus‟ didampingi partikel lebe „lebih‟ dan 

keras „sangat‟ sehinggga menghasilkan bentuk lebe balong  „lebih bagus‟ dan 

keras balong „sangat bagus‟, lebe lokaq „lebih tua‟, keras pekok  „sangat 

bengkok‟, lebe jojo „lebih kaku‟, dan sebagainya. Sementara kata beleng, 

benyat, lokaq, baem, darat, ganta, mate, joat, keng, tunaq,  nganing, mencit, 

panget, kelik, pengkel, pate, ahem, sena, onyar, talis, mentebik merupakan 

kata keadaan karena memiliki ciri-ciri adjektiva. Misalnya kata lokaq „tua‟ di 

awali kata keras „sangat‟ menjadi keras lokaq „sangat tua‟, keras jaga „sangat 

pagi‟, lebe lokaq „lebih tua‟, dan sebagainya. Sementara kata-kata yang 

termasuk morfem unik seperti baem, ganta, ketelang, dan sebagainya dapat 

digolongkan kata keadaan (ajektiva)/ ajektiva majemuk, dikatakan demikian 

karena ajektiva majemuk terdiri dari dua morfem bebas yang biasanya salah 

satunya merupakan morfem unik (periksa Kridalaksana 2008: 64), jadi 

morfem unik di atas digolongkan kata ajektiva majemuk karena morfem unik 



 
 

ini tidak bisa berdiri sendiri dalam tuturan tanpa bergabung terlebih dahulu 

dengan morfem lain.  

h. Kata keadaan + kata benda 

Kata majemuk yang tersusun dari kata keadaan +  kata benda antara lain 

sebagai berikut. 

Tabel 8. Kata keadaan + Kata benda 

No. Kata keadaan Kata benda Kata majemuk 

1. karing [karIŋ] 

„tinggal,sisa‟ 

bloang [blɔaŋ] 

„makanan‟ 

karing bloang „rakus‟ 

2. rai [rai]„malam‟ ano 

[ano]„hari,matahari‟ 

rai ano „malam hari‟ 

3. tingi [tIŋi]„tinggi‟ ate  [ate]„hati‟ tingi ate „sombong‟ 

4. uen [uen]„hujan‟ aiq [aIq]„air‟ uen aiq „hujan air‟ 

5. uen [uen]„hujan‟ angin [aŋIn]„angin‟ uen angin „hujan disertai 

angin‟ 

6. panas [panas] 

„panas‟ 

tian [tian]„perut‟ panas tian „lapar‟ 

 

Kata rai, tingi, karing, panas, dan kata uen yang masing-masing 

berada di awal kata angin dan aiq dikategorikan kata keadaan (ajektiva), 

dikatakan demikian karena karena kata-kata tersebut memiliki ciri-ciri, yakni; 

1) kemungkinannya bergabung dengan partikel tidak, 2) mendampingi 

nomina, atau 3) didampingi partikel seperti, sangat, agak, lebih, 4) memiliki 

ciri-ciri morfologis, seperti -er (dalam honorer), -if (dalam sensitif), -i (dalam 

alami), atau 5) dibentuk menjadi nomina dengan konfikas ke-an. Misalnya, 

dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh, kata tingi ‘tinggi‟ didampingi 

partikel lebe „lebih‟ dan keras „sangat‟ sehinggga menghasilkan bentuk lebe 



 
 

tingi  „lebih tinggi‟ dan keras tingi „sangat tinggi‟, dan sebagainya. Sementara 

kata ano, ate, aiq, tian, dan angin merupakan kata benda. Dikatakan demikian 

karena masing-masing dari kata tersebut memiliki ciri-ciri, yakni: 1) secara 

sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak, 2) 

mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel kaman „dari‟. Misalnya, 

dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh, kata ano „hari‟ dapat didahului 

partikel kaman „dari‟ sehingga menghasilkan bentukan kaman ano „dari hari‟, 

kaman aiq „dari air„, kaman tian „dari perut‟ dan kaman angin „dari angin‟. 

i. Bentuk lain + kata bilangan  

Kata majemuk yang tersusun dari bentuk lain +  kata bilangan antara lain 

sumpu sai „misan‟, sumpu dua „misan‟ dan seterusnya. Kata sumpu yang 

masing-masing berada pada awal kata sai dan dua, merupakan bentuk lain 

yang hanya bisa bergabung dengan kata-kata bilangan seperti sai „satu‟, dua 

„dua‟, telu „tiga‟ dan seterusnya. 

 

4.2   Jenis Kata Majemuk  

Seperti telah dipaparkan oleh Mess (dalam Yasin 1988: 165) sebelumnya 

bahwa ada tiga jenis kata majemuk dalam bahasa Indonesia, yaitu kata majemuk 

kopulatif, determinatif, dan posesif. Dalam bahasa Sumbawa dialek Jereweh pun 

dijumpai jenis kata majemuk kopulatif, determinatif, dan posesif, antara lain 

sebagai berikut. 

4.2.1 Kata majemuk kopulatif (gabung), yaitu kata majemuk yang kedua 

unsurnya sederajat / setara, tidak saling menentukan. 

Kata majemuk jenis ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut. 



 
 

a. bersusun sederajat, yaitu kata majemuk yang unsur-unsur 

pembentuknya memiliki kedudukan yang sama. 

Tabel 9. Kata Majemuk Bersusun Sederajat 

No. Kata ruas kiri Kata ruas kanan KM bersusun sederajat 

1. bale [bale] 

„rumah‟ 

para [para] 

„loteng‟ 
bale para „rumah tangga‟ 

2. bangkat[baŋkat] 

„sawah, ladang‟ 

tana [tana]„tanah‟ bangkat tana „harta‟ 

3. bine [bIne]„istri‟ anak [anak]„anak‟ bine anak „istri-anak‟ 

4. desa [dεsa] 

„desa,kampung‟ 

darat [darat] 

„darat‟ 

desa darat „kampung 

halaman‟ 

5. empa [ǝmpa] 

„ikan‟ 

jangan [jaŋan] 

„ikan‟ 

empa jangan „ikan‟ 

6. iyung [IyUŋ] 

„hidung‟ 

mata [mata] 

„mata‟ 

iyung mata „wajah‟ 

7. kakan [kakan] 

„makan‟ 

telan [tǝlan] 

„telan‟ 

kakan telan „makan‟ 

8. kebebalik[kǝbalI

k] „terbalik‟ 

kebanting[kǝbantI

ŋ]„terbanting‟ 

kebebalik kebanting 

„terbalik terbanting‟ 

9. kebo [kǝbo] 

„kerbau‟ 

jaran [jaran] 

„kuda‟ 

kebo jaran „kerbau kuda‟ 

10. 
kreq[krεq] 

„kain‟ 

lamung [lamUŋ] 

„baju‟ 

kreq lamung „pakaian‟ 

11. 
loto [loto] 

‘beras’ 

meniq [mǝnIq] 

„beras‟ 

loto meni „beras‟ 

12. meriri [mǝrIri] 

„membereskan‟  

merenta[mǝrentas

] „memangkas‟ 

meriri merentas 

„membereskan‟ 

13. mongka[moŋka] 

„memasak nasi‟ 

ngelaq[ŋǝlaq] 

„merebus‟ 

mongka ngelaq 

„memasak nasi‟ 

14. 
pingan [pIŋan] 

„piring‟ 

talang [talaŋ] 

„piring‟ 

pingan talang „piring‟ 

15. selo [selɔ] 

’kendi’ 

kemeras[kemǝras] 

„tempat beras‟ 

selo kemeras „tempat 

beras‟ 

16. sup [sUp]„pagi‟ jaga [jaga]„pagi‟ sup jaga „pagi-pagi 

sekali‟ 

17. 
sampar 

[sampar]„tikar‟ 

galang [galaŋ] 

„bantal‟ 

sampar galang „tikar 

bantal‟ 

18. 
sorong [sɔrɔŋ] 

„dorong‟ 

serah [serah] 

„menyerahkan‟ 

sorong serah 

„menyerahkan seserahan‟ 

19. teri [tǝri]„jatuh‟ tumpe [tUmpe] teri tumpe „jatuh‟ 



 
 

„tumpah‟ 

20. tes [tεs]„kering‟ talis [talIs]„habis‟ tes talis „habis sama 

sekali‟ 

 

 Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh terdapat morfem bale 

„rumah‟ pada ruas kiri yang dibandingkan dengan morfem para 

„rumah‟ pada ruas kanan  sehingga terbentuk kata majemuk bale para 

„rumah tangga‟, kedua kata bale dan para digolongkan sederajat 

karena makna masing-masing masih berhubungan dengan rumah. 

Begitu pula dengan kata majemuk bine anak „istri-anak‟, desa darat 

„kampung halaman‟, empa jangan „ikan‟, iyung mata „wajah‟, kakan 

telan „makan‟, kebebalik kebanting „terbalik terbanting‟, kebo jaran 

„kerbau kuda‟, kreq lamung „pakaian‟, loto meni „beras‟, meriri 

merentas „membereskan‟, mongka ngelaq „memasak nasi‟, pingan 

talang „piring‟, selo kemeras „tempat beras‟, sup jaga „pagi-pagi 

sekali‟, sampar galang „tempat tidur‟, sorong serah „menyerahkan 

seserahan‟, dan  teri tumpe „jatuh‟, dan tes talis „habis sama sekali‟. 

b. bersusun berlawanan, yaitu kata majemuk yang dibentuk dari unsur-

unsur kata yang saling berlawan.  

Tabel 10. Kata Majemuk Bersusun Berlawanan 

No. Kata ruas kiri Kata ruas kanan KM bersusun 

berlawanan 

1. beru [bǝru]„baru‟ lokaq [lokaq]„tua‟ beru lokaq „baru-tua‟ 

2. ntek [ntεk]„naik‟ turun 

[turUn]„turun‟ 

ntek turun „naik -turun‟ 

3. inaq [inaq]„ibu‟ bapak [bapak] inaq bapak „ibu-bapak‟, 



 
 

„bapak‟ 

4. kaki [kaki]„kakek‟ nini [nini]„nenek‟ kaki nini „kakek-nenek‟ 

5. los [los]„keluar‟ tama [tama] 

„masuk‟ 

los tama „keluar-

masuk‟ 

6. lalo [lalo]„pergi‟ datang [dataŋ] 

„datang‟ 

lalo datang „pergi-

datang‟ 

7. mule [mUle] 

„pulang‟ 

lalo [lalo]„pergi‟ mule lalo „pulang-

pergi‟ 

8 sira [sIra]„garam‟ bage [bage] 

„asam‟ 

sira bage „garam-asam‟ 

9. 
oko [oko]„kesana‟ oka [oka]„kemari‟ oko oka „ke sana-

kemari‟ 

10. ode [odε]„kecil‟ rea [rεa]„besar‟ ode rea „kecil-besar‟ 

11. uras [Uras] 

„bangun‟ 

teriq [terIq]„jatuh‟ uras teriq „bangun-

jatuh‟ 

 

  Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh terdapat morfem beru 

„baru‟ pada ruas kiri yang dibandingkan dengan morfem lokaq „tua‟ 

pada ruas kanan  sehingga terbentuk kata majemuk beru lokaq „baru-

tua‟ yang memiliki makna berlawanan sehingga disebut kata majemuk 

bersusun berlawanan. Selain itu ditemukan pula kata majemuk 

bersusun berlawanan seperti turun ntek „turun- naik‟, inaq bapak „ibu-

bapak‟, kaki nini „kakek-nenek‟, los tama „keluar-masuk‟, lalo datang 

„pergi-datang‟, mule lalo „pulang-pergi‟, sira bage „garam-asam‟, oko 

oka „kesana-kemari‟, ode rea „kecil-besar‟, dan uras teriq „bangun-

jatuh‟. 

c. bersusun berdampingan, yakni kata majemuk yang salah satu 

komponen pembentuknya berbentuk unik yang maksudnya 

mengeraskan kualitas.  



 
 

  Kata majemuk jenis ini tergolong banyak jumlahnya, serta 

biasanya salah satu morfemnya berupa morfem unik (unique morfem). 

Dalam bahasa Sumbawa Dialek jereweh kata majemuk jenis ini 

ditemukan cukup banyak antara lain  sebagai berikut. 

Tabel 11. Kata Majemuk Bersusun Berdampingan 

No. Kata ruas kiri Kata ruas kanan KM bersusun 

berdampingan 

1. anak [anak]„anak‟ dadi [dadi] 

(Morfem unik) 

anak dadi „anak 

keturunannya‟ 

2. asu [asu]„anjing‟ roga [roga] 

(Morfem unik) 

asu roga „anjing gila‟ 

3. balo [balo] 

„kakek,nenek‟ 

toloq [tɔlɔq] 

(Morfem unik) 

balo toloq „nenek 

moyang‟ 

4. bentung [bǝntUŋ] 

„benjol‟ 

benyat [bǝñat] 

„bernanah‟ 

bentung benyat 

„benjol dan bernanah‟ 

5. bue [bue]„habis‟ baem [baem] 

(Morfem unik) 

bue baem „habis‟, 

6. daru [daru] 

„bumbu‟ 

daraq [daraq] 

(Morfem unik) 

daru daraq „bumbu‟ 

7. dalang [dalaŋ] 

„nampan‟ 

tebokang [tǝbokaŋ] 

„kobokan‟ 

dalang tebokang 

„tempat makanan‟ 

8. gila [gIla]„gila‟ ganta [ganta] 

(Morfem unik) 

gila ganta „gila‟ 

9. gor [gor]„aduk‟ ketotor [ketɔtɔr] 

(Morfem unik) 

gor ketotor „gerasak 

gerusuk‟ 

10. ilang [Ilaŋ] 

[„hilang‟ 

ketelang [kǝtǝlaŋ] 

(Morfem unik) 

ilang ketelang 

„hilang‟ 

11. jojo [jojo] „keras, 

kaku‟ 

joat [joat] (Morfem 

unik) 

jojo joat „keras, kaku‟ 

12. keserak [kǝsǝrak] 

„berteriak‟ 

kesaro [kǝsaro] 

(Morfem unik) 

keserak kesaro 

„teriak‟ 

13. lokaq [lɔkaq]„tua‟ keng [kεŋ](Morfem 

unik) 

lokaq keng „tua 

bangka‟ 

14. mani [mani] 

„mandi‟ 

mana [mana] 

(Morfem unik) 

mani mana „mandi‟ 

15. mule [mule] 

„pulang‟ 

male [male] 

(Morfem unik) 

mule male „pulang‟ 

16. mate [mate]„mati‟ tunaq [tUnaq] 

„disayangkan‟ 

mate tunaq „mati sia-

sia‟ 

17. mangan [maŋan] ngenta [ŋεnta] 

(Morfem unik) 

mangan ngenta 

„makan‟ 



 
 

„makan‟ 

18. nyapu [ñapu] 

„menyapu‟ 

nyurung [ñurUŋ] 

„mendorong‟ 

nyapu nyurung 

„menyapu‟ 

19. ngunang [ŋUnaŋ] 

(Morfem unik) 

nganing [ŋanIŋ] 

(Morfem unik) 

ngunang nganing 

„mondar-mandir‟ 

20. ode [ode]„kecil‟ mencit [mǝncIt] 

(Morfem unik) 

ode mencit „kecil 

mungil‟ 

21. pekok [pεkɔk] 

„bengkok‟ 

pengkel [pǝŋkel] 

(Morfem unik) 

pekok pengkel 

„bengkok‟ 

22. pengot [pεŋɔt] 

„miring‟ 

panget [paŋet] 

(Morfem unik) 

pengot panget 

„miring‟ 

23. pingan [pIŋan] 

„piring‟ 

coek [coek] 

(Morfem unik) 

pingan coek „piring‟ 

24. pongo [poŋo] 

„pikul‟ 

panga [paŋa] 

(Morfem unik) 

pongo panga „pikul‟ 

25. pisak [pIsak] 

„hitam‟ 

kelik [kelik] 

(Morfem unik) 

pisak kelik „hitam 

legam‟ 

26. puti [pUti]„putih‟ pate [pate] 

(Morfem unik) 

puti pate „putih 

(bening)‟ 

27. roro [roro] 

„sampah‟ 

rokat [rɔkat] 

(Morfem unik) 

roro rokat „sampah‟ 

28. mopo [mopo] 

„mencuci 

pakaian‟ 

muja [mUja] 

(Morfem unik) 

mopo muja „mencuci 

pakaian‟ 

29. sira [sIra]„garam‟ botar [botar] 

(Morfem unik) 

sira botar „garam 

kasar‟ 

30. sepuan [sǝpuan] 

„dahulu‟ 

ahem [ahεm] 

(Morfem unik) 

sepuan ahem „dahulu 

kala‟ 

31. 
selako [sǝlako] 

„kemana‟ 

lako [lako] 

(Morfem unik) 

selako lako „kemana-

mana‟ 

32. 
seling [selIŋ] 

„saling‟ 

sengku [seŋku] 

(Morfem unik) 

seling sengku „saling 

menyalahkan‟ 

33. sumpa [sUmpa] 

„sumpah‟ 

sena [sena] 

(Morfem unik) 

sumpa sena „sumpah 

serapah‟ 

34. sili [silI]„marah‟ sala [sala] (Morfem 

unik) 

sili sala „marah-

marah‟ 

35. ubik [ubIk]„pelit‟ mentebik[mǝntǝbIk] 

(Morfem unik) 

ubik mentebik „sangat 

pelit‟ 

 

  Morfem anak „anak‟ pada ruas kiri yang dibandingkan dengan 

morfem dadi „anak‟ pada ruas kanan sehingga terbentuk kata majemuk 

anak dadi „anak keturunannya‟, morfem dadi merupakan morfem unik 



 
 

yang tidak memiliki makna dan tidak dapat berdiri sendiri sebelum 

bergabung terlebih dahulu dengan morfem anak. Begitu pula dengan  

kata majemuk bersusun berdampingan seperti asu roga „anjing gila‟, 

balo toloq „nenek moyang‟, bentung benyat „benjol dan bernanah‟, bue 

baem „habis‟, daru daraq „bumbu‟, dalang tebokang „tempat 

makanan‟, gila ganta „gila‟, gor ketotor „gerasak gerusuk‟, ilang 

ketelang „hilang‟, jojo joat „keras, kaku‟, keserak kesaro „teriak‟, lokaq 

keng „tua bangka‟, mani mana „mandi‟, mule male „pulang‟, mate 

tunaq „mati sia-sia‟, mangan ngenta „makan‟, nyapu nyurung 

„menyapu‟, ngunang nganing „mondar-mandir‟, ode mencit „kecil 

mungil‟, pekok pengkel „bengkok‟, pengot panget „miring‟, pingan 

coek „piring‟, pongo panga „pikul‟, pisak kelik „hitam legam‟, puti pate 

„putih (bening)‟, roro rokat „sampah‟, mopo muja „mencuci pakaian‟, 

sira botar „garam kasar‟, sepuan ahem „dahulu kala‟, selako lako 

„kemana-mana‟, seling sengku „saling menyalahkan‟, sili sala „marah-

marah‟, sumpa sena „sumpah serapah‟, dan ubik mentebik „pelit‟.  

4.2.2 Kata majemuk determinatif (menentukan), yaitu kata majemuk dimana 

kata yang pertama ditentuka oleh kata yang kedua.  

Tabel 12. Kata Majemuk Determinatif 

No. Kata ruas 

pertama 

Kata ruas 

pertama 

Kata majemuk 

1. anak [anak] 

„anak‟ 

tereq [tεrεq]„tiri‟ anak tereq „anak tiri‟ 

2. biar [biar]„bibir‟ jontor [jɔntɔr] 

„sumbing‟ 

biar jontor „bibir sumbing‟ 

3. bine [bIne]„istri‟ pun [pUn]„pohon‟ bine pun „istri pertama‟ 



 
 

4. bine [bIne]„istri‟ poto [poto]„ujung‟ bine poto „istri terakhir‟ 

5. gerugu [gǝrUgu] 

‟petir‟ 

rante [rante] 

„rantai‟ 

gerugu rante „petir‟ 

6. petang [petaŋ] 

„malam‟ 

ano [ano]‟hari‟ petang ano „malam hari‟ 

7. haram [haram] 

„haram‟ 

mate [mate]„mati‟ haram mate „sumpah mati‟ 

8. inaq [inaq]„ibu‟ tereq [tεrεq]„tiri‟ inaq tereq „ibu tiri‟ 

9. 
ima [Ima] 

„tangan‟ 

tuyuq [tuyUq] 

„telunjuk‟ 

ima tuyuq „jari telunjuk‟ 

10. 
jangan [jaŋan] 

„ikan‟ 

kakan [kakan] 

„makan‟ 

jangan kakan „lauk-pauk‟ 

11. 
kebo [kǝbo] 

„kerbau‟ 

berapan [bǝrapan] 

„berkejaran‟  

kebo berapan „karapan 

kerbau‟ 

12. 
langan [laŋan] 

„jalan‟ 
rea [rea]„besar‟ 

langan rea „jalan besar/ 

jalan raya‟ 

13. 
mani [mani] 

„mandi‟ 

berapus [bǝrapus] 

„berbedak,berlulur‟ 

mani berapus „mandi‟ 

14. ne [nε]„kaki‟ numpu [nUmpu] 

„ibu jari‟ 

ne numpu „ibu jari kaki‟ 

15. rai [rai]„malam‟ ano [ano]„hari‟ rai ano „malam hari 

16. sumpu [sUmpu] 

(Morfem unik) 

sai [sai]„satu‟ sumpu sai ‟misan‟ 

17. sumpu [sUmpu] 

(Morfem unik) 

dua [dua]„dua‟ sumpu dua ‟misan‟ 

18. tau [tau]„orang‟ lokaq [lokaq]„tua‟ tau lokaq „orang tua‟ 

19. 
tunu [tunu] 

„tidur‟ 

montok 

[mɔntɔk]„duduk‟ 

tunu montok „tidur sambil 

duduk‟ 

20. uen [uεn]„hujan‟ aiq „air‟ uen aiq „hujan air‟ 

21. uen [uεn]„hujan‟ angin[aŋIn]„angin‟ uen angin „hujan angin‟ 

 

  Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh ditemukan kata anak 

„anak‟ yang kemudian diterangkan oleh kata kedua tereq „tiri‟ sehingga 

terbentuk kata majemuk anak tereq „anak tiri‟ dan digolongkan jenis kata 

majemuk determinatif. Selain  anak tereq „anak tiri‟, ditemukan pula jenis 



 
 

kata majemuk  determinatif lain dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh 

seperti biar jontor „bibir sumbing‟, bine pun „istri pertamma‟, bine poto 

„istri terakhir‟, gerugu rante „petir‟, petang ano „malam hari‟, haram mate 

„sumpah mati‟, inaq tereq „ibu tiri‟, ima tuyuq „jari telunjuk‟, jangan 

kakan „lauk-pauk‟, kebo berapan „karapan kerbau‟, langan rea „jalan 

besar/ jalan raya‟, mani berapus „mandi‟, ne numpu „ibu jari kaki‟, rai ano 

„malam hari, senja‟, sumpu sai ‟misan‟, sumpu dua „misan‟, tau lokaq 

„orang tua‟, tunu montok „tidur sambil duduk‟, uen aiq „hujan air‟, dan uen 

angin „hujan angin‟. 

4.2.3 Kata majemuk posesif (kepunyaan/ pemilikan), yakni  kata majemuk yang 

menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. 

a. persenyawaan yang mengandung arti kiasan, jenis kata majemuk 

posesif ini biasanya digunakan sebagai pengandaian terhadap sesuatu 

benda atau keadaan.  

Tabel 13. Kata Majemuk yang Mengandung Arti Kiasan 

No. Kata ruas pertama Kata ruas kedua Kata majemuk 

1. 
iyung [IyUŋ] 

„hidung‟ 

mata [mata] 

„mata‟ 

iyung mata 

„wajah,badan, raga, 

personal‟ 

2. 
karing [karIŋ] 

„tinggal,hanya‟ 

bloang [bloaŋ] 

„makanan‟ 

karing bloang 

„rakus‟ 

4. 
ngenam [ŋenam] 

„diam‟ 

bodok [bɔdɔk] 

„kucing‟ 

ngenam bodok 

„diam-diam 

menghanyutkan‟ 

5. 
panas [panas] 

„panas‟ 

tian [tian]„perut‟ panas tian „lapar‟ 

6. ntek [ntek]„naik‟ aiq [aIq]„air‟ ntek aiq ‘banjir’ 

7. ntek [ntek]„naik‟ api [api]„api‟ ntek api „kebakaran‟ 



 
 

8. ntek [ntek]„naik‟ ano [ano] 

„hari,matahari‟ 

ntek ano ‘siang 

hari’  

 

Seperti yang dipaparkan di atas, kata iyung „hidung‟ yang diikuti kata 

mata „mata‟ sehingga menjadi iyung mata dan mengandung arti 

kiasan „wajah,badan, raga, personal‟, selain itu terdapat pula kata 

majemuk kiasan seperti kata karing „tinggal‟ yang diikuti kata bloang 

‟makanan‟ sehingga menjadi karing bloang dan mengandung arti 

kiasan „rakus‟, kata ketuntang „jatuh‟ yang diikuti kata kebalik 

„terbalik‟ sehingga menjadi  ketuntang kebalik dan mengandung arti 

kiasan „jatuh miskin‟, kata ngenam „diam‟ yang diikuti kata bodok 

„kucing‟ sehingga menjadi ngenam bodok dan mengandung arti kiasan 

„diam-diam menghanyutkan‟, panas tian „lapar‟, ntek aiq „banjir‟, 

ntek api „kebakaran‟, ntek ano „siang hari‟, serta kata tingi „tinggi‟ 

yang diikuti kata ate „hati‟ sehingga menjadi tingi ate dan 

mengandung arti kiasan „sombong‟. 

b. Gelar atau panggilan kepada seseorang yang mempunyai sifat seperti 

yang tersebut pada kedua unsurnya. Dalam bahasa Indonesia, 

contohnya: si kepala botak, si rambut pirang, si mulut panjang, si 

panjang lidah, dan sebagainya. Dalam bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh hampir tidak ditemukan kata majemuk jenis ini, karena para 

penutur bahasa Sumbawa Dialek Jereweh biasanya langsung 

memanggil seseorang dengan gelar atau predikat yang diberikan 

karena wujud, keadaan, atau sifat yang melekat pada dirinya atau 

dengan kata lain langsung menyebutkan predikat tersebut.  



 
 

Contoh dalam kalimat : 

1. he belo korok, me na lakom? 

 „hai si leher panjang, kamu mau kemana?‟ 

2. borang baing tas so, na manta garu na 

„si mata besar yang punya tas itu, jangan diganggu‟ 

c. Kata yang kedua menerangkan kata yang pertama dalam arti 

“kepunyaan”.  

Tabel 14. Kata Kedua Menerangkan Kata Pertama dalam Arti 

“Kepunyaan” 

No. Kata pertama Kata kedua Kata majemuk 

1. anak [anak]„anak‟ aden [aden] 

„tangga‟ 

anak aden „anak 

tangga‟ 

2. anak [anak]„anak‟ cobek [cobεk] 

„cobek‟ 

anak cobek „anak 

cobek‟ 

3. mata [mata]„mata‟ ano [ano]„hari‟ mata ano ‟matahari‟ 

4. 
pedam [pedam] 

„pejam‟ 

balang [balaŋ] 

„belalang‟ 

pedam balang 

„pejam belalang‟ 

 

 Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh ditemukan kata 

pertama, yaitu anak „anak‟ yang merupakan kepunyaan dari kata yang 

kedua aden „tangga‟ sehingga terbentuk kata majemuk anak aden 

„anak tangga‟, selain kata anak aden terdapat juga kata anak cobek 

„anak cobek‟, mata ano ‟matahari‟, dan pedam balang „pejam 

belalang‟. 

 

 



 
 

 4.3  Makna Kata Majemuk  

 Seperti telah disebutkan sebelumnya oleh Muljana (dalam Yasin 1988: 158) 

bahwa berdasarkan makna/ arti kata majemuk dibagi dua, yaitu kata majemuk 

wajar dan kata majemuk kiasan. Adapun makna kata majemuk yang ditemukan 

dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh adalah sebagai berikut. 

 

4.3.1 Kata Majemuk Wajar 

Kata majemuk wajar atau juga disebut sebagai kata majemuk yang memiliki 

makna leksikal. Chaer (2009: 60) menyatakan bahwa makna leksikal merupakan 

gambaran yang nyata tentang suatu konsep seperti yang dilambangkan kata itu. 

Makna leksikal juga sering dikatakan makna seperti yang terdapat dalam kamus. 

Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh terdapat juga kata majemuk yang 

bermakana wajar/ memiliki makna leksikal antara lain sebagai berikut. 

a. Kata majemuk wajar berupa kata dasar 

1. Anak aden „anak tangga‟ 

Morfem anak jika berdiri sendiri memiliki makna „anak, yaitu 

keturunan yang kedua; orang yang berasal dari atau dilahirkan di 

(suatu negeri, daerah, dan sebagainya)‟, sementara morfem aden  jika 

berdiri sendiri memiliki makna „tangga, yaitu tumpuan untuk naik 

turun yang dibuat dari kayu (papan, batu, dan sebagainya)‟. Dalam 

bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk anak aden  merujuk 

pada makna „anak tangga‟, Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 

berikut: 

No roa tu montok ing anak aden, apa peno tau liwat. 



 
 

„Tidak boleh duduk di anak tangga, karena banyak orang yang lewat‟. 

2. Asu roga „anjing gila‟ 

Morfem asu jika berdiri sendiri memiliki makna „anjing, yaitu 

binatang yang bisa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan 

sebagainya‟, sementara morfem roga merupakan morfem unik yang 

tidak dapat berdiri sendiri dalam penuturan sebelum berkombinasi 

dengan morfem lain sehingga morfem ini tidak memiliki makna 

khusus. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk asu 

roga merujuk pada makna „anjing (sumpah serapah)‟. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Asu roga ka, mule okon apa nam buya kebalin ingka?. 

„Anjing, pulang sana apa yang ingin kamu cari lagi di sini?‟. 

3. Bale  para ‟rumah tangga‟ 

Morfem bale jika berdiri sendiri bermakna „rumah, yaitu bangunan 

untuk tempat tinggal‟, sementara morfem para jika berdiri sendiri 

bermakna „loteng, yaitu langit-langit rumah dari papan‟. Dalam 

bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk bale para merujuk 

pada makna „rumah tangga‟ yang bisa berarti rumah tangga atau 

rumah beserta isinya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Not tu urus  bale paran dengan tu. 

„Kita tidak boleh mengurusi rumah tangga orang lain‟. 

4. Balo toloq „nenek moyang‟ 

Morfem balo jika berdiri sendiri memiliki makna „nenek/ kakek, yaitu 

sebutan dari cucu untuk orang tua ayah atau ibunya‟, sementara 



 
 

morfem toloq merupakan morfem unik yang tidak dapat berdiri 

sendiri dalam penuturan sebelum berkombinasi dengan morfem lain 

sehingga morfem ini tidak memiliki makna khusus. Dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk baloq toloq merujuk pada 

makna „nenek moyang‟. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 

berikut: 

Nyang bero sipat ni, kam kaman balo toloq sepuan. 

„Memang begitulah sifatnya, sudah turunan dari nenek moyang 

dahulu‟. 

5. Bangkat tana „harta benda‟ 

Morfem bangkat jika berdiri sendiri memiliki makna „sawah, yaitu 

tanah yang digarap dan diairi untuk menanam padi‟, sementara 

morfem tana jika berdiri sendiri bermakna „tanah, yaitu permukaan 

bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali‟. Dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh kata majemuk bangkat tana bermakna „harta benda‟ 

kata ini merujuk pada harta yang berupa sawah, ladang, atau tanah. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Aku ka tau rara, noya ku bedoe bangkat tana. 

„Aku ini orang miskin, tidak punya harta benda‟. 

6. Beru lokaq „baru-tua‟ 

Morfem beru jika berdiri sendir memiliki makna „baru, yaitu sesuatu 

yang belum pernah ada (dilihat) sebelumnya‟, sementara morfem 

lokaq jika berdiri sendiri bermakna „tua, yaitu sudah lama hidup, 

lanjut usia (tidak muda lagi)‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek 



 
 

Jereweh kata majemuk beru lokaq merujuk pada makna perbandingan 

antara sesuatu yang baru dan yang lama. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan contoh berikut: 

Keang bae, perasak beru lokaq sama ti. 

„Pakai saja, saya rasa baru-tua sama saja‟. 

7. Bine pun „istri pertama‟ 

Morfem bine jika berdiri sendiri memiliki makna „istri, yaitu wanita 

perempuan yang telah bersuami‟, sementara morfem pun jika berdiri 

sendiri bermakna „pohon, yaitu tumbuhan yang berbatang keras dan 

besar‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk bine 

pun  merujuk pada makna istri yang pertama. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan contoh berikut: 

So bale bine pun ni kepala desa. 

„Itu adalah rumah istri pertamanya kepala desa‟. 

8. Bue baem „habis‟ 

Morfem bue jika berdiri sendiri memiliki makna „habis, yaitu tidak 

ada yang tinggal lagi (karena sudah digunakan, dimakan, dibagikan, 

dan sebagainya)‟, sementara morfem baem merupakan morfem unik 

yang tidak dapat berdiri sendiri dalam penuturan sebelum 

berkombinasi dengan morfem lain sehingga morfem ini tidak 

memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk bue baem  merujuk pada makna habis tanpa ada sisa sedikit 

pun. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Bue baem, mana nam buya noya. 



 
 

„Habis sama sekali, meskipun kamu mencari-carinya tidak akan ada‟. 

9. Daru daraq ‟bumbu‟ 

Morfem daru jika berdiri sendiri memiliki makna „bumbu, yaitu 

rempah-rempah seperti asam, garam, jahe, terasi, yang dipakai untuk 

menyedapkan lauk-pauk‟, sementara morfem daraq merupakan 

morfem unik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam penuturan 

sebelum berkombinasi dengan morfem lain sehingga morfem ini tidak 

memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk daru daraq merujuk pada makna bumbu atau bahan-bahan 

yang dicampur. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Kam lengkap daru daraq ni ke sepat ka,ngarom  olo o bo meja. 

„Bahan-bahan sepat ini sudah lengkap, tolong kamu letakkan di atas 

meja‟. 

10. Denam betangkop „gelap gulita‟ 

Morfem denam jika berdiri sendiri memiliki makna „gelap, yaitu tidak 

ada cahaya, tidak terang‟, sementara morfem betangkop merupakan 

morfem unik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam penuturan 

sebelum berkombinasi dengan morfem lain sehingga morfem ini tidak 

memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk denam betangkop merujuk pada makna gelap gulita. Untuk 

lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Aida, matam anu denam betangkop ing luar ko. 

„Waduh, sungguh gelap gulita di luar sana‟. 

 



 
 

11. Empa jangan „ikan‟ 

Morfem empa dan morfem jangan jika berdiri sendiri sama-sama 

bermakna „ikan, yaitu binatang bertulang belakang yang hidup di air 

dan bernafas dengan ingsang‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh kata majemuk empa jangan merujuk pada makna ikan atau 

lauk pauk untuk makan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 

berikut: 

Noya  ke empa jangan keang tu mangan ka?. 

„Apakah tidak ada ikan/ lauk untuk makan ?‟. 

12. Ntek turun „naik-turun‟ 

Morfem entek jika berdiri sendiri memiliki makna „naik, yaitu 

bergerak dari bawah ke atas‟, sementara morfem turun jika berdiri 

sendiri bermakna „turun, yaitu bergerak dari atas ke bawah‟. Dalam 

bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk entek turun merujuk 

pada makna naik-turun. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 

berikut: 

Kam dua ngano sakit, entek turun panas ni. 

„Sudah dua hari dia sakit, panasnya naik-turun‟. 

13. Gerugu rante „petir‟ 

Morfem gerugu jika berdiri sendiri memiliki makna „petir, yaitu 

kilatan listrik di udara disertai gemuruh karena bertemunya awan 

bermuatan positif (+) dan negatif (-)‟, sementara morfem rante jika 

berdiri sendiri bermakna „rantai, yaitu tali dari cincin yang berkaitan 

biasanya dari logam‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 



 
 

majemuk gerugu rante  merujuk pada makna petir yang besar disertai 

kilat. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Kam rusak TV so, ka kena gerugu rante sepuan anon. 

„TV itu sudah rusak, akibat terkena petir dua hari yang  lalu‟. 

14. Gila ganta ‟gila, kalap‟ 

Morfem gila jika berdiri sendiri memiliki makna „gila, yaitu sakit 

jiwa/ terganggu pikirannya‟, sementara morfem ganta merupakan 

morfem unik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam penuturan 

sebelum berkombinasi dengan morfem lain sehingga morfem ini tidak 

memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk gila ganta  merujuk pada makna gila, kalap, membabi buta. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Coba gita tau gila ganta so,mu sate dadi bero ke? 

„Lihatlah orang gila itu, apakah kamu mau jadi seperti itu?‟ 

15. Gingang panges „bingung‟ 

Morfem gingang merupakan morfem unik yang tidak dapat berdiri 

sendiri dalam penuturan sebelum berkombinasi dengan morfem lain 

sehingga morfem ini tidak memiliki makna khusus begitu pula dengan 

morfem panges juga merupakan morfem unik. Dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk gingang panges merujuk 

pada makna bingung atau kebingungan. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan contoh berikut: 

Kaman itan gingang panges,  no i ton me na lakon. 

„Dari tadi dia kebingungan, tidak tau mau kemana‟. 



 
 

16. Gor ketotor „gerasak gerusuk‟ 

Morfem gor jika berdiri sendiri memiliki makna „mengdaduk, yaitu 

mencampur dan mengacu; mengarau‟, sementara morfem ketotor 

merupakan morfem unik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam 

penuturan sebelum berkombinasi dengan morfem lain sehingga 

morfem ini tidak memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh kata majemuk gor ketotor merujuk pada makna 

melakukan sesuatu secara terburu-buru dan grasak gerusuk. Untuk 

lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Na manta kau, apa mu gor ketotor lamin mu enti gawe. 

„Tidak usah kamu, soalnya cara kerjamu grasak gerusuk‟.  

17. Ima tuyuq „jari telunjuk‟ 

Morfem ima jika berdiri sendiri memiliki makna „tangan, yaitu 

anggota badan dari siku sampai ujung jari atau dari pergelangan 

sampai jari‟, sementara morfem tuyuq jika berdiri sendiri bermakna 

„telunjuk, yaitu jari tangan antara jari tengah dan ibu jari biasa 

digunakan untuk menunjuk‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh 

kata majemuk ima tuyuq merujuk pada makna jari telunjuk. Untuk 

lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Me ima tuyuqm anu sakit coba gita. 

„Mana jari telunjukmu yang sakit, mari saya lihat‟. 

18. Jojo joat „kaku, keras‟ 

Morfem jojo jika berdiri sendiri memiliki makna „kaku, yaitu keras 

tidak dapat dilenturkan‟, sementara morfem joat merupakan morfem 



 
 

unik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam penuturan sebelum 

berkombinasi dengan morfem lain sehingga morfem ini tidak 

memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk jojo joat merujuk pada makna sangat keras atau kaku. Untuk 

lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Salaluk ka i pia tepung ka, karing  jojo joat dadin. 

„Karena cara pembuatannya yang salah, alhasil kue ini menjadi sangat 

keras‟. 

19. Kakan telan „makan‟ 

Morfem kakan jika berdiri sendiri memiliki makna „makan, yaitu 

memasukkan sesuatu ke dalam mulut kemudian mengunyahnya‟, 

sementara morfem telan jika berdiri sendiri bermakna „telan, yaitu 

memasukkan makanan ke dalam pembuluh kerongkongan‟. Dalam 

bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk kakan telan merujuk 

pada makna makan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Apa anu mu kakan telan so, coba kadu andet senene! 

„Apa yang sedang kamu makan itu, mari bagi kepada saya sedikit!‟ 

20. Kreq lamung „pakaian‟ 

Morfem kreq jika berdiri sendiri memiliki makna „kain, yaitu barang 

tenunan yang digunakan untuk pakaian atau maksud lain‟, sementara 

morfem lamung jika berdiri sendiri bermakna „baju, yaitu pakaian 

penutup badan‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk kreq lamung merujuk pada makna kain dan baju yang berarti 

pakaian. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 



 
 

Coba enteq kreq lamung mu okon, sendadin no keang lamung. 

„Ambillah pakaian mu, jangan terbiasa tidak memakai baju‟. 

21. Langan rea „jalan raya‟ 

Morfem langan jika berdiri sendiri memiliki makna „jalan, yaitu 

tempat untuk lalu lintas orang, kendaraan, dan sebagainya‟, sementara 

morfem rea jika berdiri sendiri bermakna „besar, yaitu lebih dari 

ukuran sedang, lawan dari kecil‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh kata majemuk langan rea merujuk pada makna jalan yang 

besar/ jalan raya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Na belajar ba montor ing langan rea dunu, alo lapangan kon. 

„Jangan belajar mengendarai motor di jalan raya dulu, pergilah ke 

lapangan‟. 

22. Loto meni „beras‟ 

Morfem loto dan morfem meni jika berdiri sendiri-sendiri bermakna 

„beras, yaitu padi yang telah terkelupas kulitnya‟. Dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk loto meni merujuk pada 

makna beras. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Masi lo loto meni mu  ke? 

„Apakah berasmu masih ada?‟. 

23. Los tama „keluar-masuk‟ 

Morfem los jika berdiri sendiri memiliki makna „keluar, yaitu 

bergerak dari sebelah dalam ke arah luar‟, sementara morfem tama 

jika berdiri sendiri bermakna „masuk, yaitu bergerak dari luar ke 

dalam‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk los 



 
 

tama merujuk pada makna keluar-masuk. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan contoh berikut: 

Peno tau los tama kaman bale so, len-len bae ruan. 

„Banyak orang yang  keluar-masuk dari rumah itu, orangnya pun 

berbeda-beda‟.   

24. Lalo datang „pergi-pulang, pulang-pergi‟ 

Morfem lalo jika berdiri sendiri memiliki makna „pergi, yaitu 

berjalan/ bergerak maju‟, sementara morfem datang jika berdiri 

sendiri bermakna „datang, yaitu sampai pada tempat yang dituju‟. 

Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk lalo datang 

merujuk pada makna pergi dan datang (bolak balik). Untuk lebih 

jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Na manta urus ongkos, lalo-datang aku baing tanggung. 

„tidak perlu memikirkan ongkos, pulang-pergi saya yang akan 

menanggungnya‟. 

25. Lokaq keng „tua bangka‟ 

Morfem lokaq jika berdiri sendiri memiliki makna „tua, yaitu lanjut 

usia, tidak muda lagi‟, sementara morfem keng merupakan morfem 

unik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam penuturan sebelum 

berkombinasi dengan morfem lain sehingga morfem ini tidak 

memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk lokaq keng merujuk pada makna tua bangka. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Kam loka keng masi bae mengkutik tau loka ka !. 



 
 

„Orang tua ini ! sudah tua bangka masih saja genit‟. 

26. Mani mana „mandi‟ 

Morfem mani jika berdiri sendiri memiliki makna „mandi, yaitu 

membersihkan/ menyiram air ke seluruh tubuh‟, sementara morfem 

mana merupakan morfem unik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam 

penuturan sebelum berkombinasi dengan morfem lain sehingga 

morfem ini tidak memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh kata majemuk mani mana merujuk pada makna 

mandi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Kam mu mani mana ke, iya nam alo kursus karing sengara?. 

„Apakah kamu sudah mandi, bukankah sebentar lagi kamu akan pergi 

kursus ?‟. 

27. Mopo muja „mencuci pakaian‟ 

Morfem mopo jika berdiri sendiri memiliki makna „mencuci pakaian, 

yaitu membersihkan pakaian dengan air atau barang cair‟, sementara 

morfem muja merupakan morfem unik yang tidak dapat berdiri sendiri 

dalam penuturan sebelum berkombinasi dengan morfem lain sehingga 

morfem ini tidak memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh kata majemuk mopo muja  merujuk pada makna 

mencuci pakaian. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Ka nak lalo mopo muja o berang, apa mate ai ing balek 

„Saya akan pergi mencuci pakaian ke sungai, karena air di rumah saya 

mati‟. 

 



 
 

28. Mate tunaq ‟mati‟ 

Morfem mate jika berdiri sendiri memiliki makna „mati, yaitu sudah 

hilang nyawanya, tidak tumbuh lagi‟, sementara morfem tunaq jika 

berdiri sendiri bermakna „sayang, yaitu terasa menyesal‟. Dalam 

bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk mate tunaq  merujuk 

pada makna mati yang disayangkan karena berbagai hal sepeleh atau 

karena berbagai alasan seperti meninggal masih muda dan sebagainya. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Mate tunaq tode so pe, pedahal roam na lulus SMA. 

„Sayang sekali anak itu keburu meninggal, padahal baru akan lulus 

SMA‟. 

29. Ne numpu „ibu jari kaki‟ 

Morfem ne jika berdiri sendiri memiliki makna „kaki, yaitu anggota 

badan yang menopang tubuh, digunakan untuk berjalan‟, sementara 

morfem numpu jika berdiri sendiri bermakna „ibu jari kaki, yaitu ibu 

jari kaki/tangan‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk ne numpu  merujuk pada makna jempol kaki. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Beka noya kukun ne numpu mu so? 

„Mengapa ibu jari kakimu tidak ada kukunya ?‟ 

30. Ode mencit „kecil mungil‟ 

Morfem ode jika berdiri sendiri memiliki makna „kecil, yaitu lawan 

dari besar‟, sementara morfem mencit merupakan morfem unik yang 

tidak dapat berdiri sendiri dalam penuturan sebelum berkombinasi 



 
 

dengan morfem lain sehingga morfem ini tidak memiliki makna 

khusus. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk ode 

mencit  merujuk pada makna kecil mungil. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan contoh berikut: 

Na lucu jari nem, balong ode mencit. 

„Lucu sekali jari kakimu, bagus kecil mungil‟. 

31. Pongo panga „pikul‟ 

Morfem pongo jika berdiri sendiri memiliki makna „pikul, yaitu beban 

yang digandar atau ditaruh di atas bahu‟, sementara morfem panga 

merupakan morfem unik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam 

penuturan sebelum berkombinasi dengan morfem lain sehingga 

morfem ini tidak memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh kata majemuk pongo panga  merujuk pada makna 

memikul. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Apa anu mentu mu pongo panga so, sanak selaki? 

„Apa yang sedang kamu pikul itu, saudaraku?‟ 

32. Pekok pengkel „bengkok‟ 

Morfem pekok jika berdiri sendiri memiliki makna „bengkok, yaitu 

menyimpang dari garis lurus‟, sementara morfem pengkel merupakan 

morfem unik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam penuturan 

sebelum berkombinasi dengan morfem lain sehingga morfem ini tidak 

memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk pekok pengkel  merujuk pada makna bengkok tidak 

beraturan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 



 
 

Ba beka mu begaris pekok pengkel bero so? 

„Mengapa caramu membuat garis bengkok seperti itu?‟ 

33. Pingan coek „piring‟ 

Morfem pingan jika berdiri sendiri memiliki makna „piring, yaitu 

wadah berbentuk bundar, pipih, dan sedikit cengkung/ ceper terbuat 

dari porselen, seng, plastik, dan sebagainya‟, sementara morfem coek 

merupakan morfem unik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam 

penuturan sebelum berkombinasi dengan morfem lain sehingga 

morfem ini tidak memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh kata majemuk pingan coek  merujuk pada makna 

piring dan peralatan makan lainnya. Untuk lebih jelasnya perhatikan 

contoh berikut: 

Bem bue pingan coek i sebela lamin roam besengal bine rane so. 

„Kalau suami istri itu sudah bertengkar, maka  segala piring akan 

habis dipecahkan‟. 

34. Puti pate „bening‟ 

Morfem puti jika berdiri sendiri memiliki makna „putih, yaitu warna 

dasar yang serupa dengan warna kapas‟, sementara morfem pate 

merupakan morfem unik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam 

penuturan sebelum berkombinasi dengan morfem lain sehingga 

morfem ini tidak memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh kata majemuk puti pate  merujuk pada makna bening. 

Belaga i pia jambrai puti pate berko, rena tu suru pia jambrai santan. 



 
 

„Sayur bening yang dibuat, padahal yang saya suru buat seharusnya 

sayur santan‟. 

35. Pedam balang „pura-pura tidur/ pejam‟ 

Morfem pedam jika berdiri sendiri memiliki makna „pejam, yaitu 

menutup mata‟, sementara morfem balang jika berdiri sendiri 

bermakna „belalang, yaitu serangga yang bersayap dua lapis dan 

mempunyai sepasang kaki belakang yang panjang, makanannya 

rumput-rumputan atau tumbuh-tumbuhan‟. Dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh kata majemuk pedam balang merujuk pada makna 

pura-pura memejamkan mata/ memejamkan mata layaknya belalang. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Tutup terang matam so, na pedam balang. 

„Tutup rapat matamu itu, jangan pura-pura menutup mata‟. 

36. Rai ano „malam hari‟ 

Morfem rai jika berdiri sendiri memiliki makna „malam, yaitu waktu 

setelah matahari terbenam sampai matahari terbit‟, sementara morfem 

ano jika berdiri sendiri bermakna „hari, yaitu waktu dari pagi sampai 

pagi lagi‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk rai 

ano merujuk pada makna hari yang sudah mulai malam, magrib, atau 

senja. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

No roa tu los rai ano, no terang. 

„Kita tidak boleh keluar di waktu magrib/ senja, tidak baik‟. 

 

 



 
 

37. Roro rokat „sampah‟ 

Morfem roro jika berdiri sendiri memiliki makna „sampah, yaitu 

barang atau benda yang dibuang karena sudah tidak terpakai lagi‟, 

sementara morfem rokat merupakan morfem unik yang tidak dapat 

berdiri sendiri dalam penuturan sebelum berkombinasi dengan 

morfem lain sehingga morfem ini tidak memiliki makna khusus. 

Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk roro rokatt  

merujuk pada makna sampah. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 

berikut: 

Bolang selben roro rokat so. 

„Buang semua sampah itu‟. 

38. Sumpu sai „misan‟ 

Morfem Sumpu merupakan morfem unik yang tidak dapat berdiri 

sendiri dalam penuturan sebelum berkombinasi dengan morfem lain 

sehingga morfem ini tidak memiliki makna khusus, sementara morfem 

sai jika berdiri sendiri memiliki makna „satu, yaitu bilangan yang 

dilambangkan dengan angka 1‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh kata majemuk sumpu sai  merujuk pada makna misan. 

Nak alo balen sumpu sai ku ka dunu. 

„Saya mau pergi ke rumah misan saya dulu‟. 

39. Sira botar „garam kasar‟ 

Morfem sira jika berdiri sendiri memiliki makna „garam, yaitu zat 

berwarna putih, berasa asin, dan dapat larut dalam air‟, sementara 

morfem botar merupakan morfem unik yang tidak dapat berdiri 



 
 

sendiri dalam penuturan sebelum berkombinasi dengan morfem lain 

sehingga morfem ini tidak memiliki makna khusus. Dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk sira botar  merujuk pada 

makna untuk menyebut garam yang bentuknya masih kasar. Untuk 

lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Nom keang sira so, ente sira botar o kon. 

‟Tidak usah pakai garam yang itu, ambilkan garam kasar di sana‟. 

40. Sepuan ahem „dahulu kala‟ 

Morfem sepuan jika berdiri sendiri memiliki makna „dahulu, waktu 

yang telah lalu‟, sementara morfem ahem merupakan morfem unik 

yang tidak dapat berdiri sendiri dalam penuturan sebelum 

berkombinasi dengan morfem lain sehingga morfem ini tidak 

memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk sepuan ahem  merujuk pada makna dahulu kala. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Kaman sepuan ahem kon, kau bae nopkan mu los. 

„Sudah dari dahulu kala, kamu saja belum lahir‟. 

41. Sup jaga „pagi-pagi sekali‟ 

Morfem sup dan morfem jaga jika berdiri sendiri-sendiri juga 

bermakna „pagi, waktu saat matahari terbit sampai terbenam‟. Dalam 

bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk sup jaga merujuk 

pada makna pagi-pagi sekali. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 

berikut: 

Sup jaga kam ku lalo beramat. 



 
 

„Pagi-pagi sekali saya sudah pergi ke pasar‟. 

42. Seling sengku „saling menyalahkan‟ 

Morfem seling jika berdiri sendiri memiliki makna „saling, yaitu kata 

untuk menerangkan perbuatan yang berbalas-balasan‟, sementara 

morfem sengku merupakan morfem unik yang tidak dapat berdiri 

sendiri dalam penuturan sebelum berkombinasi dengan morfem lain 

sehingga morfem ini tidak memiliki makna khusus. Dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk seling sengku  merujuk pada 

makna saling menyalahkan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 

berikut: 

Na manta seling sengku sama bero, sama sala dua sama. 

„Jangan saling menyalahkan seperti itu, kalian berdua sama-sama 

salah‟. 

43. Sili sala „marah‟ 

Morfem sili jika berdiri sendiri memiliki makna „marah, yaitu merasa 

tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya‟, 

sementara morfem sala merupakan morfem unik yang tidak dapat 

berdiri sendiri dalam penuturan sebelum berkombinasi dengan 

morfem lain sehingga morfem ini tidak memiliki makna khusus. 

Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk sili sala  

merujuk pada makna salah tidak jelas. Untuk lebih jelasnya perhatikan 

contoh berikut: 

Beka nya ka sili sala, bem bue isor apa-pa. 



 
 

„Ada apa dengan dia, mengapa marah tidak jelas, semua barang-

barang pun dibuang-buang‟. 

44. Sumpa sena „sumpah serapah‟ 

Morfem sumpa jika berdiri sendiri memiliki makna „sumpah, yaitu 

kata-kata yang buruk, makian ‟, sementara morfem sena merupakan 

morfem unik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam penuturan 

sebelum berkombinasi dengan morfem lain sehingga morfem ini tidak 

memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk sumpa sena  merujuk pada makna sumpah serapa. 

Bem bue selben tau liwat i sumpa sena. 

„Hampir semua orang yang lewat terkena sumpah serapahnya‟. 

45. Tunu montok „tidur duduk‟ 

Morfem tunu jika berdiri sendiri memiliki makna „tidur, yaitu keadaan 

berhenti mengaso badan dan kesadarannya biasanya dengan 

memejamkan mata‟ dan morfem montok jika berdiri sendiri juga 

bermakna „duduk, yaitu meletakkan tubuh/ bertumpu pada pantat‟. 

Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk tunu montok 

merujuk pada makna tidur sambil duduk. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan contoh berikut: 

Beka mu tunu montok?  tama tunu o kamar mu o kon 

„Mengapa kamu tidur sambil duduk?  masuk tidur ke kamarmu sana‟. 

46. Tau lokaq „orang tua‟ 

Morfem tau jika berdiri sendiri memiliki makna „orang, yaitu 

manusia‟ dan morfem lokaq  jika berdiri sendiri bermakna „tua, yaitu 



 
 

lanjut usia, sudah tidak muda lagi‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh kata majemuk tau lokaq merujuk pada makna orang yang 

sudah tua. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Me na lakon tau lokaq so. 

„Mau kemana orang tua itu?‟. 

47. Terang onyar „baik,benar‟ 

Morfem terang jika berdiri sendiri memiliki makna „baik, yaitu elok, 

patut, teratur‟ dan morfem onyar  jika berdiri sendiri bermakna „benar, 

yaitu betul, tidak salah‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk terang onyar merujuk pada makna baik dan benar. Untuk 

lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Terang onyar mo kerjan PR mu so. 

„Kerjakan PR mu dengan benar.‟ 

48. Teri tumpe „jatuh‟ 

Morfem teri jika berdiri sendiri memiliki makna „jatuh, yaitu terlepas 

dan turun atau meluncur ke bawah dengan cepat karena gravitasi 

bumi‟ dan morfem tumpe  jika berdiri sendiri bermakna „tumpah, 

yaitu tercurah jatuh dari tempatnya (tentang barang, cair, barang yang 

berderai-derai)‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk teri tumpe merujuk pada makna jatuh. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan contoh berikut: 

Coba tu lao ba montor, amin kam tu teri tumpe apam na dadi? 

„Kendarailah motor itu secara pelan-pelan, karena jika kita sudah  

jatuh, apa sudah jadinya?‟ 



 
 

49. Tes talis „habis, ludes‟ 

Morfem tes jika berdiri sendiri memiliki makna „kering, yaitu tidak 

basah, tidak berair, tidak lembab‟ dan morfem talis  jika berdiri 

sendiri bermakna „habis, yaitu tidak ada yang tinggal lagi (karena 

sudah digunakan, dimakan, dibagikan, dan sebagainya)‟. Dalam 

bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk tes talis merujuk pada 

makna habis sama sekali. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 

berikut: 

Kam bue tes talis, lasor leq kam datang. 

„Sudah habis sama sekali, kamu datang terlalu lama‟ . 

50. Uras teri „jatuh-bagun‟ 

Morfem uras jika berdiri sendiri memiliki makna „bangun, yaitu 

bangkit, berdiri‟, sementara morfem teri jika berdiri sendiri bermakna 

„jatuh yaitu terlepas dan turun atau meluncur ke bawah dengan cepat 

karena gravitasi bumi‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk uras teri merujuk pada makna jatuh bangun. Untuk lebih 

jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Nongka sia-sia tu uras teri ente bal, sampe bem bakat ne-net. 

„Tidak sia-sia kita jatuh bagun untuk mempertahankan bola, sampai 

kaki pun terluka‟. 

51. Selako-lako „kemana-mana‟ 

Morfem selako tidak bisa berdiri sendiri serta tidak memiliki makna 

khusus karena merupakan morfem terikat, begitu pula dengan morfem 

lako merupakan morfem terikat karena tidak dapat berdiri sendiri dan 



 
 

tidak memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh kata majemuk selako-lako  merujuk pada makna kemana-

mana. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Terang kam gila, apa selako-lakon keranten kaman itan. 

„Mungkin sudah gila, soalnya bicaranya ngelantur kemana-mana dari 

tadi‟. 

52. Ubik mentebik „sangat pelit‟ 

Morfem ubik jika berdiri sendiri memiliki makna „pelit‟, sementara 

morfem mentebik  merupakan morfem unik yang tidak dapat berdiri 

sendiri dalam penuturan sebelum berkombinasi dengan morfem lain 

sehingga morfem ini tidak memiliki makna khusus. Dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk ubik mentebik  merujuk pada 

makna sangat pelit sekali. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 

berikut: 

So ruam ap mu  ubik mentebik, karing noya tau roa bedengan ke kau 

„Begitulah akibatnya karena kamu pelit sekali, akhirnya tidak ada 

orang yang  mau berteman dengan kamu‟. 

53. Uen angin „hujan angin‟ 

Morfem uen jika berdiri sendiri memiliki makna „hujan, yaitu titik-

titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pengembunan‟, 

sementara morfem angin jika berdiri sendiri bermakna „angin, yaitu 

udara yang bergerak‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk uen angin merujuk pada makna hujan disertai angin 

kencang. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 



 
 

Na manta los bale dunu, apa uen angin ing luar 

„Jangan keluar rumah dulu, soalnya di luar hujan angin‟   

54. Desa darat „kampung halaman‟ 

Morfem desa jika berdiri sendiri memiliki makna „desa, yaitu 

kampung, dusun‟, sementara morfem darat jika berdiri sendiri 

bermakna „darat, yaitu tanah yang tidak digenangi air‟. Dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk desa darat merujuk pada 

makna kampung halaman atau daerah tempat tinggal, Untuk lebih 

jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Ma tu bangun desa darat dita. 

„Mari kita membangun kampung/ daerah kita‟. 

 

b. Kata majemuk wajar berafiks 

1. Berola elong „ikut-ikutan‟ 

Morfem berola berasal dari kata dasar ola „ikut‟ kemudian mendapat 

awal ber- sehingga menjadi berola dan jika berdiri sendiri memiliki 

makna „mengikuti, yaitu turut serta, menyertai‟, sementara morfem 

elong jika berdiri sendiri bermakna „ekor, yaitu bagian tubuh binatang 

paling belakang‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk berola elong merujuk pada makna mengikuti kemana saja 

seperti ekor yang selalu menempel. Untuk lebih jelasnya perhatikan 

contoh berikut: 

So ruan apa berola elong bae gawen, me lako inan so lakon. 



 
 

„Begitulah kebiasaanya ikut-ikutan, kemana pun ibunya pergi dia akan 

kengikutinya‟. 

2. Kebalik kebanting „terbalik terbanting‟ 

Morfem kebalik berasal dari kata dasar balik „balik, yaitu sisi yang 

sebelah belakang dari sisi yang kita lihat‟ yang mendapat awalan ke- 

sehingga terbentuk kata kebalik dan jika berdiri sendiri memiliki 

makna „terbalik‟, sementara morfem kebanting jika berdiri sendiri 

bermakna „terbanting‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk kebalik kebanting merujuk pada makna terbalik terbanting. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Aji mu gita tau ka belantar itan, matam anu kebalik kebanting 

montorni. 

„kalau saja kamu melihat kecelakaan tadi, motornya benar-benar 

terbalik dan terbanting‟. 

3. Keserak kesaro „berteriak‟ 

Morfem keserak berasal dari kata dasar serak „teriak, yaitu seruan 

yang keras‟ dan mendapat awalan ke- sehingga terbentuk kata keserak 

dan jika berdiri sendiri memiliki makna „berteriak‟, sementara morfem 

kesaro merupakan morfem unik yang tidak dapat berdiri sendiri dalam 

penuturan sebelum berkombinasi dengan morfem lain sehingga 

morfem ini tidak memiliki makna khusus. Dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh kata majemuk keserak kesaro merujuk pada makna 

„berteriak‟. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Na manta keserak kesaro bero, apa tomas! 



 
 

„Jangan berteriak seperti itu,  ribut! 

4. Berapan kebo „karapan kerbau‟ 

Morfem berapan berasal dari kata dasar apan „kejar, yaitu berlari 

untuk mendapatkan sesuatu‟ dan mendapat awalan be- sehingga 

terbentuk kata berapan dan jika berdiri sendiri memiliki makna 

„saling kejar, berkejaran‟, sementara morfem kebo  jika berdiri sendiri 

bermakna „kerbau, yaitu binatang memamah biak yg bisa diternakkan, 

rupanya seperti lembu tetapi lebih besar umumnya berbulu kelabu‟. 

Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk berapan kebo 

merujuk pada makna perlombaan kerbau yang berusaha saling 

mendahului / karapan kerbau. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 

berikut: 

Tem tu lalo manto berapan kebo. 

„Ayo kita pergi menonton karapan kerbau‟. 

5. Meriri merentas „merapikan,membereskan‟ 

Morfem meriri berasal dari kata dasar riri „rapikan, yaitu jadikan rapi, 

teratur‟ dan mendapatkan walan me- sehingga terbentuk kata meriri 

dan jika berdiri sendiri memiliki makna „merapikan‟, sementara 

morfem merentas berasal dari kata dasar rentas „berantas, yaitu basmi, 

melenyapkan‟ dan mendapatkan walan me- sehingga terbentuk kata 

merentas dan jika berdiri sendiri bermakna „memotong, membrantas‟. 

Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk meriri 

merentas  merujuk pada makna merapikan. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan contoh berikut: 



 
 

Nengka meri, nopkan ku meriri merentas ing balek. 

„Sebentar dulu, saya belum merapikan rumah saya‟. 

6. Mongka ngelaq‟masak’ 

Morfem mongka jika berdiri sendiri memiliki makna „masak nasi‟, 

sementara morfem ngelaq berasal dari kata dasar kelak „rebus, yaitu 

dimasak dengan air mendidih‟ dan mendapat awalan nge- sehingga 

terbentuk ngelaq dan jika berdiri sendiri bermakna „merebus, 

memasak sesuatu dengan air mendidih‟. Dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh kata majemuk mongka ngelaq merujuk pada makna 

memasak nasi beserta lauk. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 

berikut: 

Alo mongka ngelaq okon, apa karing sengara lom mule bapam. 

„Masaklah dulu, karena sebentar lagi bapakmu pulang‟. 

 

4.3.2 Kata Majemuk Kiasan 

Kata majemuk kiasan merupakan kata majemuk yang memiliki makna 

kiasan. Menurut Chaer (2009: 77) bahwa semua bentuk bahasa (baik kata, frase, 

maupun kalimat) yang tidak merujuk pada arti sebenarnya (arti leksikal, 

konseptual, atau denotatif) disebut mempunyai arti kiasan. Dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh ditemukan kata majemuk seperti disebutkan di atas, 

antara lain sebagai berikut. 

1. Iyung mata „wajah, tubuh,atau batang hidung‟ 

Morfem iyung jika berdiri sendiri memiliki makna „hidung, yaitu bagian 

dari wajah yang digunakan untuk mencium, menghirup‟, sementara morfem 



 
 

mata jika berdiri sendiri bermakna „mata, yaitu bagian dari wajah yang 

digunakan untuk melihat‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk iyung mata merujuk pada makna hidung dan mata yang mewakili 

wajah secara keseluruhan dalam bahasa Indonesia hampir sama maknanya 

dengan kata kiasan batang hidung. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh 

berikut: 

Me lakon Rudi, beka noya pegari iyung matan kaman itan? 

„Ke mana Rudi, kenapa tidak kelihatan batang hidungnya dari tadi?‟ 

2. Karing bloang „rakus‟ 

Morfem karing jika berdiri sendiri memiliki makna „tinggal, masih tetap ada 

di tempatnya sementara yang lain sudah pergi‟, sementara morfem bloang 

jika berdiri sendiri bermakna „makanan, yaitu segala apa yang boleh 

dimakan‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk karing 

bloang merujuk pada makna rakus, lebih mementingkan makanan. Untuk 

lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

So ruam apa karing bloang mu, karing noya anu i pato-pato. 

„Itulah akibatnya kamu terlalu rakus, akibatnya tidak ada yang kamu tau‟. 

3. Ngenam bodok „diam menghanyutkan‟ 

Morfem ngenam jika berdiri sendiri memiliki makna „berdiam, yaitu tidak 

bersuara‟, sementara morfem bodok jika berdiri sendiri bermakna „kucing, 

yaitu binatang peliharaan yang mirip harimau kecil‟. Dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk ngenam bodok merujuk pada 

makna berdiam, diam-diam seperti kucing yang akan bergerak bila sudah 



 
 

tidak ada orang yang melihatnya, dalam bahasa Indonesia seperti pribahasa 

diam-diam menghanyutkan, Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Ngatek po balong perangen, lampan ngenam bodok 

„Saya kira perilakunya bagus, ternyata diam-diam menghanyutkan‟ 

4. Tingi ate „sombong‟ 

Morfem tingi jika berdiri sendiri memiliki makna „tinggi, yaitu jauh 

jaraknya dari posisi sebelah bawah‟ dan morfem ate  jika berdiri sendiri 

bermakna „hati, yaitu sesuatu yang ada dalam tubuh manusia dan dianggap 

sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian-

pengertian (perasaan)‟. Dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh kata 

majemuk tingi ate merujuk pada makna seseorang yang memiliki sifat 

tinggi hati atau sombong, Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Not tu dadi  tau tingi aten, apa ni i berit ing tau. 

„Kita tidak boleh menjadi orang sombong, karena tidak akan ada orang yang 

suka dengan orang sombong‟. 

5. Ntek aiq ‟banjir‟ 

Morfem ntek jika berdiri sendiri memiliki makna „naik, yaitu bergerak ke 

atas‟, sementara morfem aiq jika berdiri sendiri bermakna „air, yaitu benda 

cair seperti yang biasa terdapat di sumur, sungai, danau, yang mendidih 

pada suhu 100°C dan membeku pada suhu 0°C‟. Dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh kata majemuk entek aiq merujuk pada makna banjir. Untuk 

lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Nok tengan bilin bale, apa ku susa na entek aiq 

„Saya tidak berani meninggalkan rumah, karena takut akan terjadi  banjir‟ 



 
 

6. Ntek ano „siang hari‟ 

Morfem ntek jika berdiri sendiri memiliki makna „naik, yaitu bergerak ke 

atas‟, sementara morfem ano jika berdiri sendiri bermakna „hari, yaitu 

waktu saat matahari terbit sampai terbit lagi‟. Dalam bahasa Sumbawa 

Dialek Jereweh kata majemuk entek ano merujuk pada makna matahari 

sudah naik atau berada di atas yang menandakan hari sudah siang. Untuk 

lebih jelasnya perhatikan contoh berikut: 

Asor mu le, kam entek ano berka sop mu datang. 

„Kamu terlalu lama, sudah siang begini kamu baru datang. 

7. Ntek api „kebakaran‟ 

Morfem ntek jika berdiri sendiri memiliki makna „naik, yaitu bergerak ke 

atas‟, sementara morfem api jika berdiri sendiri bermakna „api, yaitu panas 

dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar‟. Dalam bahasa 

Sumbawa Dialek Jereweh kata majemuk entek api merujuk pada makna api 

yang berkobar besar yang berarti kebakaran. Untuk lebih jelasnya 

perhatikan contoh berikut: 

Ka bedan ntek api sepuan kon, bue bale sai desa 

„Akibat kebakaran yang telah terjadi pada jaman dahulu, menghanguskan 

rumah satu kampung‟. 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1    Simpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang Kata majemuk bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh (BSDJ), ditemukan  bentuk susunan kata majemuk yang tersusun dari 

kata benda + kata benda, kata benda + kata keadaan, kata benda + kata kerja, kata 

kerja + kata kerja, kata kerja + kata benda,  kata kerja + kata keadaan, kata 

keadaan + kata keadaan, kata keadaan + kata kerja, dan bentuk lain + kata 

bilangan. Kata majemuk bahasa Sumbawa Dialek Jereweh (BSDJ) memiliki tiga 

jenis kata majemuk yaitu kata majemuk kopulatif, yakni kata majemuk yang 

kedua unsurnya sederajat/ setara, tidak saling menentukan, kemudian kata 

majemuk determinatif, yakni dimana kata yang pertama ditentukan oleh kata yang 

kedua, dan jenis kata majemuk yang terakhir adalah kata majemuk posesif, yakni 

kata majemuk yang menyatakan kepunyaan/ kepemilikan. Kata majemuk juga 

memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan kedua unsur kata yang 

membangunnya ada yang berupa makna wajar dan makna kiasan. Selain itu, 

terdapat kata majemuk yang mengalami proses pengulangan yang menyatakan 

beberapa makna antara lain menyatakan makna „banyak‟, makna „tak bersyarat‟, 

makna „yang menyerupai apa yang tersebut pada bentuk dasar‟, makna yang 

menyatakan bahwa „perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar dilakukan 

berulang-ulang‟, makna yang menyatakan „perbuatan yang tersebut pada bentuk 

dasarnya dilakukan dengan enaknya atau dengan senangnya‟, menyatakan makna 



 
 

„perbuatan yang tersebut pada bentuk dasar itu dilakukan oleh dua pihak dan 

saling mengenai‟, menyatakan makna „hal-hal yang berhubungan dengan 

pekerjaan yang tersebut pada bentuk dasar‟, menyatakan makna „agak‟, 

menyatakan makna „tingkat yang paling tinggi yang dapat dicapai‟, serta makna 

yang sesuai dengan bentuk dasar atau  tanpa mengubah arti bentuk dasarnya.   

 5.2   Saran 

 Penelitian yang mengambil objek bahasa Sumbawa sangat menarik untuk 

dikaji, khususnya dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh (BSDJ). Hal ini karena 

banyaknya fenomena kebahasaan yang perlu diteliti lebih lanjut. Misalnya, dalam 

proses perubahan fonem atau morfofonemik yang terjadi ketika dua kata 

membentuk kata majemuk juga ketika kata majemuk muncul dalam sebuah 

kalimat dalam penuturan, tetapi dalam penelitian ini tidak dibahas hal demikian. 

Masih banyak hal menarik lainnya yang berkaitan dengan bahasa Sumbawa dan 

hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil 

objek kajian bahasa Sumbawa. 
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Kata majemuk bahasa Sumbawa Dialek Jereweh 

 

1. anak aden „anak tangga‟ 

2. anak cobe  „anak cobek‟ 

3. anak dadi „anak‟ 

4. anak tereq „anak tiri‟ 

5. asu roga „anjing gila‟ 

6. bale para „rumah‟ 

7. balong beleng „bagus‟ 

8. balo toloq „nenek moyang‟ 

9. bangkat tana „harta benda‟ 

10. bentung benyat „bisul, bonyok‟ 

11. beru lokaq „baru-tua‟ 

12. berola elong „ikut-ikutan‟ 

13. biar jontor „bibir sumbing‟ 

14. bine anak „istri-anak‟ 

15. bine pun „istri pertama‟ 

16. bine poto ‟istri terakhir/muda‟ 

17. bue baem „habis,ludes‟ 

18. daru daraq „bumbu‟ 

19. dalang tebokang „tempat makanan‟ 

20. desa darat „kampung halaman‟ 

21. empa jangan „ikan‟ 

22. entek ano ‟siang hari‟ 



 
 

23. entek api „kebakaran‟ 

24. entek aiq ‟banjir‟ 

25. entek turun „naik-turun‟ 

26. gerugu rante „guntur, petir‟ 

27. gila ganta „gila, kalap, membabi buta‟ 

28. gingang panges „bingung, kebingungan‟ 

29. gor ketotor  „gerasak-gerusuk‟ 

30. haram mate „sumpah mati‟ 

31. inaq tereq „ibu tiri‟ 

32. inaq bapak „ibu-bapak‟ 

33. ilang ketelang „hilang‟ 

34. ima tuyu „jari telunjuk‟ 

35. iyung mata „wajah,tubuh,batang hidung‟ 

36. jangan kakan „lauk-pauk‟ 

37. jojo joat „kaku,keras‟ 

38. kakan telan „makan‟ 

39. kaki nini „kakek-nenek‟ 

40. karing bloang „rakus‟ 

41. kebalik kebanting „terbalik terbanting‟ 

42. kebo berapan „karapan kerbau‟ 

43. kebo jaran „kerbau, kuda‟ 

44. keserak kesaro „teriak‟ 

45. kreq lamung „pakaian‟ 

46. langan rea „jalan raya‟ 



 
 

47. loto meni „beras‟ 

48. los tama „keluar-masuk‟ 

49. lalo datang „pergi-datang‟ 

50. lokaq keng „tua bangka‟ 

51. mani berapus „mandi bersih‟ 

52. mani mana „mandi‟ 

53. meriri merentas „merapikan‟ 

54. mule lalo „pulang-pergi‟ 

55. mule male „pulang‟ 

56. mata ano „matahari‟ 

57. mopo muja „mencuci pakaian‟ 

58. mate tunaq „mati sia-sia‟ 

59. mongka ngelaq „memasak‟ 

60. mangan ngenta „makan‟ 

61. ne numpu „ibu jari kaki‟ 

62. nyapu nyurung „menyapu‟ 

63. ngenam bodok „diam-diam menghanyutkan‟ 

64. ngunang nganing „mondar-mandir‟ 

65. oko oka „kesana-kemari‟ 

66. ode rea ‘kecil-besar‟ 

67. ode mencit „kecil mungil‟ 

68. pengot panget „miring‟  

69.  pongo panga „pikul‟ 

70. pingan talang „piring‟ 



 
 

71. pekok pengkel „bengkok‟ 

72. pingan coek „piring‟ 

73. puti pate „bening‟ 

74. pisak kelik „hitam legam‟ 

75. petang ano „siang-malam‟ 

76. pedam balang „pejam belalang‟ 

77. rai ano „malam hari‟ 

78. roro rokat „sampah‟ 

79. sumpu sai „misan‟ 

80. sumpu dua „misan‟ 

81. sira botar „garam kasar‟ 

82. sepuan ahem „dahulu kala‟ 

83. selo kemeras „kendi beras‟ 

84. selako-lako „kemana-mana‟ 

85. sup jaga „pagi-pagi buta‟ 

86. sampar galang „tempat tidur‟ 

87. seling sengku „saling menyalahkan‟ 

88. sira bage „garam-asam‟ 

89. sili sala „marah-marah‟ 

90. sorong serah „seserahan‟ 

91. sumpa sena „sumpah serapah‟  

92. tunu montok „tidur duduk‟ 

93. tau lokaq „orang tua‟ 

94. terang onyar „baik dan benar‟ 



 
 

95. teri tumpe „jatuh‟ 

96. tes talis „kering kerontang‟ 

97. tingi ate „sombong‟ 

98. uras teri „jatuh-bangun‟ 

99. ubik mentebik „pelit‟ 

100. uen aiq „hujan air‟ 

101. uen angin „hujan air‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR TANYA 

 

1. Apakah anda mengenal bentuk majemuk? 

2. Apakah dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh (BSDJ) juga ditemukan 

bentuk majemuk? 

3. Bagaimana contoh kata majemuk dalam bahasa Sumbawa Dialek Jereweh 

(BSDJ)? 

4. Apakah bentuk kata majemuk seperti gelap gulita, terang benderang, gegap 

gempita, kamar mandi, rumah makan, ibu tiri, anak tiri, istri muda, istri tua, 

kesana kemari, naik turun, siang malam, ibu bapak, tua bangka, panas dingin, 

tua muda, dan sebagainya juga ditemukan dalam bahasa Sumbawa Dialek 

Jereweh (BSDJ)? 

5. Bisakah anda menyebutkan bentuk-bentuk majemuk lainnya yang ada dalam 

bahasa Sumbawa Dialek Jereweh (BSDJ)? 
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