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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu Kecamatan 

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

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

ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk numeralia dan mendeskripsikan jenis-

jenis NBBDC. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber 

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

Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

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

yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode padan intralingual 

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

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

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

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

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

 

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

 

The title of this study is Numeralia Bimaness Cenggu Village Belo Sub-District Bima 

Regency. The statement problems of this study are (1) How are the NBBDC forms?, 

and (2) How are the NBDC kinds?. This study aimed to describe the forms and kinds 

of NBBDC. This study used the descriptive qualitative approach. The data collected 

from informant, respondent, and Bimaness . The data collected through introspection 

method, scrutinized method, speak method, and documentation method. The data 

analyzed through equal intralingual method, and distributional method. The result 

showed through formal and informal method. the formal  method  such  as:  double  

quotations  sign  („…‟),  the  braces  bracket sign ( {…} ), the elbow bracket sign ( 

[…] ), while the informal method is the formulation of the words or the syntactic 

construction. The researcher found there are forms and kinds of NBBDC as the result 

of this study.  

 

Key Terms: Numeralia forms, kinds of Numeralia, Bimaness Cegu village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi 

dalam kesehariannya. Walaupun bahasa digunakan oleh manusia setiap harinya, 

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

digunakannya. Bahasa di berbagai daerah mempunyai ciri khas dan keunikan masing-

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

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

menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, 

maupun sistem-sistem lainnya. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memilki  ragam bahasa yang 

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

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

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

numeralia. 

Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Bima memiliki sistem 

numeralia yang dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu numeralia takrif dan 

numeralia tidak takrif. Numeralia tidak takrif dalam bahasa Bima tidak berbeda 

dengan numeralia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa Bima memiliki ciri 

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

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

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

dapat menyatakan kumpulan, namun numeralia kumpulan tidak mutlak menggunakan 

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

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

tingkatan dan untuk menyatakan numeralia kumpulan. Numeralia kumpulan dalam 

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

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

prefiks {ber-} tersebut dalam konstruksi sintaksis. 

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

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

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

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

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

kaduadari toluna wekiku “saya anak kedua dari tiga bersaudara”, sedangkan prefiks 

{ka-} yang menyatakan kumpulan, contoh: nami ngaha kadua sapingga “kami 

makan berdua sepiring”. 

Ciri lain numeralia takrif bahasa Bima terdapat pada numeralia penuh. 

Beberapa numeralia penuh bahasa Bima memiliki arti penulisan yang berbeda dengan 

arti numeralia pada umumnya. Contoh numeralia /tiga belas/ dalam bahasa Bima 

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

„sepuluh tiga‟. 



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

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

oleh peneliti lain.  

a. Morfologi 

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

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

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

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

bagian-bagiannya, serta cara pembentukannya. 

Selanjutnya, morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau 

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

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

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

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

dalam Halwi, 2015: 9). 

b. Kelas Kata 

Perbincangan mengenai kelas kata dalam bahasa Indonesia sudah banyak 

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

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

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

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

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

preposisi, konjungsi, kategori fatis, dan interjeksi. 

Buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Alwi dkk. (1999) membagi kelas 

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

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

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

ajektiva, adverbia, adposisi (preposisi atau posposisi).  

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

menghkususkan penelitian dalam kelas kata numeralia atau kata bilangan. 

c. Numeralia 

Definisi atau pengertian numeralia (kata bilangan) telah banyak disampaikan 

oleh para tata bahasawan. Menurut Putrayasa dalam bukunya yang berjudul “Kajian 

Morfologi” (2010: 53), mengatakan bahwa numeralia adalah kategori kata yang (1) 

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

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

kata sangat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kridalaksana dalam bukunya 

yang bejudul “Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia” (2007: 79), mengatakan bahwa 

numeralia adalah kategori yang dapat (1) mendampingi nomina dalam konstruksi 

sintaksis, (2) mempunyai potensi untuk mendampingi numeralia lain, dan (3) tidak 

dapat bergabung dengan kata tidak dan kata sangat. 



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

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

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

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

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

d. Bentuk-bentuk Numeralia 

1. Kata 

Terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan tentang kata, seperti Ramlan 

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

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

kata adalah kesatuan kumpulan fonem atau huruf yang terkecil yang mengandung 

pengertian (Alisyahbana dalam Putrayasa, 2010: 44). Berdasarkan bentuknya, kata 

bisa digolongkan menjadi empat: kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata 

majemuk. Kata dasar adalah kata yang merupakan dasar pembentukan kata turunan 

atau kata berimbuhan. Perubahan pada kata turunan disebabkan karena adanya afiks 

atau imbuhan baik di awal (prefiks atau awalan), tengah (infiks atau sisipan), maupun 

akhir (sufiks atau akhiran) kata.Kata ulang atau kata bereduplikasi adalah kata dasar 

atau bentuk dasar yang mengalami perulangan baik seluruh maupun sebagian 

sedangkan kata majemuk adalah gabungan beberapa kata dasar yang berbeda 

membentuk suatu arti baru. Contoh numeralia dasar ialah Ica „satu‟ , dua 

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

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

gabungan ialah sampUrU dUa „dua belas‟. 

2. Frase 

Frase biasanya disebut dengan istilah kelompok kata karena unsur langsung 

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

60). Di samping itu, Ramlan (dalam Suhardi, 2008: 61) memberikan pengertian frase 

yaitu satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui 

batas fungsi. Yang dimaksud batas fungsi di sini adalah fungsi subjek (S) dan fungsi 

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

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

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

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

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

e. Jenis-jenis Numeralia 

Berbagai jenis numeralia pernah dikemukakan oleh para ahli atau tata 

bahasawan. Berdasarkan subkategorisasinya, numeralia terbagi atas numeralia takrif, 

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

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

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

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

 

 

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


f. Bahasa Bima 

Bahasa Bima atau Nggahi Mbojo merupakan bahasa yang digunakan oleh 

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

Nusa Tenggara Barat.  

Pendapat tentang bahasa Bima juga ditemukan dalam sebuah situs internet: 

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

atau bahasa Mbojo adalah sebuah bahasa Austronesia yang dipertuturkan oleh suku 

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

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

di wilayah Manggarai NTT. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini meggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

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

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

Kemudian, di dalam penelitian bahasa, populasi penelitian berkaitan dengan penutur 

bahasa di suatu wilayah. Adapun populasi di dalam penelitian ini, yaitu seluruh 

masyarakat Desa Cenggu di Kecematan Belo yang merupakan penutur asli bahasa 

Bima. Adapun sampel dari penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang berada di 

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

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

Pertimbangan pemilihan sampel didasarkan pada wilayah tersebut dikarenakan 

wilayah tersebut merupakan wilayah tempat tinggal penulis dan disekitarnya, 

sehingga akan mempermudah penulis melakukan verifikasi data penelitian 

berdasarkan intuisi kebahasaan pribadi penulis. 

Data dalam penelitian ini berupa bentuk-bentuk dan jenis-jenis numeralia 

bahasa Bima Desa Cenggu. Data tersebut seperti : ica ‘satu’, ka’dua ‘kedua’, 

sanggini ‘sebiji’, sampu’u ‘sebatang’dan lain-lain. Kemudian sumber data dalam 

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

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu metode introspeksi, simak, 

metode cakap dan metode dokumentasi. Metode analisis data yaitu metode padan 

intralingual dan metode distribusional. Kemudian metode penyajian data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode formal dan informal. 

C. PEMBAHASAN 

1. Bentuk Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan dua bentuk NBBDC 

yaitu bentuk kata dan bentuk frase.Khusus numeralia dalam bentuk kata dibagi 

menjadi empat bentuk, yaitu numeralia dasar, numeralia turunan, numeralia 

bereduplikasi, dan numeralia gabungan. Berikut pembagian bentuk-bentuk numeralia 

tersebut. 

 

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


A. Numeralia Dasar 

Numeralia dasar yaitu numeralia yang belum mengalami proses morfologis, 

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

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

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

Misalnya numeralia dasar  Ica ‘satu’ tidak dapat dibagi menjadi unsur I dan ca, 

karena tidak memiliki arti dan bukan merupakan unsur terkecil. Numeralia dasar tolU 

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

bukan merupakan unsur terkecil. Numeralia dasar sarUnde ‘sebagian’ tidak dapat 

dibagi menjadi unsur sa dan rUnde, karena tidak memiliki arti dan bukan merupakan 

unsur terkecil. Begitu juga dengan numeralia dasar bahasa Bima lainnya yang 

berdasarkan pada teori bentuk dasar. contoh lain numeralia bentuk dasar bahasa Bima 

seperti: sara’a [sara?a] „semua‟, mboto  [mboto] „banyak‟, sa’udu  [sa?UdU] 

„banyak‟, sarepa  [sarEpa] „banyak‟, satumba [satUmba] „banyak‟, saramba 

[saramba] „pertama‟, sasa’e [sasa?E] „pertama‟. 

B. Numeralia Turunan 

Numeralia turunan adalah numeralia yang telah mengalami proses morfologis. 

Perubahan pada numeralia turunan disebabkan karena adanya afiks atau imbuhan 

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

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

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

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

kumpulandan ke-nya dalam bahasa Indonesia. 

1. Numeralia Berafiks ka-(bermakna ke-) 
Prefiks {ka-} dalam sistem NBBDC memiliki makna {ke-} yang berfungsi 

menyatakan urutan atau tingkatan. Numeralia tingkatan dalam bahasa Bima dapat 

dibentuk dengan prefiks {ka-} dan diikuti numeralia dasar. Contoh NBBDC yang 

berafiks {ka-} untuk menyatakan tingkatan ialah: kalima „kelima‟, ka’ini „keenam‟, 

kapidu „ketujuh‟, kawaru „kedelapan‟, kaciwi „kesembilan‟, kasampuru „kesepuluh‟, 

kalima mpuru „kelima puluh‟,  

2. Numeralia Berafiks ka- (bermakna ber-) 
Prefiks {ka-} dalam NBBDC selain bermakna ke- untuk menyatakan 

tingkatan juga dapat menyatakan numeralia kumpulan yang sama dengan {ber-} 

dalam bahasa Indonesia. Prefiks {ka-} yang menyatakan tingkatan dan menyatakan 

kumpulan memiliki bentuk yang sama, tetapi pemaknaannya dapat dibedakan dalam 

bentuk konstruksi sintaksis. Contoh NBBDC yang berafiks {ka-} untuk menyatakan 

kumpulan ialah: kalima [kalIma] „berlima‟, ka’ini [ka?InI] „berenam‟, kapidu 

[kapIdU]  „bertujuh‟.  

3. Numeralia Berafiks sa- (bermaknase- atau satu) 
Numeralia bahasa Bima dapat dibentuk dengan prefiks {sa-} yang sama 

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

membentuk numeralia dengan kata penggolong benda. Contoh NBBDC yang berafiks 

https://id.wikipedia.org/wiki/Afiks
https://id.wikipedia.org/wiki/Prefiks
https://id.wikipedia.org/wiki/Infiks
https://id.wikipedia.org/wiki/Sufiks


{sa-} ialah: sanggini [saŋgInI] „satu biji/bitur‟, sampu’u  [sampU?U] „satu pohon‟, 

sasanga  [sasaŋa] „satu ranting kecil‟, salela  [salela] „satu lembar‟, salopa [salopa] 

„satu papan‟, salopa [salopa] „satu papan‟.  

4. Numeralia Berafiks -na 

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

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

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

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

nya ialah numeralia yang menyatakan kumpulan nomina dan juga menyatakan 

numeralia tidak takrif. Contoh numeralia berafik na- dalam bahasa Bima ialah: duana 

„kedua‟ (kumpulan), toluna „ketiga‟ (kumpulan), sara’ana „semuanya‟, mpuruna 

„puluhan‟, ratuna „ratusan‟, riwuna „ribuan‟.  

 

C. Numeralia Bereduplikasi 

Numeralia bereduplikasi adalah numeralia yang telah mengalami pengulangan 

bentuk dasar. NBBDC dalam bentuk reduplikasi terdapat pengulangan seluruh atas 

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

Numeralia bereduplikasi yang terdapat dalam bahasa Bima Desa Cenggu seperti: 

sabUa-sabUa „satu-satu‟, dUa-dUa „dua-dua‟, tolU-tolU  „tolU-tolU‟, Upa-Upa 

„empat-empat‟, kadUa-dUa „berdua-dua’, sanai-nai „sehari-hari‟, samIŋgU-mIŋgU 

„seminggu-minggu‟, samena-menana „setiap-tiap‟, sato’I-sato’I „sedikit-sedikit‟, 

dUa-dUana „kedua-duanya‟, tolu-toluna „tiga-tiganya‟. 

Numeralia reduplikasi bahasa Bima di atas dapat diperjelas dengan tuturan bahasa 

Bima di bawah ini. 

1. TajI raI pIla doU-pIla doU pa? tolU-tolU ato Upa-Upa?. „Adu lari berapa orang-

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

2. SIa doho Upa-Upana EdE lalo ma ndadI lao aka Jakarta. „Mereka keempat-

empatnya itu yang jadi berangkat ke Jakarta‟. 

3. SanaI-naI maI sIa ta akE. „Sehari-hari dia datang kesini‟. 

4. SamEna-mEnana doU ma da kadE?E ŋgahI Inana na dUrUhaka. „Setiap-tiap 

orang yang tidak mendengar perkataan ibunya dia akan  durhaka‟. 

5. Sto?I-sto?I mbanI ŋgomI kE. „Sedikit-sedikit marah kamu ini‟. 

 

D. Numeralia Gabungan 

Numeralia gabungan ialah numeralia yang terdiri dari beberapa kata dasar yang 

berbeda membentuk suatu arti baru atau gabungan beberapa numeralia dasar yang 

membentuk arti numeralia baru. Numeralia gabungan dalam bahasa Bima Desa 

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

Numeralia belasan dalam bahasa Bima mempunyai arti penulisan yang berbeda 

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

dibentuk dengan numeralia dasar yang bergabung dengan morfem terikat belas, 

melainkan dibentuk dengan sepuluh yang bergabung dengan numeralia dasar, 



sehingga numeralia bahasa Bima mempunyai arti penulisan sepuluh yang diikuti 

dengan numeralia dasar. Contoh numeralia belasan bahasa Bima dengan arti 

penulisannya ialah: numeralia dua belas, dalam bahasa Bima sampUrU dua yang 

memiliki arti penulisan „sepuluh dua‟, numeralia tiga belas, dalam bahasa Bima 

sampUrU tolU yang memiliki arti penulisan „sepuluh tiga‟, numeralia empat belas, 

dalam bahasa Bima sampUrU Upa yang memiliki arti penulisan „sepuluh empat‟, 

numeralia lima belas, dalam bahasa Bima sampUrU lIma yang memiliki arti 

penulisan „sepuluh lima‟, numeralia enam belas, dalam bahasa Bima sampUrU InI 

yang memiliki arti penulisan „sepuluh enam‟. 

Numeralia puluhan, ratusan, ribuan, dan jutaan proses pembentukannya hampir 

sama, perbedaannya terletak pada kata penggolong yang mendampinginya. Kata 

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

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

menyatakan jutaan. Numeralia gabungan jenis puluhan dalam bahasa Bima, seperti: 

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

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

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

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

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

Upa rIwU „empat ribu‟. Kemudian numeralia gabungan jenis jutaan dalam bahasa 

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

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

 

E. Frase Numeralia 

Frase numeralia adalah frase yang terbentuk dari sebuah numeralia sebagai 

inti dan sebuah kategorilain sebagai pendamping atau atribut yang berfungsi sebagai 

kata keterangan bilangan. Contoh frase NBBDC ialah: 

1. dUa naI „dua hari‟ 

2. Fare Upa kampI „padi empat karung besar‟ 

3. Uta lIma tEmbE „ikan lima ekor‟ 

4. dolU pIdU ŋgInI „telur tujuh butir‟ 

5. tEmbE cIwI ndo?o „sarung sembilan buah‟  

6. kalo InI nda?a „pisang enam sisir‟ 

7. sarUndE doU „sebagian orang‟ 

8. boŋI sato?I „beras sedikit‟ 

9. sara?a doU „semua orang‟ 

10. kanEkE saŋgInI „kelereng satu biji‟ 

11. sampU?U jatI „satu pohon jati‟ 

12. sadompo o?o „satu pohon bambu‟ 

13. dImU sadarI „satu iris mentimun‟ 

14. Uta sakodU „ikan satu potong‟ 

15. salobE tolo „satu bidang sawah‟ 



16. salobE bUkU „satu buku‟ 

17. Uta satEmbE „satu ekor ikan‟ 

18. roŋko satako „rokok satu batang‟ 

19. bawa saŋgampo „bawang dua ikat‟ 

20. bawa sakElo „bawang dua puluh ikat‟ 

21. bawa sawUwU „bawang dua ratus ikat‟ 

22. kalo sambUrI „pisang satu tandan‟ 

23. nI?U satUndE „kelapa satu tandan‟ 

24. lara sapEtE „kangkung satu ikat‟ 

25. lIma mba?a „lima tahun‟ 

 

2. Jenis-jenis Numeralia Bahasa Bima Desa Cenggu 

Berdasarkan data-data numeralia yang telah diklasifikasi ke dalam bentuk-

bentuk numeralia sebelumnya, NBBDC dapat dideskripsikan ke dalam dua jenis, 

yaitu numeralia takrif dan numeralia tidak takrif. Berikut penjelasan numeralia takrif 

dan numeralia tidak takrif bahasa Bima.  

A. Numeralia Takrif 

Numeralia takrif ialah numeralia yang digunakan untuk menyatakan jumlah 

yang tentu atau yang pasti. Numeralia takrif terbagi atas: 

1. Numeralia Utama 

Numeralia utama yakni numeralia yang berfungsi untuk menyatakan jumlah, 

nomor, dan menyatakan sekelompok bilangan. Numeralia utama juga dapat terbagi 

menjadi tiga bagian, yakni: numeralia penuh, numeralia pecahan dan numeralia 

gugus.  

a. Numeralia Penuh 

Yaitu numeralia atau kata bilangan utama yang menyatakan jumlah tertentu dan 

dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Numeralia ini dapat dihubungkan 

langsung dengan satuan waktu, harga uang, ukuran, panjang, berat, dan sebagainya. 

Numeralia penuh dalam bahasa Bima, seperti: Ica „satu‟, tolU „tiga‟, sampUrU 

„sepuluh‟, sampUrU Upa ‘empat belas‟. 

b. Numeralia Pecahan 

Yaitu numeralia atau kata bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. 

Cara membentuk numeralia ini ialah dengan memakai kata per- di antara  bilangan  

pembagi  dan  penyebut. Contoh: ½ atau satu perdua, ¼ atau satu perempat, dan lain-

lain. Selain menyebut numeralia pecahan satu perdua, masyarakat di Desa Cenggu 

biasa juga memakai kata satenga „setengah‟. Contoh numeralia pecahan dalam 

bahasa Bima Desa Cenggu ialah: satu per dua „satu per dua‟, dua satenga ‘dua 

setengah‟, upa per lima ‘empat per lima‟. 

c. Numeralia Gugus 



Yaitu numeralia atau kata bilangan yang digunakan untuk menyatakan 

sekelompok bilangan atau menyebutkan kelompok jumlah satuan (benda, hal, dan 

sebagainya). Contoh numeralia ini seperti: sapasa „sepasang’, salosi „selusin‟, ton 

„ton‟, samiŋgU „seminggu‟, sawura „sebulan‟, samba?a „setahun‟.  

 

2. Numeralia Tingkat 

Numeralia tingkat yaitu kata bilangan yang berfungsi untuk menyatakan 

urutan dalam jumlah dan berstruktur ke + Num. Numeralia tingakat dalam bahasa 

Bima berstruktur ka + Num. Numeralia tingkat kesatu dapat diganti dengan pertama, 

sedangkan numeralia tingkat kesatu dalam bahasa Bima dapat diganti dengan 

saramba atau sasa’e. Contoh Numeralia tingkat dalam bahasa Bima Desa Cenggu 

ialah: saramba „pertama‟, sasa?E „pertama‟, kalima „kelima‟, ka?InI „keenam‟, 

kapldU „ketujuh‟, kawarU „kedelapan‟, kacIwI „kesembilan‟, kasampUrU 

„kesepuluh‟, kasaratU „keseratus‟.  

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

di bawah ini. 

1. BIasapa sarambana, ampo sakalI, dUa kalI cola romo na macet romo. „Biasa 

pertamanya, baru sekali, dua kali bayarnya macet‟. 

2. Akaku anana ma sasa?E. „Itu anaknya yang pertama‟. 

3. Uma sIaka kalImakai sawaUba sIgI. „Rumah dia kelima setelah masjid‟. 

4. La Ali Urutan kacIwI kaIna. „Si Ali urutan yang kesembilan’. 

5. KasampUrU kaIna sIa akEnI, la Andi awIn EdEkU kEtUa ma kacIwI kaInarE. 

„Yang kesepuluh dia ini, si Andi yang kemarin itu ketua yang kesembilannya‟. 

6. Nomo kasaratUna sIaka. „Nomor keseratusnya dia itu‟. 

 

3. Numeralia Kumpulan 

Numeralia kumpulan yakni numeralia yang menyatakan kumpulan atau 

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

ber+Num, ber+NumR, ber+NR, Num+an. Numeralia jenis ini seperti kata kedua 

wanita, berdua, bertiga, berempat, bertahun-tahun, beratus-ratus, ribuan, 

kedua(nya), kelima(nya), kedua-duanya, ketiga-tiganya. Numeralia kumpulan bahasa 

Bima Desa Cenggu sebagai berikut. 

a. Numeralia Kumpulan Berstruktur Num+na 

Numeralia kumpulan dalam bahasa Bima dapat dibentuk dengan struktur 

Num+na yang dalam bahasa Indonesia sama dengan ke+Num. Numeralia ke+Num 

bahasa Indonesia contohnya seperti: kedua wanita tadi sudah pergi, keduanya sudah 

pulang dari tadi, kelima anaknya sudah dewasa, ketujuh laporan tadi sudah disimpan 

di atas mejanya. Berikut contohnya dalam tuturan bahasa Bima. 

1. Anana dUana rE wa?Ura nIka. „Kedua anaknya sudah menikah‟. 



2. DUana dE nawa?Ura lao akan waUra. „Keduanya sudah pergi dari tadi‟. 

3. AndoU doho sIwE tolUna EdE wa?Ura kako?ana andoU dUana ma da baE 

akarE. „Ketiga perempuan itu berhasil melawan kedua penjahat itu‟. 

4. AndoU doho sIwE Upana EdE nawa?Ura lao. „Keempat wanita itu sudah 

pergi‟. 

5. Dua-duana rE wa?Ura nIka nI, ntoIna rU. „Kedua-duanya sudah menikah, 

sudah lama‟. 

 

Numeralia berstruktur Num+na dalam bahasa Bima juga memiliki makna 

Num+an dan Num+nya dalam bahasa Indonesia. Numeralia kumpulan bahasa 

Indonesia dapat dibentuk dengan struktur Num+an dan Num+nya. Contoh: puluhan, 

ribuan, ratusan, keduanya, ketiganya, dan seterusnya. Sufiks {-an} dan {-nya} dalam 

bahasa Indonesia dinyatakan dalam bahasa Bima sama dengan sufiks {-na}. Berikut 

contohnya dalam tuturan bahasa Bima. 

6. MpUrUna doU ma lao arI mbojo. „Puluhan orang yang pergi ke kota Bima‟. 

7. RatUna mahasIswa ma londo dEmo. „Ratusan mahasiswa yang turun demo‟. 

8. RIwUna doU ma dEmo aka kantor DPR. „Ribuan orang yang melakukan 

demo di kantor DPR‟. 

9. Na nUntU jUtana ncoŋgona sIaka. „Terhitung jutaan hutangnya dia itu‟.  

10. DUana ka naloa romo rawa. „Keduanya itu memang bisa bernyanyi‟. 

11. Dua-duana rE wa?Ura nIka nI, ntoIna rU. „Kedua-duanya sudah menikah, 

sudah lama‟. 

12. Tolu-toluna rE mbUIpU warana? syUkUrUnI. ‘Ketiga-tiganya itu masih ada? 

Syukur yah‟. 

 

b. Numeralia Kumpulan Berstruktur ka+Num 
Numeralia kumpulan dalam bahasa Bima dapat dibentuk dengan struktur 

ka+Num yang dalam bahasa Indonesia sama dengan ber+Num. Numeralia ber+Num 

bahasa Indonesia contohnya seperti: berdua, bertiga, berempat, dan seterusnya. 

Prefiks {ber-} yang menyatakan kumpulan dalam bahasa Indonesia dinyatakan dalam  

bahasa  Bima  sama  dengan {ka-}. Numeralia kumpulan ini dalam bahasa Bima tidak 

mutlak menggunakan prefiks {ka-} dalam konstruksi sintaksis. Berikut numeralia 

kumpulan berstruktur ka+Num dalam tuturan bahasa Bima.  

1. SIa doho goncE katolU maIna ta akE. „Mereka bonceng bertiga kesini‟. 

2. NdaI ŋaha kadUa sapIŋga aja. „Kita makan berdua sepiring saja‟. 

3. Wa?Ura  ŋgorI ba laI kaUpa ma mada doho. „Sudah selesai karena diangkat 

berempat oleh kami‟ 

4. Ta ŋaha kadUa oha akE, mboto lalo kE. „Kita makan berdua nasi ini, terlalu 

banyak ini‟. 

 

Data-data di atas merupakan data numeralia kumpulan yang berstruktur 

ka+Num. Prefiks {ka-} juga tidak mutlak muncul dalam konstruksi sintaksis bahasa 



Bima. Berikut numeralia kumpulan yang tidak menggunakan prefiks {ka-} dalam 

konstruksi sintaksis. 

5. SIa doho tolU ma ŋgahIkaI mada. „Mereka bertiga yang memarahi saya‟. 

6. SIa doho Upa ma kancokI la Aris. „Mereka berempat yang memukul si Aris‟. 

7. NamI dUa wUŋa mbakomU oha. „Kami berdua sedang memasak nasi‟. 

 

c. Kumpulan Berstruktur ka+NumR 

Numeralia kumpulan bahasa Bima berstruktur ka+NumR dalam bahasa 

Indonesia sama dengan ber+NumR. Contoh: berdua-dua, bertiga-tiga, berlima-lima, 

dan seterusnya. Berikut numeralia kumpulan berstruktur ka+NumR dalam tuturan 

bahasa Bima.  

1. MaI lU?U katolU-tolU lalo. „Ayo masuk bertiga-tiga saja‟. 

2. ŋaha kadUa-dUa ndo. „Makan berdua-dua yah‟. 

3. NE?E kalIma-lIma pa, ka?InI-InI rE tanI lalo. „Naik berlima-lima saja, 

berenam-enam itu terlalu berat‟. 

 

B. Numeralia Tidak Takrif 

Numeralia tidak takrif ialah numeralia yang menyatakan jumlah yang tidak 

tentu (tidak jelas). Seperti kata semua, seluruh, beberapa, sekalian, setiap, sebagian, 

sekalian, banyak, sedikit, dan seterusnya. Contoh numeralia tidak takrif dalam bahasa 

Bima Desa ialah: samEnana „setiap‟, sara?a „semua‟, sara?ana „semuanya‟, 

sarUnde „sebagian‟, sarUndena „sebagiannya‟, sato?I „sedikit‟, mboto „banyak‟, 

satUmba „banyak‟, sa?UdU „banyak‟, sarEpa „banyak‟. 

Numeralia tidak takrif mboto, satUmba, sa?UdU, dan sarEpa memiliki makna 

yang sama yaitu „banyak‟. Numeralia mboto dan satUmba dapat menyatakan sesuatu 

yang banyak secara umum, namun masyarakat Bima sering menggunakan mboto 

daripada satUmba untuk menyatakan sesuatu yang banyak tersebut. Kemudian 

numeralia sa?UdU digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berkerumun, 

sedangkan numeralia sarEpa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berserakan. 

Numeralia tidak takrif bahasa Bima pada tabel di atas dapat diperjelas dengan tuturan 

bahasa Bima di bawah ini.   

1. SamEnana ncara mada kaŋampU wEapU sa?EkU ndo. „Setiap kesalahan saya 

mohon diampuni kakakku yah‟. 

2. SIa doho ma doho akanrE wa?Ura dUla sara?a nI. „Mereka yang duduk tadi 

sudah pulang semua‟. 

3. Sara?ana re wa?Ura Iha ba gara-gara ŋgomI. „Semuanya sudah rusak gara-gara 

kamu‟.  

4. SarUndE doUna pa ma loa lao. „Sebagian orang saja yang bisa pergi‟. 

5. AkE pa ma taho, sarUndEna rE wa?Ura Iha. „Hanya ini yang bagus, sebagiannya 

sudah rusak‟. 

 

 



D. PENUTUP 

1. Simpulan 

 Berdasarkan data dan pembahasan yang disampaikan pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1). Bentuk NBBDC terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk kata dan bentuk frase. 

Khusus numeralia dalam bentuk kata dibagi menjadi empat bentuk, yaitu 

numeralia dasar, numeralia turunan, numeralia bereduplikasi, dan numeralia 

gabungan.   

  Numeralia bahasa Bima dalam bentuk turunan dapat dibentuk dengan  prefiks  

{ka-},  prefiks {sa-}, dan sufiks {na-}. Prefiks {ka-} memiliki makna ganda, 

yaitu bermakna ke- untuk menyatakan tingkatan dan bermakna ber- untuk 

menyatakan kumpulan, namun numeralia kumpulan tidak mutlak menggunakan 

prefiks {ka-} tersebut dalam konstruksi sintaksis. Kemudian prefiks {sa-} 

memiliki makna se- atau makna „satu‟ dalam bahasa Indonesia, sedangkan sufiks 

{-na} bermakna -an, –nya, ke- kumpulan, dan bermakna ke-nya dalam bahasa 

Indonesia. 

  Bentuk reduplikasi sistem numeralia bahasa Bima terdapat pengulangan seluruh 

atas bentuk dasar serta pengulangan bentuk dasar dengan imbuhan ka-, sa- dan -

na, sedangkan numeralia gabungan dalam bahasa Bima Desa Cenggu terdiri dari 

numeralia belasan, puluhan, ratusan, ribuan, dan jutaan. Numeralia belasan 

dalam bahasa Bima mempunyai arti penulisan yang berbeda dengan arti 

numeralia pada umumnya, yaitu kata sepuluh yang diikuti dengan numeralia 

dasar. 

2).   Jenis-jenis numeralia yang terdapat dalam bahasa Bima yaitu numeralia takrif 

dan numeralia tidak takrif. Numeralia takrif terbagi atas numeralia utama, 

numeralia tingkat, dan numeralia kumpulan. Khusus numeralia utama dapat 

dibagi lagi menjadi numeralia penuh, numeralia pecahan, dan numeralia gugus. 

Kemudian numeralia  takrif kumpulan dalam bahasa Bima berstruktur Num+na, 

ka+Num, ka+NumR.   

2. Saran-saran 

Menyadari betapa pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Daerah di 

Indonesia yang merupakan kekayaan budaya bangsa dan juga merupakan pembeda 

bahasa daerah lain. Oleh sebab itu, perlu diadakan dan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut. 

1). Pelestarian atau pembinaan bahasa daerah.  

2). Menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa sendiri oleh masyarakat pemakai bahasa 

sangat diperlukan agar kemurnian bahasa daerah tersebut tidak dapat hilang dari 

masyarakat pemakai bahasa.  



3). Agar kiranya mahasiswa jurusan bahasa, dosen, ahli linguis, maupun masyarakat 

pecinta bahasa pada umumnya melakukan penelitian terhadap bahasa daerah di 

Indonesia, khususnya bahasa Bima.  

4). Penelitian tentang numeralia bahasa Bima ini dapat menjadi satu langkah baik 

bagi semua pihak untuk melakukan penelitian terhadap bahasa Bima, pada bidang 

yang sama maupun pada bidang yang lainnya. 

5). Penelitian ini tidak membahas perilaku sintaksis secara mendalam, maka 

diperlukan adanya penelitian lain untuk membahas lebih mendalam satuan lingual 

{ka-} bermakna {ber-} dalam bahasa Indonesia yang tidak mutlak membentuk 

numeralia bahasa Bima. 
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