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ABSTRAKSI 

 

Bahasa Bima merupakan salah satu bahasa daerah di kawasan pulau Sumbawa, Nusa Tenggara 

Barat (NTB). Bahasa Bima digunakan oleh masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi 

antar sesamanya, hingga saat ini penggunaan bahasa Bima masih terus berlangsung dalam 

kehidupan masyarakat Bima. Dalam penggunaan bahasa Bima tersebut terdapat berbagai macam 

bentuk dan makna kata majemuk, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian tentang bentuk 

dan makna kata majemuk dalam penggunaan bahasa Bima di desa Sangiang Kecamatan Wera 

Bima Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk dan makna 

kata majemuk. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bentuk kata majemuk dalam penggunaan bahasa 

Bima di desa Sangiang Kecamatan Wera Bima Nusa Tenggara Barat, (2) makna kata majemuk 

dalam penggunaan bahasa Bima di desa Sangiang Kecamatan Wera Bima Nusa Tenggara Barat, 

dan (3) intensitas kata majemuk dalam penggunaan bahasa Bima di desa Sangiang Kecamatan 

Wera Bima Nusa Tenggara Barat. 

Metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan 

bentuk dan makna kata majemuk dalam penggunaan bahasa sehari-hari masyarakat di desa 

Sangiang Kecamatan Wera Bima Nusa Tenggara Barat, dan metode kualitatif yaitu peneliti 

mendasarkan pada intensitas penggunaan kata majemuk masyarakat Bima di desa Sangiang 

Kecamatan Wera Bima Nusa Tenggara Barat dalam melakukan percakapan sehari-hari.  

Hasil penelitian berupa bentuk dan makna kata majemuk dalam penggunaan bahasa Bima di desa 

Sangiang Kecamatan Wera Bima Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan analisis data yang telah ada 

dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat berbagai bentuk kata majemuk yang diklasifikasikan 

menjadi enam yaitu a) benda dengan benda, b) benda dengan kerja, c) benda dengan sifat, d) 

sifat dengan benda, e) sifat dengan sifat, dan f) kerja dengan kerja. (2) terdapat makna kata 

majemuk yang menghasilkan makna baru dan yang tidak menghasilkan makna baru. (3) terdapat 

hasil intensitas penggunaan kata majemuk dari empat domain yang meliputi a) lingkungan 

keluarga, b) lingkungan masyarakat, c) lingkungan sekolah, dan d) lingkungan pasar. 
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Bahasa Bima merupakan salah satu bahasa daerah di kawasan pulau Sumbawa, Nusa Tenggara 

Barat (NTB). Bahasa Bima digunakan oleh masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi 

antar sesamanya, hingga saat ini penggunaan bahasa Bima masih terus berlangsung dalam 

kehidupan masyarakat Bima. Dalam penggunaan bahasa Bima tersebut terdapat berbagai macam 

bentuk dan makna kata majemuk, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian tentang bentuk 



dan makna kata majemuk dalam penggunaan bahasa Bima di desa Sangiang Kecamatan Wera 

Bima Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk dan makna 

kata majemuk. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bentuk kata majemuk dalam penggunaan bahasa 

Bima di desa Sangiang Kecamatan Wera Bima Nusa Tenggara Barat, (2) makna kata majemuk 

dalam penggunaan bahasa Bima di desa Sangiang Kecamatan Wera Bima Nusa Tenggara Barat, 

dan (3) intensitas kata majemuk dalam penggunaan bahasa Bima di desa Sangiang Kecamatan 

Wera Bima Nusa Tenggara Barat. 

Metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan 

bentuk dan makna kata majemuk dalam penggunaan bahasa sehari-hari masyarakat di desa 

Sangiang Kecamatan Wera Bima Nusa Tenggara Barat, dan metode kualitatif yaitu peneliti 

mendasarkan pada intensitas penggunaan kata majemuk masyarakat Bima di desa Sangiang 

Kecamatan Wera Bima Nusa Tenggara Barat dalam melakukan percakapan sehari-hari.  

Hasil penelitian berupa bentuk dan makna kata majemuk dalam penggunaan bahasa Bima di desa 

Sangiang Kecamatan Wera Bima Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan analisis data yang telah ada 

dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat berbagai bentuk kata majemuk yang diklasifikasikan 

menjadi enam yaitu a) benda dengan benda, b) benda dengan kerja, c) benda dengan sifat, d) 

sifat dengan benda, e) sifat dengan sifat, dan f) kerja dengan kerja. (2) terdapat makna kata 

majemuk yang menghasilkan makna baru dan yang tidak menghasilkan makna baru. (3) terdapat 

hasil intensitas penggunaan kata majemuk dari empat domain yang meliputi a) lingkungan 

keluarga, b) lingkungan masyarakat, c) lingkungan sekolah, dan d) lingkungan pasar. 

 

ABSTRAC 

 

Bima language is one of regional languages in Sumbawa Island, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Bima language is used by society in their interaction and communication within them. Till today, 

the implementation of Bima language is still going on in the life of Bima society. In using Bima 

language, there are many forms and meaning of compound words. Therefore, here, the 

researcher have a study on the form and the meaning of compound words in using Bima 

language in Sangiang Wera Bima Nusa Tenggara Barat. The purpose of this study is to describe 

the form and meaning of compound words. 

The problems in this study are (1) the form of compound words in the implementation of Bima 

language in Sangiang Wera Bima Nusa Tenggara Barat. (2) The meaning of compound words in 

the implementation of Bima language in Sangiang Wera Bima Nusa Tenggara Barat. 

Method for this study is by using analysis descriptive method. It is where the researcher 

describes the form and meaning of compound words in the implementation of daily language of 

society in Sangiang Wera Bima Nusa Tenggara Barat. Also, here is used qualitative method. It is 

where the researcher based her study on the implementation intensity of compound words in 

Bima society in Sangiang Wera Bima Nusa Tenggara Barat in having daily communication. 

The result of this study is in the form and the meaning of compound words in the implementation 

of Bima language in Sangiang Wera Bima Nusa Tenggara Barat. Based on the data analysis, it 

can be concluded that (1) there are many forms of compound words that is classified to be six 

forms; they are a) noun by noun, b) noun by verb, c) noun by adjective, d) adjective by noun, e) 

adjective by adjective, and f) verb by verb. (2) There are any compound words that results the 

new meaning and do not result the new meaning. (3) There are the result of intensity in 



implementing compound words from four domains includes a) family, b) society, c) school, and 

d) market.  


