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ABSTRACT 

Artikel ini memberikan hasil penelitian yang berupa bentuk dan penggunaan 

Penggolong Nomina dalam bahasa Kerinci di Pulau Tengah. Bentuk Penggolong 

Nomina bahasa Kerinci di Pulau Tengah ada empat yaitu penggolong nomina 

dengan unsur pembentuk awalan “sa” + Numeralia ukuran, Penggolong Nomina 

dengan unsur pembentuk awalan “sa” + Nomina, Penggolong Nomina dengan 

unsur pembentuk awalan “sa” + Verba dan juga penggolong Nomina dengan 

unsur pembentuk awalan Numeralia + Nomina. Adapun penggunaan nya 

ditemukan sebanyak 17 Penggunaan. 

 

Kata kunci : Penggolong Nomina, Bahasa Kerinci. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Kabupaten Kerinci merupakan satu di antara kebupaten yang ada di 

wilayah Provinsi Jambi. Dalam berkomunikasi, masyarakat Kerinci menggunakan 

bahasa sendiri yang disebut dengan bahasa Kerinci. Bahasa Kerinci mengenal 

variasi, satu di antaranya bahasa Kerinci di Pulau Tengah. Bahasa Kerinci di 

Pulau Tengah berbeda dengan bahasa Kerinci yang lain yang ada di wilayah 

Kabupaten Kerinci. Bahasa Kerinci di Pulau Tengah mengenal apa yang disebut 

dengan agreement (persesuaian). Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut. 

Contoh kata kboa ‘kerbau’ 

1. Mano iko mli kboa itiuh? 

‘’Dimana kamu membeli kerbau itu? ‘ 

 



2. Ilak nye kbeu. Mano iko mloi? 

‘’Bagus sekali kerbau itu. Dimana kamu beli? 

3. Alah kbi nih payohnye urusan. 

‘’Aduh kerbau ini susah sekali diurus.’ 

4. Kba po nga iko bli? 

‘’Kerbau apa yang kamu beli? 

Dari contoh tersebut memperlihatkan bagaimana bentuk persesuaian 

dalam bahasa Kerinci di Pulau tengah. Kata ‘kboa’ pada kalimat (1) tidak dapat 

dipertukarkan  dengan  kata kbeu, kbi, dan kba . Dengan demikian, untuk 

menggunakan kata tertentu dalam bahasa Kerinci di Pulau Tengah penutur harus 

mengetahui  konteks kalimat. Jadi, penutur bahasa Kerinci yang lain kadang-

kadang sering mengaku sebagai penutur bahasa Kerinci di Pulau Tengah. Namun, 

dari penggunaan kata-katanya terlihat mereka bukan penutur bahasa Kerinci di 

Pulau Tengah, mereka tidak dapat menggunakan kata tersebut  sesuai dengan 

konteks. 

Dengan melihat contoh seperti yang telah dipaparkan, tidak tertutup 

kemungkinan penggunaan kata-kata yang lain pun mengalami hal yang demikian. 

Hal ini dapat juga kita lihat pada penggunaan penggolong nomina  antara bidoa 

dengan junjoa  berikut ini.  

a. Barapea bidoa iko naheu tanoh Kincai? 

‘ Berapa bidang kamu memiliki tanah di Kerinci ?  

b. Barapea junjoa iko  naheu sawoh Kincai?  

‘ Berapa junjang kamu memiliki sawah di Kerinci?  



Dari contoh tersebut memperlihatkan bahwa kata bidoa (untuk 

menyebutkan luas tanah) tidak dapat dipertukarkan dengan kata junjoa (untuk 

menyebut luas sawah). Dengan demikian, kalimat di bawah ini tidak berterima 

dalam bahasa Kerinci di Pulau Tengah 

a. Barapea *junjoa iko naheu tanoh Kincai? 

‘Berapa junjang kamu memiliki tanah di Kerinci?’ 

b. Berapea *bidoa iko naheu sawaoh Kincai?”’ 

‘Berapa bidang kamu memiliki sawah di Kerinci?’  

Di samping persesuaian penggunaan penggolong nomina dalam bahasa 

Kerinci di Pulau tengah, terdapat juga penggunaan penggolong nomina yang 

tergolong unik. Penggolong nomina ini sering digunakan pada upacara adat. 

Seperti contoh berikut. 

Kito nga adea galeu malo nih 

Nasai sasuwak, gule satangko, dan ayak sategeuk 

Lah kamai tok ka mukea Kayo 

Minta Kayo galeu untuk menikmatinya 

Minta kapado Pak Ustad nampung denga due. 

Dari Contoh tersebut terdapat penggolong nomina. Penggolong 

nomina itu ada yang  biasa digunakan oleh masyarakat Kerinci di Pulau Tengah 

seperti sasuwak (sesuap) dan sategeuk (seteguk) dan ada juga yang tidak biasa 

digunakan (dianggap unik) seperti satangko (setangkai) pada konteks kalimat ini. 

Kita mengetehui bahwa kata setangkai biasanya digunakan untuk menggolong 



benda yang memiliki tangkai seperti setangkai bunga. Namun, satangko 

(setangkai) pada contoh  kalimat dalam bahasa Kerinci di Pulau Tengah bukan 

bermakna setangkai seperti biasanya tetapi bermakna lengkap (artinya gulai itu 

ada ikan, kuwah dan pelengkap lainnya).  

Untuk itulah, mengingat banyaknya bentuk penggolong nomina dan 

bagaimana penggunaan penggolong nomina dalam bahasa Kerinci di Pulau tengah  

membuat peneliti ingin meneliti bentuk dan penggunaan nomina dalam bahasa 

tersebut.  

Rumusan Masalah  

Apa sajakah bentuk dan bagaimanakah penggunaan Penggolong Nomina 

dalam bahasa Kerinci di Pulau Tengah. 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan bentuk Penggolong Nomina dan penggunaan Penggolong 

Nomina dalam Bahasa Kerinci di Pulau Tengah. 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian Nomina 

Nomina adalah kata benda, secara filosofis dibatasi sebagai nama dan 

semua benda dan segala yang dibendakan (Keraf, 1991:55). Dari segi 

semantisnya, kita dapat mengatakan bahwa nomina adalah “kata yang mengacu 

pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Dengan demikian, 

kata seperti guru, kursi, kucing, dan kebangsaan adalah nomina”.  



Pengkajian mengenai nomina menurut Alwi, dkk (1999:213) dapat dilihat 

dari tiga segi yaitu : (a) nomina dari Perilaku Morfologi, (b) nomina dari Perilaku 

Sintaktis, dan (3) nomina dari Perilaku semantisnya. 

Penggolong Nomina 

Kata “penggolong” dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti kata atau 

bentuk yang menyatakan kelas dari kata yang berbeda disampingnya. Sedangkan 

nomina menurut Alwi dkk (1999:213) sering juga disebut dengan kata benda. 

Jadi, penggolong nomina bisa didefinisikan sebagai kata yang menggolongkan 

kata yang berada disampingnya, dalam hal ini yaitu kata nominal (kata benda). 

 Contoh : setangkai kembang 

Pada frasa nominal tersebut terdapat kata “tangkai” yang merupakan 

penggolong dari nomina “kembang”, kemudian ditambah dengan awalah “se-“ 

yang bermakna “satu” sehingga frasa nominal tersebut bermakna “ satu tangkai 

kembang “. 

Penggolong seperti itu semata-mata di dasarkan pada konvensi masyarakat 

yang memakai bahasa itu. Manusia dan binatang mendapat kedudukan khusus 

dengan adanya penggolong orang dan ekor. Bentuk lain disertai penggolong yang 

berbeda-beda. Berikut adalah beberapa kata penggolong dalam bahasa Indonesia 

(Alwi,dkk,1999:282). 

Orang   untuk manusia 

Ekor   untuk binatang 

Buah untuk buah-buahan atau hal yang ada di luar 

golongan manusia dan binatang 



Batang untuk pohon, rokok, atau barang lain yang 

berbentuk bulat panjang 

Bentuk untuk cincin, gelang, atau barang lain yang dapat 

dibengkokkan atau dilenturkan 

Berikut adalah beberapa contoh pemakaian penggolong tersebut. 

1) Pak lurah membeli sebidang tanah yang luas 

2) Dia memberikan sekuntum bunga sebagai tanda kasih 

3) Ditulisnya surat itu di secarik kertas 

Dalam bahasa Indonesia masa kini telah timbul kecenderungan untuk 

melakukan dua hal. Pertama, orang sering meniadakan penggolong jika dari 

konteksnya jelas tampak bahwa hal yang dimaksud adalah tunggal. Misalnya, jika 

akan menggambarkan orang yang melakukan perbuatan, dan perbuatan itu adalah 

membaca buku, orang sering menghilang kata buah di depan kata buku, dengan 

demikian kalimatnya menjadi dia sedang membaca buku tanpa kata buah. Kedua, 

dalam pemakainnya ada pula kecenderungan untuk memadatkan jumlah 

penggolong yang banyak menjadi tiga saja, yaitu orang, ekor, dan buah. Orang 

mulai mengelompokkan bentuk dunia menjadi tiga kategori yaitu manusia, 

binatang dan yang bukan manusia dan bukan binatang. Oleh karena itu kita 

sering temukan penggolong sebuah yang dipakai untuk apa saja kecuali manusia 

dan binatang. 

Contoh :  hari itu saya menulis sebuah surat 

  Aku membeli sebuah buku kemarin 



  Tangan kirinya memegang sebuah senapan angin 

  Dua buah kain batik halus dikirmkan kemarin 

Dari beberapa contoh penggolong nomina yang dipaparkan, ada beberapa 

cara pembentukan penggolong nomina. (1) Penggolong Nomina yang Terbentuk 

dari Gabungan Awalan “se-“+ Numeralia Ukuran, Penggolongan Nomina yang 

Terbentuk dari Gabungan Awalan “se-“ + Nomina, Penggolong Nomina yang 

Terbentuk dari Gabungan Numeralia + Nomina, Penggolong Nomina yang 

Terbentuk dari Awalan “se” + Verba. 

 

METODE  PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah deskriptif. 

Adapun pendekatannya yaitu kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti sebagai 

penutur asli Bahasa Kerinci di Pulau Tengah terlibat langsung dalam pemerolehan 

data. Alasan mengapa peneliti memilih Desa Pulau Tengah Kabupaten Kerinci 

menjadi lokasi penelitian adalah ditemukannya beberapa kata yang berbentuk 

penggolong nomina Yang belum diketahui bagaimana penggunaannya.  

Data dalam penelitiaan ini adalah berupa tuturan yang berupa kata-kata berbentuk 

penggolong nomina dalam bahasa Kerinci di Pulau Tengah. Kata-kata tersebut 

berupa percakapan lisan antar masyarakat Desa Pulau Tengah dan kata-kata yang 

didapatkan dari informan yang merupakan penutur asli bahasa Kerinci di Pulau 

Tengah. Adapun sumber data dari penelitian ini berasal dari informan dan penutur 

bahasa Kerinci di Pulau Tengah.  

 



Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode simak 

dan metode cakap.  

a. Metode simak  

Disebut metode simak, karena memang berupa penyimakan: dilakukan 

dengan menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto 1993:133). Penggunaan 

metode simak digunakan untuk memperoleh data lisan yang berupa kata-kata 

yang berbentuk penggolong nomina dalam bahasa Kerinci Pulau Tengah.  

 

b. Metode cakap  

Disebut metode cakap atau percakapan karena memang berupa percakapan dan 

terjadi kontak antara peneliti selaku peneliti dengan penutur selaku nara sumber. Metode 

cakap ini disejajarkan dengan wawancara atau interview dalam ilmu sosial 

khususnya antropologi. 

Metode cakap ini dalam penerapannya dibantu dengan teknik pancing 

sebagai teknik dasar. Dalam penerapan metode tadi, peneliti pertama menerapkan 

teknik pancing, yaitu berusaha memancing informan agar berbicara dan 

memberikan informasi selengkap-lengkapnya yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti. 

Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu menggunakan metode 

distribusional atau metode agih yang dikemukakan oleh Sudaryanto (1993:15) yakni 

metode yang alat penentunya pada bagian bahasa itu. Teknik yang di terapkan dalam 

penelitian ini adalah teknik ganti.  



Teknik ganti (substitusi) adalah teknik analisis data yang dilakukan 

dengan cara mengganti satuan lingual yang dianalisis dengan satuan lingual yang 

lain (yang tidak terdapat pada tataran itu). Teknik ini digunakan untuk melihat 

hubungan nomina dengan satuan lingual yang lain dalam membentuk penggolong 

nomina. Dengan demikian akan terlihat satuan lingual apa saja yang dapat 

berpadu dengan nomina dalam membentuk penggolong nomina bahasa kerinci di 

Pulau Tengah. 

Contoh : 

  Sebidoa tanoh  (Sebidang tanah) 

*Sebidoa sawoh   (Sebidang sawah) 

Pada kata sebidoa (sebidang) yang bertanda (*) menjelaskan bahwa 

penggolong tersebut tidak gramatikal digolongkan kedalam nomina Sawoh 

(sawah), dengan arti lain bahwa satuan lingual sebidoa dapat membentuk 

penggolong nomina jika berpadu dengan nomina tanoh (tanah). 

Untuk menguji keabsahan data penelitian dilakukan dengan teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memamfaatkan 

sesutu yang ada diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan 

terhadap data itu. Menurut Moleong (2005:330) “Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan yang lain. Peneliti 

menyimpulkan bahwa dalam meneliti dibutuhkan keabsahan data agar penelitian 

tersebut dapat dipercaya kredibilitasnya”.  



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teoritis karena peneliti 

menggunakan lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang diteliti. Peneliti 

membandingkan teori-teori dengan data yang diperoleh. Sebelum melakukan pengecekan 

keabsahan data, peneliti harus memehami teori-teori yang digunakan dalam 

keterkaitannya dengan masalah yang diteliti sehingga mampu menghasilkan kesimpulan 

yang mantap dan memperoleh data yang benar. Misalnya data yang didapatkan 

melalui penyimakan, dibandingkan dengan data yang di dapat melalui perekaman, 

dari pembanding tadi didapatkan hasil terbaik dan itulah yang dijadikan data. 

Hasil Penelitian 

Penggolong Nomina dalam Bahasa Kerinci di Pulau Tengah 

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan empat bentuk 

penggolong nomina dalam bahasa Kerinci di Pulau Tengah, yaitu penggolong 

nomina dengan unsur pembentuk awalan “sa” + Numeralia ukuran, Penggolong 

Nomina dengan unsur pembentuk awalan “sa” + Nomina, Penggolong Nomina 

dengan unsur pembentuk awalan “sa” + Verba dan juga penggolong Nomina 

dengan unsur pembentuk awalan Numeralia + Nomina.  

1. penggolong nomina dengan unsur pembentuk awalan “sa” + 

Numeralia ukuran 

contohnya penggolong ‘sebidoa’ dan ‘sejunjoa’ 

1. / Sebidoa leh mamok nahew tanoh / (DL/21/12/2016) 

Satu-bidang-saja-paman-mempunyai-tanah 

‘Paman mempunyai tanah satu bidang saja’ 

2. / Juwoa leh sejunjoa sawoh nih ke kamai / (DL/21/12/2016) 

Jual-saja-satu-junjang-sawah-ini-kepada-kami 



‘Jual saja satu junjang sawah ini kepada kami’ 

Penggolong sebidoa yang diartikan satu bidang biasa digunakan 

untuk mengukur tanah, sedangkan sejunjoa khusus digunakan untuk 

mengukur sawah yang dimana sejunjoa bermakna satu petak. Jadi kedua 

penggolong ini tidak bisa digunakan untuk nomina lain atau diganti, 

misalkan ‘sejunjoa tanoh’ dan ‘sebidoa sawoh’. 

2. Penggolong Nomina dengan unsur pembentuk awalan “sa” + Nomina 

Contohnya penggolong ‘seuyoa’ dan ‘sekrimpo’. 

1. / anton seuyoa leh uluy limok sahai nih / (DL/21/12/2016) 

anton-satu-tas-saja-mendapatkan-jeruk-hari-ini 

‘anton mendapatkan jeruk hanya satu tas saja hari ini’ 

2. / sekrimpo abak uluy la’ak pagi nih / (DL/21/12/2016) 

satu-tas-ayah-mendapatkan-ikan-pagi-ini 

‘ayah mendapatkan satu tas ikan pagi ini’ 

           Penggolong ’uyoa’ dan ‘krimpo’ berarti tas. Adapun perbedaananya 

adalah kalau uyoa terbuat dari anyaman rotan kalau krimpo terbuat dari 

bahan karung plastik. uyoa hanya digunakan untuk keladang tetapi kalau 

krimpo bisa digunakan ke ladang, sawah, atau pun ke sungai untuk para 

nelayan. 

3. Penggolong Nomina dengan unsur pembentuk awalan “sa” + Verba  

 Contohnya penggolong ‘sekepai’ dan ‘seka’ak’.  

1. / Kayau nahuh sekepai leh aguy tinggeng / (DL/21/12/2016) 

Kayu-itu-satu-potong-saja-tinggal 



‘Kayu itu tinggal satu potong saja’ 

2. / Baweak kayau nga seka’ak tiuh kinik / (DL/21/12/2016) 

Bawakan-kayu-yang-satu-potong- itu-kesini 

‘Bawakan kayu yang sepotong itu kesini’ 

 Penggolong sekepai dan seka’ak bisa diartikan sepotong. Kedua 

penggolong ini bisa digunakan untuk nomina kayu, yang menjadi 

pembedanya ialah kalau sekepai untuk memotong kayu yang ukuran nya 

bulat dan seka’ak untuk memotong kayu yang berukuran panjang. 

4. penggolong Nomina dengan unsur pembentuk awalan Numeralia + 

Nomina.  

Contohnya penggolong ‘tigea le’. 

1. / antak ki’ing batik kinuk ma rara tigea le / (DL/24/12/2016) 

Antar-kain-batik-ke-rumah-rara-tiga-helai 

‘Antarkan tiga helai kain batik kerumah rara’ 

Untuk penggolong nomina dengan unsur pembentuk ini, bisa 

digunakan untuk semua nomina atau kata benda.  

Simpulan 

Dari penelitian yang tlah dilakukan, peneliti menemukan empat bentuk 

penggolong nomina dalam bahasa Kerinci di Pulau Tengah. Adapun bentuk-

bentuk penggolong nominanya adalah (1) penggolong nomina dengan  unsur 

pembentuk awalan “se” + Numeralia Ukuran, ada 25 penggolong, yaitu sengi’i, 

selepea, segajoa, sepitok, sepihai, sejunjoa, secanting, seliter, sekaling, segantoa, 

sekubik, sesikak, setandoa, sekara, sekebek, segenggoa, seuwai, secempuk, 

sekudi, seunggewk, sebidoa, selunggung, seanging, semato, dan setitak. (2) 



penggolong nomina dengan unsur pembentuk awalan “se” + nomina ada 31 

penggolong , yaitu sekrimpo, sebakeu, seumpau, sebatoa, sepiyak, sekawoh, 

seungkaklay, sepira, seselada, sesendewk, semangkak, secibewk, seperdi, 

seimber, seuyoa, setangko, seimpai, selihek, selahek, selepoak, setimbea, sebilek, 

seg’leh, sede’eng, sesudiw, serusai, selle, sepasu, dan sepapo. (3) penggolong 

nomina dengan unsur pembentuk “se” + verba ada 13 penggolong, yaitu sekebek, 

seibek, setegewk, sesuak, seiris, seka’ak, sekepai, secalik, sekumpeng, segulung, 

selangkoh, seca’ak, sekilo. (4) penggolong nomina dengan unsur pembentuk 

numeralia + nomina, untuk jenis penggolong ini numeralia yang digunakan bisa 

dari urutan satu sampai tak terhingga, tapi disini penulis hanya mencantumkan 

yang penulis temukan dari wawancara dengan informan saja, ada 4 penggolong 

yang masuk ke dalam golongan ini, yaitu empak umpau, duea uweh, tigea le, dan 

empak pihai. 

 Dari keseluruhan pembahasan ini dapat ditentukan bahwa sebagian besar  

penggolong nomina bahasa Kerinci di Pulau Tengah memiliki kesamaan dengan 

penggolong nomina bahasa Indonesia. Hanya saja perbedaan nya terletak pada 

bahasa yang digunakan dan juga terdapat beberapa penggolong nomina yang 

terbentuk dari kesamaan ciri-ciri yang bersifat unik atau tidak digunakan pada 

bahasa manapun, seperti setangko gule dengan setangko ungea dan ada juga 

penggolong yang mempunyai arti tidak bisa terhitung atau tidak bisa dijumlahkan 

seperti sengi’i dan seanging. 

  



 

Saran 

Dari simpulan di atas, peneliti menyarankan kepada para peneliti lain dan 

mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia untuk meneliti lebih lanjut 

berbagai  variasi atau keunikan bahasa yang digunakan masyarakat di Pulau 

Tengah, karena bahasa Kerinci di Pulau Tengah mempunyai kekhasan  tersendiri 

dari bahasa daerah lain. Jadi, dalam hal ini perlu pelestarian dan pengembangan. 
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