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DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG 
 

[…] : mengapit ejaan secara fonetis. 

‘…’ : menyatakan makna. 

/u/ : bunyi vokal belakang, atas, dan bundar. 

/U/ : bunyi vokal belakang, atas bawah, bundar. 

/e/ : bunyi vokal depan, tengah atas, dan takbundar. 

// : bunyi vokal depan, tengah bawah, dan takbundar. 

/ə/ : bunyi vokal pusat, tengah, takbundar. 

/o/ : bunyi vokal belakang, tengah atas, dan bundar. 

// : bunyi vokal belakang, tengah bawah, dan bundar. 

// : bunyi hambat glotis tak bersuara. 

/ŋ/ : bunyi /ng/ 

/ñ/ : bunyi /ny/ 
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KEDEIKTISAN WAKTU BAHASA SASAK MASYARAKAT SABA 

LOMBOK TENGAH 

ABSTRAK 
 

Skripsi ini membahas tentang “Kedeiktisan Waktu Bahasa Sasak Masyarakat Saba 
Lombok Tengah”. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, yaitu (1) 
bagaimanakah bentuk kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba Lombok 
Tengah? (2) bagaimanakah jenis kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba 
Lombok Tengah? (3) bagaimanakah fungsi kedeiktisan waktu bahasa Sasak 
masyarakat Saba Lombok Tengah?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 
yaitu (1) mendeskripsikan kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba Lombok 
Tengah, (2) mendeskripsikan jenis kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba 
Lombok Tengah, (3) mendeskripsikan fungsi kedeiktisan waktu bahasa Sasak 
masyarakat Saba Lombok Tengah.  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak, 
metode cakap, dan metode introspeksi. Metode analisis data yang digunakan adalah 
metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual. Metode penyajian hasil 
analisis data yang digunakan peneliti yakni metode formal dan metode informal.  
Bentuk kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba Lombok Tengah terdiri dari 
bentuk deiktis dan non deiktis. Jenis deiktis waktu bahasa Sasak masyarakat Saba 
Lombok Tengah yang ditemukan yakni jenis deiktis waktu lampau yang dibagi 
menjadi jangkauan waktu dekat ke belakang pasti, dekat ke belakang tidak pasti, dan 
jauh ke belakang tidak pasti. Waktu kini dibedakan menjadi peristiwa sedang 
berlangsung pasti, dekat pasti, dan jauh tidak pasti. Pada deiktis waktu akan datang 
dibagi menjadi dekat ke depan pasti, dekat ke depan tidak pasti, dan jauh ke depan 
tidak pasti. Sedangkan untuk jenis non deiktis waktu tidak ditemukan. Fungsi deiktis 
waktu bahasa Sasak masyarakat Saba Lombok Tengah adalah untuk menunjukkan 
waktu lampau, waktu kini, dan waktu yang akan datang. Sedangkan fungsi non 
deiktis waktu bahasa Sasak masyarakat Saba Lombok Tengah adalah untuk 
menunjukkan peristiwa, merayakan peristiwa, dan menginformasikan musim. 
 
Kata kunci: kedeiktisan, waktu dan masyarakat Saba 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk 

dapat mengungkapkan maksud dan tujuannya. Tanpa bahasa, seseorang tidak akan 

bisa mengungkapkan apa yang dipikirkan, diinginkan, dan dirasakannya. Untuk 

keperluan berkomunikasi tersebut, bahasa dapat berupa bahasa lisan dalam bentuk 

ujaran dan bahasa tulis dalam bentuk tulisan. 

 Bahasa terdiri dari lambang-lambang yang memiliki makna. Chaer 

(2009:2) mengemukakan bahwa kegiatan berbahasa sesungguhnya adalah 

kegiatan mengekspresikan lambang-lambang bahasa tersebut untuk 

menyampaikan makna-makna yang ada pada lambang tersebut, kepada lawan 

bicaranya (dalam komunikasi lisan) atau pembacanya (dalam komunikasi tulis). 

Bagaimanapun juga, bahasa merupakan alat yang paling efektif untuk 

mengungkapkan apa yang dipikirkan, diinginkan, dan dirasakan oleh manusia. 

 Dalam berkomunikasi setidaknya terdapat beberapa unsur sehingga 

komunikasi dapat berjalan efektif antara lain pembicara, pendengar, dan isi yang 

akan dikomunikasikan. Hoed (1989:30) menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan 

komunikasi pada umumnya terlibat dua pihak yakni pengirim (pembicara, penulis, 

atau pencerita) di satu pihak, dan penerima (pendengar atau pembaca) di pihak 

lain. Lebih jelasnya, Jakobson (dalam Hoed, 1989:31) mengemukakan bahwa 

komunikasi kebahasaan melibatkan enam faktor, yakni pengirim, penerima, 

amanat (isi yang dikomunikasikan), konteks (hal yang dirujuk dalam komunikasi), 
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kontak (antara pengirim dan penerima karena adanya komunikasi), dan kode 

(sistem lambang kebahasaan yang dipergunakan untuk berkomunikasi). 

 Dalam berkomunikasi, antara pembicara dan pendengar dituntut untuk 

saling mengerti apa yang dibicarakan. Jika salah satu pihak tidak mengerti apa 

yang dibicarakan oleh pihak lain, maka akan terjadi kesalahpahaman. Pada saat 

melakukan percakapan, banyak hal menyangkut kata ganti waktu. Hal tersebut 

berkenaan dengan kedeiktisan. Kata-kata yang mengandung unsur yang bersifat 

deiktis dan non deiksis disebut kedeiktisan. Deiktis merupakan sebutan untuk 

kata-kata yang bersifat deiksis. Deiksis merupakan rujukan pada kata, frasa, atau 

kalimat yang berkaitan erat dengan konteks tuturan.  

 Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa sebuah kata, frasa atau kalimat dapat 

menjadi deiktis apabila diketahui konteks tuturan tersebut. Kata sekarang 

misalnya, dapat kita ketahui maknanya apabila kita mengetahui siapa yang 

mengungkapkan kata itu serta kapan dan di mana kata itu disampaikan. Misalnya 

dalam kalimat Saya menunggumu di kampus sekarang, kata sekarang bertitik 

labuh pada saat pembicara mengungkapkan ujaran tersebut. 

 Dalam bahasa Sasak, kata-kata yang merupakan deiktis waktu ialah nan 

‘sekarang’, lma aru ‘besok’, uwi ‘kemarin’, dan masih banyak lagi. Kata-kata 

tersebut akan dapat diketahui maknanya apabila diketahui siapa, kapan, dan di 

mana kata-kata tersebut dituturkan. Contoh deiktis bahasa Sasak dalam kalimat 

dapat dilihat dalam kalimat tiyang məkən uwi ‘saya ke pasar kemarin’. Kata 

uwi? bertitik labuh pada hari sebelum pembicara mengatakan kalimat tersebut. 
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 Selain bersifat deiktis, ada juga kata-kata yang bersifat non deiktis. Sebuah 

kata dikatakan bersifat non deiktis apabila yang menjadi patokan misalnya adalah 

posisi bumi terhadap matahari. Contoh kata-kata yang bersifat non deiksis adalah 

kəlma ‘pagi’, gale-gale ‘siang-siang’, kəmalem ‘malam’, dan masih banyak 

lagi. Kata-kata tersebut didasarkan pada kesepakatan masyarakat Saba dalam 

menentukan waktu dilihat dari tanda-tanda alam yang ada. 

 Dalam bahasa Sasak masyarakat Saba, deiktis waktu memiliki kekhasan 

tersendiri yakni terdapat tiga hari berturut-turut untuk penyebutan baik 

penyebutan waktu ke depan maupun ke belakang. Misalnya untuk menunjukkan 

waktu ke belakang masyarakat Saba menggunakan istilah-istilah waktu seperti 

uwi ‘kemarin’, julun uwi ‘dua hari yang lalu’, dan julun uwi sekali ‘tiga hari 

yang lalu’. Untuk menunjukkan waktu ke depan, masyarakat Saba menggunakan 

istilah-istilah waktu seperti lma aru ‘besok’, latn ‘lusa’ lat sekali ‘dua hari 

yang akan datang’. 

 Penelitian tentang deiktis memang sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, 

belum ada penelitian tentang kedeiktisan waktu Bahasa Sasak Masyarakat Saba, 

Lombok Tengah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai deiksis waktu bahasa Sasak masyarakat Saba Lombok Tengah. 

 Penelitian ini dilaksanakan di desa peneliti (desa tempat peneliti tinggal) 

yakni Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Saba 

terdiri dari 24 dusun. Desa Saba dipilih sebagai tempat penelitian oleh peneliti 

karena Desa Saba merupakan desa tempat tinggal peneliti. Sudaryanto (dalam 

Mahsun, 2005) mengungkapkan bahwa peneliti yang baik adalah peneliti yang 
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meneliti bahasa yang dikuasainya. Oleh sebab itu, peneliti dalam hal ini mencoba 

untuk meneliti bahasa yang dikuasainya.  

 Penelitian ini perlu dilaksanakan karena melihat minimnya penelitian yang 

berkaitan dengan kedeiktisan terutama kedeiktisan waktu dalam bahasa Sasak. 

Selain itu, penelitian ini juga perlu dilakukan untuk mengetahui kedeiktisan waktu 

yang ada pada masyarakat Saba Lombok Tengah. Peneliti berharap supaya lebih 

banyak lagi mahasiswa ataupun peneliti lain yang lebih tertarik untuk meneliti 

tentang kedeiktisan baik itu dalam bahasa Sasak maupun bahasa lainnya. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah penelitian ini ialah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah bentuk kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba 

Lombok Tengah? 

2. Bagaimanakah jenis kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba 

Lombok Tengah? 

3. Bagaimanakah fungsi kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba 

Lombok Tengah? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba 

Lombok Tengah. 

2. Mendeskripsikan jenis kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba 

Lombok Tengah. 
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3. Mendeskripsikan fungsi kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba 

Lombok Tengah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan 

pemahaman tentang teori linguistik terutama yang berkaitan dengan penelitian ini 

khususnya untuk peneliti secara pribadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan pula 

dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya serta dapat bermanfaat juga secara 

teoritis dan praktis oleh pihak yang berkepentingan. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

a. Sebagai bahan bandingan dengan bahasa lain tentang keadaan bahasa yang 

diteliti serta sebagai masukan bagi pengembangan bahasa daerah sebagai salah 

satu unsur kebudayaan nasional. 

b. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan kurikulum dan materi pelajaran 

Bahasa Sasak (muatan lokal). 

c. Sebagai motivasi bagi para peneliti lainnya untuk lebih termotivasi melakukan 

penelitian terhadap bahasa Sasak. 
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d. Menambah referensi dalam penelitian bahasa khususnya yang berkaitan 

dengan kedeiktisan waktu. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 
2.1 Penelitian yang Relevan 

 Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Dzohri 

Warizqaan (2010) pernah meneliti tentang “Pronomina dalam Bahasa Sumbawa 

Dialek Sumbawa Besar di Desa Langam Kecamatan Lapok”. Pada penelitian ini, 

Warizqaan menggunakan metode cakap, metode simak, dan metode introspeksi. 

Metode analisis data yang digunakan Warizqaan adalah metode padan intralingual 

dan metode padan ekstralingual. Hasil penelitian ini ialah pronomina persona 

dalam Bahasa Sumbawa ada yang berbentuk utuh atau bebas dan ada yang 

berbentuk tidak utuh atau terikat. Yang termasuk bentuk bebas yakni (aku ‘saya’, 

kaji ‘saya’ (lebih santun), dan saya ‘saya’ (santun). Sedangkan yang termasuk 

bentuk terikat dari kata aku yakni ku-, dan –ku, kemudian kaji dan saya tidak 

memiliki bentuk terikat. Fungsi pemakaian pronomina persona bahasa Sumbawa 

sangat berkaitan dengan usia, status sosial, keakraban, dan situasi pembicaraan. 

Makna pronomina persona dalam bahasa Sumbawa dialek Sumbawa Besar sangat 

berkaitan dengan aspek-aspek sosial seperti (usia, status sosial, keakraban, dan 

situasi pembicaraan) dan berkaitan dengan makna kontekstual. Makna pronomina 

persona dalam Bahasa Sumbawa Dialek Sumbawa Besar ada dua yaitu makna 

keakraban dan makna penghormatan yang sangat berhubungan dengan fungsi 

pronomina persona. 
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  Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Indrayuni Agustina (2010) dengan 

judul “Bentuk dan Fungsi Pronomina Interogatif Bahasa Sasak di Desa Bilebante 

Kecamatan Pringgarata”. Metode penelitian yang digunakan oleh Agustina 

adalah metode introspeksi, metode simak, dan juga metode cakap. Metode analisis 

data yang digunakan ialah metode padan intralingual. Dalam penelitian ini, 

Agustina menemukan dua bentuk pronomina interogatif yaitu pronomina 

interogatif bentuk dasar dan pronomina interogatif bentuk turunan. Pronomina 

interogatif BSDB berfungsi menanyakan dan menyatakan tentang orang, barang, 

pilihan, sebab, alasan, keadaan, waktu, tempat, dan cara. Selain itu, pronomina 

interogatif dapat juga berfungsi menggantikan atau mengukuhkan sesuatu yang 

ingin diketahui atau yang dinyatakan berkaitan dengan pertanyaan dan pernyataan 

tentang orang, barang, pilihan, sebab, alasan, keadaan, waktu, tempat, dan cara. 

Dalam kalimat, pronomina interogatif juga dapat berfungsi menduduki S, P, O, 

Keterangan, dan Pelengkap yang mengacu pada nomina lain yang diacunya 

tersebut. 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rifanisa Nurul Fitria (2010) 

dengan judul “Deiksis dalam Bahasa Indonesia Seorang Anak Berusia 45 Bulan: 

Sebuah Studi Kasus”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi dan metode wawancara. Data diperoleh dengan merekam ujaran 

maupun tingkah laku anak saat berujar, baik secara visual maupun auditori. Dalam 

penelitian ini, Fitria menemukan 360 deiksis. Ke-360 deiksis tersebut dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua jenis deiksis yaitu deiksis endofora dan deiksis 

eksofora. Terdapat 352 leksem untuk deiksis eksofora dan 8 leksem untuk deiksis 
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endofora. Deiksis eksofora mencakup deiksis persona yang berjumlah 159, deiksis 

ruang yang berjumlah 173, dan deiksis waktu yang berjumlah 20. Sedangkan ke-8 

deiksis endofora yang ditemukan, semuanya berupa deiksis persona. 

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Utami Patmantari (2010) dengan 

judul “Bentuk dan Fungsi Pronomina Persona Bahasa Sasak Masyarakat Tutur 

Dusun Lading-Lading Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara”. Pada 

penelitian ini, Patmantari menggunakan metode cakap dengan teknik catat, 

metode simak, dan juga metode introspeksi. Metode analisis data yang digunakan 

ialah metode padan intralingual dan juga metode padan ekstralingual. Dari hasil 

penelitian ini Patmantari menemukan tiga jenis pronomina persona yakni 

pronomina persona pertama, pronomina persona kedua, dan pronomina persona 

ketiga. Pronomina persona pertama dibedakan menjadi dua bentuk yakni bentuk 

tunggal seperti aku ‘saya’ dan bentuk jamak seperti ita ‘kita’. Pronomina persona 

kedua juga dibedakan menjadi bentuk dan bentuk jamak. Bentuk tunggal dari 

pronomina persona pertama yakni epe ‘anda’, diq ‘kamu’, luh ‘anda’ dan diq luh 

‘anda’, gəde ‘anda’ dan diq gəde ‘anda’. Sedangkan bentuk jamak dari pronomina 

persona kedua yakni sita ‘kalian’, diq pada/selapuq ‘kamu semua’, diq-diq 

‘kamu-kamu’, epe pada/selapuq ‘anda semua’, epe-epe ‘anda-anda’, luh 

pada/selapuq ‘anda semua’, gəde pada/selapuq ‘anda semua’, gede pada/ selapuq 

‘anda semua’, dan gəde- gəde ‘anda-anda’. Pronomina persona ketiga juga dibagi 

menjadi dua bentuk yakni bentuk tunggal seperti iya ‘ia’ dan nya ‘dia’ dan bentuk 

jamak seperti iya pada/selapuq ‘ia semua’ , nya pada/selapuq ‘dia semua’, iya-iya 

‘ia-ia’, dan nya-nya ‘dia-dia’. 
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 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Riyadatul Jannah (2007) 

“Pronomina Interogatif dalam Bahasa Sasak Dusun Senggigi Kecamatan Batu 

Layar”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak, 

metode cakap, dan metode introspeksi. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode padan dan metode distribusional. Dari hasil 

penelitian ini, Jannah menemukan dua bentuk pronomina interogatif yakni 

pronomina interogatif bentuk dasar dan pronomina interogatif bentuk turunan. 

Fungsi pronomina interogatif ialah untuk menanyakan dan menyatakan 

ketidaktentuan tentang orang, barang, pilihan, sebab, alasan, keadaan, waktu, 

tempat, dan cara. Selain itu, pronomina interogatif juga berfungsi untuk 

menduduki S, P, O, K, dan P yang mengacu pada nomina lain yang diacunya 

tersebut. Makna pronomina interogatif ialah untuk menanyakan dan menyatakan 

ketidaktentuan tentang orang, barang, pilihan, sebab, alasan, keadaan, wktu, 

tempat, dan cara yang bermakna tunggal dan jamak, kesederajatan, keuniversalan, 

dan keberulangan makna yang negatif. 

 Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rahmi Sari S. (2012) dengan judul 

“Deiksis Sosial dalam Novel Negeri 5 Menara Karya A. Fuadi: Suatu tinjauan 

Pragmatik”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik 

pengolahan data analisis deskriptif. Data penelitian ini adalah kata, ungkapan, 

frase, dan kalimat yang di dalamnya terdapat pemakaian deiksis sosial dalam 

novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi. Teknik pengabsahan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik uraian rinci. Hasil yang diperoleh Rahmi dari 

penelitian ini ialah terdapat 82 bentuk deiksis sosial pada novel Negeri 5 Menara. 
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Fungsi pemakaian deiksis sosial dalam novel Negeri 5 Menara meliputi: 1) 

sebagai media pembeda tingkat sosial seseorang; 2) untuk menjaga sopan santun 

dalam berbahasa; 3) untuk menjaga sikap sosial; 4) alat memperjelas kedudukan 

sosial seseorang; 5) alat memperjelas identitas sosial seseorang; dan 6) alat 

memperjelas kedekatan hubungan sosial atau kekerabatan. 

 Penelitian-penelitian tentang deiksis memang sudah banyak dilakukan. 

Akan tetapi belum ada penelitian tentang deiksis waktu Bahasa Sasak dalam 

Masyarakat Saba, Lombok Tengah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai deiksis waktu Bahasa Sasak dalam Masyarakat 

Saba, Lombok Tengah. 

 
2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Kedeiktisan 

 Yang dimaksud dengan kedeiktisan ialah unsur-unsur dalam bahasa yang 

mengandung unsur yang bersifat deiksis dan tidak deiksis. Kata-kata penunjuk 

waktu ada yang bersifat deiktis dan ada pula yang bersifat non deiktis. Deiktis 

merupakan sebutan untuk kata-kata yang bersifat deiksis. Kata-kata penunjuk 

waktu dapat bersifat deiktis apabila yang menjadi patokan adalah pembicara 

misalnya, leksem sekarang, kemarin, dan besok (Purwo, 1984:1). 

 Kata-kata penunjuk waktu menjadi tidak deiktis apabila yang menjadi 

patokan adalah selain pembicara. Kata-kata penunjuk waktu menjadi tidak deiktis 

apabila yang menjadi patokan adalah posisi planet bumi terhadap matahari. 

Contohnya seperti leksem pagi, siang, sore (petang), dan malam (Purwo, 

1984:69). 



12 
 

 Pada penelitian ini, akan difokuskan pada kedeiktisan waktu bahasa 

Sasak masyarakat Saba Lombok Tengah. Kata-kata penunjuk kedeiktisan tersebut 

ada yang bersifat deiksis dan ada pula yang tidak bersifat deiksis. 

 

2.2.2 Pengertian Deiksis 

 Deiksis menurut Yule (2006:13) adalah istilah teknis (dari bahasa Yunani) 

untuk salah satu hal mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Deiksis berarti 

‘penunjukan’ melalui bahasa. Sedangkan menurut Kushartanti (2009:111), deiksis 

adalah cara merujuk pada suatu hal yang berkaitan erat dengan konteks penutur. 

Menurut Verhaar (2010:397) deiksis adalah semantik (di dalam tuturan tertentu) 

yang berakar pada identitas penutur. Sedangkan Alwi (2003:42)  mendifinisikan 

bahwa deiksis adalah gejala semantis yang terdapat pada kata atau konstruksi 

yang hanya dapat ditafsirkan acuannya dengan memperhitungkan situasi 

pembicaraan. Selain itu, Lyons (dalam Djajasudarma, 1993:43) menyebutkan 

bahwa penunjukan atau deiksis adalah lokasi dan identifikasi orang, objek, 

peristiwa, proses atau kegiatan yang sedang dibicarakan atau yang sedang diacu 

dalam hubungannya dengan dimensi ruang dan waktunya, pada saat dituturkan 

oleh pembicara atau yang diajak bicara. 

 Purwo (1984: 1) menjelaskan bahwa sebuah kata dikatakan bersifat deiksis 

apabila referennya berpindah-pindah atau berganti-ganti, tergantung pada siapa 

yang menjadi si pembicara dan tergantung pada saat dan tempat dituturkannya 

kata itu. Selain itu, Lyons (dalam Purwo, 1984:2) juga menjelaskan bahwa dalam 

linguistik sekarang kata itu dipakai untuk menggambarkan fungsi kata ganti 
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persona, kata ganti demonstratif, fungsi waktu dan bermacam-macam ciri 

gramatikal dan leksikal lainnya yang menghubungkan ujaran dengan jalinan ruang 

dan waktu dalam tindak ujaran. 

 Dari beberapa penjelasan mengenai deiksis di atas dapat disimpulkan 

bahwa deiksis merupakan rujukan pada kata, frasa, atau kalimat yang berkaitan 

erat dengan konteks tuturan. Kata-kata seperti saya, di sini, besok adalah kata-kata 

yang deiktis. Kata-kata ini memiliki referen yang berpindah-pindah. Referen kata 

saya, di sini, besok baru dapat diketahui maknanya apabila diketahui siapa, di 

mana, dan kapan kata-kata itu dituturkan.  

 Yule (2006) membahas tiga macam deiksis diantaranya deiksis persona, 

deiksis tempat, dan deiksis waktu. Pada penelitian ini, akan difokuskan untuk 

membahas deiksis waktu Bahasa Sasak Masyarakat Saba Lombok Tengah. 

 
2.2.3 Pengertian Deiktis Waktu 

 Deiksis waktu ialah pemberian bentuk pada rentang waktu seperti yang 

dimaksudkan penutur dalam peristiwa bahasa (Sarwiji Suwandi, Budhi Setiawan, 

dan Raheni Suhita dalam Rahmawan). Jadi, deiksis waktu merupakan rujukan 

yang dinyatakan berdasarkan peberian jarak waktu dipandang dari waktu suatu 

ungkapan. 

 Kata-kata penunjuk waktu ada yang bersifat deiktis dan ada pula yang 

bersifat tidak deiktis. Kata-kata penunjuk waktu dapat bersifat deiktis apabila 

yang menjadi patokan adalah pembicara. Misalnya, leksem sekarang, kemarin, 

dan besok. Kata sekarang bertitik labuh pada saat si pembicara mengucapkan kata 

itu (dalam kalimat) atau yang disebut tuturan. Kata kemarin bertitik labuh pada 
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satu hari sebelum saat tuturan. Kata besok bertitik labuh pada satu hari sesudah 

saat tuturan. Kata-kata penunjuk waktu menjadi tidak deiktis ketika yang menjadi 

patokan adalah posisi planet bumi terhadap matahari. Contohnya seperti leksem 

pagi, siang, sore (petang), dan malam (Purwo, 1984:69). 

 Dalam Bahasa Sasak, kata-kata yang merupakan deiktis waktu ialah nan 

‘sekarang’, n ‘tadi’, lma aru ‘besok’, bareh ‘nanti’, uwi ‘kemarin’, dan 

masih banyak lagi. Kata-kata tersebut akan dapat diketahui maknanya apabila 

diketahui siapa, kapan, dan di mana kata-kata tersebut dituturkan. Contoh deiksis 

waktu Bahasa Sasak dalam kalimat dapat dilihat dalam kalimat tiyang məkən uwi? 

‘saya ke pasar kemarin’. Kata uwi? bertitik labuh pada hari sebelum pembicara 

menuturkan kalimat tersebut. 

 Jepersen (dalam Hoed, 1989:1) membicarakan waktu kebahasaan sebagai 

konsep semantik yang terdiri dari waktu kini, waktu lampau, dan waktu 

mendatang. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan mencoba meneliti deiksis 

waktu Bahasa Sasak dalam Masyarakat Saba berdasarkan waktu kebahasaan yang 

dikemukakan oleh Jepersen di atas. 

 
 

2.2.4 Pengertian Bentuk 

 Bentuk bahasa terdiri atas satuan-satuan yang dapat dibedakan menjadi 

dua satuan, yaitu satuan fonologi dan satuan gramatikal. Satuan fonologi meliputi 

fonem dan suku, sedangkan satuan gramatikal meliputi wacana, kalimat, klausa, 

frase, kata, dan morfem (Ramlan dalam Putrayasa 2008:19-20). Dalam penelitian 
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ini akan dicari bentuk-bentuk kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba 

Lombok Tengah. 

 
2.2.5 Pengertian Jenis 

 Jenis merupakan sesuatu yang mempunyai ciri (sifat, keturunan, dsb) yang 

khusus (KBB1: 631). Deiksis-deiksis yang memiliki sifat yang sama akan 

dikelompokkan menjadi golongan yang sama. Dalam penelitian ini akan dicari 

jenis-jenis kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba Lombok Tengah. 

 
2.2.6 Pengertian Fungsi 

 Fungsi merupakan kegunaan suatu hal; penggunaan bahasa untuk 

menampakkan hal ihwal yang bersangkutan dengan pribadi pembicara; 

penggunaan bahasa untuk mengadakan atau memelihara kontak antara pembicara 

dan pendengar; kegunaan suatu hal bagi hidup suatu masyarakat (KBBI, 

2002:230). Kridalaksana (dalam Putrayasa, 2008: 63) mendefinisikan fungsi 

sebagai hubungan saling kebergantungan antara unsur-unsur dari suatu perangkat 

sedemikian rupa sehingga perangkat itu merupakan keutuhan dan membentuk 

sebuah struktur. 

 Fungsi deiktis waktu adalah untuk menunjukkan waktu kebahasaan yang 

terdapat dalam sebuah konteks tuturan. Waktu kebahasaan yang dimaksud seperti 

waktu kini, waktu lampau, dan waktu mendatang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis dan Sumber Data 

3.1.1 Jenis Data 

 Jenis data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, maupun ungkapan dari 

ujaran yang berkaitan dengan waktu. Ujaran diperoleh dari penutur atau informan 

masyarakat Saba Lombok Tengah.  

 
3.1.2 Sumber Data 

 Sumber data utama yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat 

di Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Kriteria 

pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada persyaratan-persyaratan 

yang dikemukakan oleh Mahsun (2005:141). Kriteria utama subjek yang akan 

dijadikan sumber data adalah sebagai berikut.  

1. Berjenis kelamin pria/wanita. 

2. Merupakan masyarakat asli di daerah penelitian. 

3. Usia 20-60 tahun (tidak pikun). 

4. Minimal pendidikan SD. 

5. Mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang bahasa Sasak terutama 

bahasa Sasak di daerah penelitian. 

6. Bisa  berbahasa Indonesia. 

7. Sehat jasmani dan rohani. 
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

 Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat di Desa Saba, Kecamatan 

Janapria, Lombok Tengah. Sevilla dkk (dalam Mahsun, 2005:28) mendefinisikan 

populasi sebagai kelompok besar yang merupakan sasaran generalisasi. 

Sedangkan menurut Mahsun (2005:28), populasi dalam pengertian satuan wilayah 

territorial dimaknai sebagai keseluruhan wilayah yang menjadi tempat 

pemukiman keseluruhan individu anggota masyarakat tutur bahasa yang menjadi 

sasaran generalisasi.  

 
3.2.2 Sampel 

 Sampel penelitian ini adalah sebagian penutur asli bahasa Sasak di Desa 

Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah yang telah memenuhi 

kriteria sebagai informan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak sepuluh (10) orang. Pemilihan 

kesepuluh informan ini peneliti anggap telah mampu mewakili seluruh populasi 

yang ada. 

 Sampel adalah pemilihan sebagian dari keseluruhan penutur atau wilayah 

pakai bahasa yang menjadi objek penelitian sebagai wakil yang memungkinkan 

untuk membuat generalisasi terhadap populasi (Mahsun, 2005:29). Jadi, sampel 

adalah bagian dari populasi yang telah dipilih untuk penelitian mewakili 

keseluruhan populasi yang sudah ditetapkan.  
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Ada tiga metode yang digunakan dalam penelitian ini. Ketiga metode 

tersebut adalah metode simak, metode cakap, dan metode introspeksi.  

 
3.3.1 Metode Simak 

 Sesuai dengan namanya, metode ini dilakukan dengan cara menyimak 

bahasa lisan yang didengarkan dari informan untuk memperoleh data dan 

informasi. Karena jenis data dalam penelitian ini berbentuk ujaran, maka peneliti 

akan memfokuskan pada bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Metode ini memiliki 

teknik dasar yang berwujud teknik sadap. Teknik sadap disebut sebagai teknik 

dasar dalam metode simak karena pada hakikatnya penyimakan diwujudkan 

dengan penyadapan (Mahsun, 2005: 92). Artinya, penyadapan dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data dan informasi dari informan dengan 

menggunakan metode simak. Teknik sadap dilakukan baik pada saat peneliti 

sedang berbicara langsung dengan informan, maupun menyadap pembicaraan 

yang sedang dilakukan oleh beberapa orang. 

 Dalam praktik selanjutnya, teknik sadap ini diikuti dengan teknik lanjutan 

yang berupa teknik simak libat cakap, simak bebas libat cakap, catat, dan teknik 

rekam (Mahsun, 2005: 92). Akan tetapi tidak semua teknik lanjutan yang sudah 

disebutkan diatas akan digunakan dalam penelitian ini, hanya teknik simak libat 

cakap dan teknik catat saja yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
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 Teknik simak libat cakap maksudnya si peneliti melakukan penyadapan itu 

dengan cara berpartisipasi dalam pembicaraan, dan menyimak pembicaraan 

(Mahsun, 2005: 93). Jadi, ketika menggunakan teknik ini, peneliti selain 

menyimak ujaran yang dituturkan oleh informan juga terlibat langsung dalam 

percakapan untuk memperoleh data. 

 Selanjutnya, teknik yang digunakan adalah teknik catat yakni dengan 

mencatat data berupa ujaran-ujaran yang dituturkan oleh informan. Data yang 

dicatat berkaitan dengan deiksis waktu da;am masyarakat Saba, Kecamat Janapria 

yang menjadi daerah penelitian. 

 Jadi, dalam metode ini teknik yang akan digunakan peneliti yakni teknik 

sadap yang dilanjutkan dengan teknik simak libat cakap dan teknik catat untuk 

memperoleh data yang diharapkan. 

 
3.3.2 Metode Cakap (Wawancara) 

 Metode cakap atau dalam penelitan ilmu sosial dikenal dengan nama 

metode metode wawancara atau interview merupakan salah satu metode yang 

digunakan dalam tahap penyedian data yang dilakukan dengan cara peneliti 

melakukan percakapan atau kontak dengan penutur selaku narasumber (Mahsun, 

2005: 250) 

 Sama dengan metode simak, metode cakap juga memiliki teknik dasar 

berupa teknik pancing. Teknik ini kemudian dilanjutkan dengan teknik cakap 

semuka dengan tujuan untuk memunculkan data kebahasaan yang berkaitan 

dengan kedeiktisan waktu bahasa Sasak di daerah yang diteliti.  
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3.3.3 Metode Introspeksi  

 Metode selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

introspeksi. Metode introspeksi yaitu upaya melibatkan atau memanfaatkan 

sepenuh-penuhnya, secara optimal, peran peneliti sebagai penutur bahasa tanpa 

meleburlenyapkan peran kepenelitian itu (Sudaryanto dalam Mahsun 2005:103). 

 Mahsun (2005:104) mendefinisikan metode introspeksi sebagai metode 

penyediaan data dengan memanfaatkan intuisi kebahasaan peneliti yang meneliti 

bahasa yang dikuasainya (bahasa ibunya) untuk menyediakan data yang 

diperlukan bagi analisis sesuai dengan tujuan penelitiannya.  

 Jadi, metode introspeksi merupakan metode yang digunakan dengan 

memanfaatkan penguasaan bahasa peneliti terhadap bahasa yang diteliti untuk 

memperoleh data yang diperlukan.Karena bahasa yang akan diteliti dalam 

penelitian ini merupakan bahasa yang dikuasai (bahasa ibu) peneliti, metode ini 

dianggap perlu digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Perlu 

diketahui bahwa penguasaan bahasa peneliti juga akan dijadikan sumber data 

untuk dianalisis selain data yang akan didapatkan dari informan. Hal ini dapat 

dilakukan karena keterlibatan peneliti dalam penggunaan bahasa dapat dibagi 

menjadi dua yakni yang pertama, peneliti penguasaan bahasa peneliti bukan 

merupakan sumber data yang dapat dijadikan bahan analisis. Kemudian yang 

kedua penguasaan bahasa peneliti dapat dijadikan sebagai data yang akan 

dianalisis disamping data yang akan diperoleh dari informan (periksa Mahsun, 

2005:89) 
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3.4 Metode Analisis Data 

 Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi, 

mengelompokkan data. Pada tahap ini dilakukan upaya mengelompokkan, 

menyamakan data yang sama dan membedakan data yang memang berbeda, serta 

menyisihkan  pada kelompok lain data yang serupa, tetapi tak sama (Mahsun, 

2005: 253) 

 Ada dua teknik yang akan digunakan untuk menganalisis data yaitu 

metode padan intralingul dan metode padan ekstralingual. Metode-metode 

tersebut akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut. 

 
3.4.1 Metode Padan Intralingual 

 Metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara 

menghubung-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat 

dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda (Mahsun, 

2005:117-118) 

 Padan merupakan kata yang bersinonim dengan kata banding dan sesuatu 

yang dibandingkan mengandung makna adanya keterhubungan sehingga padan 

disini diartikan sebagai hal yang menghubungbandingkan; sedangkan intralingual 

mengacu pada makna unsur-unsur yang berada dalam bahasa (bersifat lingual), 

yang dibedakan dengan unsur yang berada di luar bahasa (ekstralingual), seperti 

hal-hal yang menyangkut makna, informasi, konteks tuturan, dan lain-lain 

(Mahsun, 2005:118). 
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 Selanjutnya metode padan intralingual dilanjutkan dengan teknik hubung 

banding menyamakan hal pokok (HBSP), yaitu teknik yang bertujuan untuk 

mencari kesamaan hal pokok dari pembedaan dan penyamaan yang dilakukan 

dengan menerapkan teknik hubung banding menyamakan (HBS), dan teknik 

hubung banding membedakan (HBB), karena tujuan akhir dari banding 

menyamakan atau membedakan tersebut adalah menemukan kesamaan pokok di 

antara data yang diperbandingkan itu (Mahsun, 2005:119). 

 Data yang ditemukan dalam penelitian ini dibandingkan antara data yang 

satu dengan data yang lainnya sehingga diperoleh persamaan dan perbedaan 

dalam bahasa tersebut. Selanjutnya persamaan dan perbedaan yang ditemukan 

inilah yang akan diteliti lebih mendalam. 

  

3.4.2 Metode Padan Ekstralingual 

 Berbeda dengan metode padan intralingual, metode padan ekstralingual ini 

digunakan untuk menganalisis unsur yang bersifat ekstralingal, seperti masalah 

bahasa dengan hal yang berada di luar bahasa. 

 Teknik yang digunakan dalam metode ini juga sama dengan teknik yang 

digunakan dalam metode padan intralingual. Hanya saja yang di HBSP-kan adalah 

yang bersifat ekstralingual. Metode ini digunakan untuk menerangkan fungsi 

kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba Lombok Tengah. 
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3.5 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

 Hasil analisis yang berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui dua 

cara, yaitu (a) perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk 

penggunaan terminologi yang bersifat teknis dan (b) perumusan dengan 

menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang. Kedua cara tersebut masing-

masing disebut metode informal dan metode formal (Mahsun, 2005: 123)  

 Penggunaan metode formal dan informal ini pada penyajian hasil analisis 

data berdasarkan perumusan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dan 

pengunaan lambang-lambang atau simbol. Ikhwal penggunaan kata-kata dan tanda 

(lambang) merupakan teknik penjabaran dari masing-masing metode penyajian 

tersebut. 

 Tanda-tanda yang dimaksud antara lain: tanda asteris (*), tanda kurung 

biasa (()), tanda kurung kurawal ({}),tanda kurung siku ([]), dan sebagainya. 

Sedangkan lambang yang dimaksud adalah lambang-lambang berupa simbol 

fonem maupun pemakaian tanda baca. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami isi dari hasil penelitian ini. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 
 

 Dalam masyarakat Saba, terdapat penunjuk waktu yang bersifat deiktis 

dan non deiktis. Sebuah kata, frasa, atau kalimat dikatakan bersifat deiktis apabila 

yang menjadi patokan adalah penutur. Sedangkan sebuah kata, frasa, atau kalimat 

dikatakan bersifat non deiktis apabila orientasinya adalah selain penutur. Kata 

kearin, hari ini, dan besok merupakan contoh kata-kata yang bersifat deiktis. 

Kata-kata tersebut hanya dapat diketahui maknanya apabila diketahui siapa yang 

menuturkan kata itu, di mana dituturkannya kata itu, dan siapa yang menuturkan 

kata itu. Sedangkan kata-kata seperti kelemaq, kemalem, dan tengari merupakan 

contoh kata-kata yang bersifat non deiktis. Kata-kata tersebut berpatokan pada 

posisi bumi terhadap matahari. Dalam masyarakat Saba, kata-kata tersebut 

berpatokan pada alam. Masyarakat Saba menentukan waktu kelemaq, kemalem, 

dan tengari dengan melihat tanda-tanda alam. Pembahasan lebih lanjut mengenai 

kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba adalah sebagai berikut. 

 

4.1 Bentuk-Bentuk Kedeiktisan Waktu Bahasa Sasak Masyarakat Saba  

 Lombok Tengah 

4.1.1 Bentuk Deiktis  

 Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya bahwa sebuah kata, frasa, atau 

kalimat dikatakan bersifat deiktis apabila yang menjadi patokan adalah pembicara. 

Sebuah kata, frasa, maupun kalimat yang berkaitan dengan waktu dapat dikatakan 

bersifat deiktis tergantung pada kapan pembicara mengatakan kata tersebut. 
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Dalam masyarakat Saba, bentuk deiktis waktu yang ditemukan dapat dibedakan 

menjadi waktu dasar dan waktu turunan.  

 

A. Bentuk dasar 

(1) baruq [baru] ‘barusan’ 

(2) oneq [n] ‘tadi’ 

(3) uiq [uwi] ‘kemarin’ 

(4) tuiq [tuwi] ‘dulu’ 

(5) laeq [la] ‘dulu’ 

(6) nane [nan] ‘sekarang’ 

(7) bareh [bareh] ‘nanti’ 

(8) laun [laUn] ‘nanti’ 

(9) latn [latn] ‘lusa’ 

(10) lemaq [lma] ‘kelak’ 

(11) eraq [ra] ‘kelak’  

 

B. Bentuk Turunan 

1. Bentuk turunan Berupa Frasa 

(1) baruq gati [baru gati] ‘baru saja’ 

Frasa baruq gati terdiri dari kata baruq sebagai inti dan kata gati sebagai 

ordinat. 
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(2) oneq aru-aru [n aruw-aru] ‘tadi pagi-pagi’ 

Frasa oneq aru-aru terdiri dari kata oneq sebagai inti dan kata aru-aru sebagai 

ordinat. 

(3) oneq kelemaq [n kəl ma] ‘tadi pagi’  

Frasa oneq kelemaq terdiri dari kata oneq sebagai inti dan kata kelemaq 

sebagai ordinat. 

(4) oneq tengari [n təŋari] ‘tadi menjelang siang’  

Frasa oneq tengari terdiri dari kata oneq sebagai inti dan kata tengari sebagai 

ordinat. 

(5) oneq galeng-galeng [n galeŋ-galeŋ] ‘tadi siang-siang’  

Frasa oneq galeng-galeng terdiri dari kata oneq sebagai inti dan kata galeng-

galeng sebagai ordinat. 

(6) oneq bian-bian [n biyan-biyan] ‘tadi sore-sore’ 

Frasa oneq bian-bian terdiri dari kata oneq sebagai inti dan kata bian-bian 

sebagai ordinat. 

(7) uiq aru-aru [uwi aruw-aru] ‘kemarin pagi-pagi’ 

Frasa uiq aru-aru terdiri dari kata uiq sebagai inti dan kata aru-aru sebagai 

ordinat. 

(8) uiq kelemaq [uwi kəlma] ‘kemarin pagi’  

Frasa uiq kelemaq terdiri dari kata uiq sebagai inti dan kata kelemaq sebagai 

ordinat. 
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(9) uiq tengari [uwi təŋari] ‘kemarin menjelang siang’  

Frasa uiq tengari terdiri dari kata uiq sebagai inti dan kata tengari sebagai 

ordinat. 

(10) uiq galeng-galeng [uwi galeŋ-galeŋ] ‘kemarin siang-siang’  

Frasa uiq galeng-galeng terdiri dari kata uiq sebagai inti dan kata galeng-

galeng sebagai ordinat. 

(11) uiq bian-bian [uwi biyan-biyan] ‘kemarin sore-sore’ 

Frasa uiq bian-bian terdiri dari kata uiq sebagai inti dan kata bian-bian 

sebagai ordinat. 

(12) uiq kemis [uwi kəmis] ‘kemarin kamis’  

Frasa uiq kemis terdiri dari kata uiq sebagai inti dan kata kemis sebagai 

ordinat. 

(13) julun uiq [julun uwi] ‘dua hari yang lalu’  

Frasa julun uiq terdiri dari kata uiq sebagai inti dan kata julun sebagai 

ordinat. 

(14) julun uiq sekali [julun uwi səkali] ‘tiga hari yang lalu’  

Frasa julun uiq sekali terdiri dari kata julun uiq sebagai inti dan kata sekali 

sebagai ordinat. 

(15) uiq bian [uwi biyan] ‘semalam’ 

Frasa uiq bian terdiri dari kata uiq sebagai inti dan kata bian sebagai 

ordinat.  
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(16) julun malem [julun maləm] ‘dua malam yang lalu’  

Frasa julun malem terdiri dari kata malem sebagai inti dan kata julun 

sebagai ordinat. 

(17) julun malem sekali [julun maləm səkali] ‘tiga malam yang lalu’  

Frasa julun malem sekali terdiri dari kata julun malem sebagai inti dan kata 

sekali sebagai ordinat. 

(18) minggu uiq/julu [migu uwi/julu] ‘minggu kemarin’  

Frasa minggu uiq/julu terdiri dari kata minggu sebagai inti dan kata 

uiq/julu sebagai ordinat. 

(19) minggu saq tuiqan/juluan [migu sa tuwian/juluwan] ‘dua minggu 

 yang lalu’  

Frasa minggu saq tuiqan/juluan terdiri dari kata minggu sebagai inti dan 

kata saq tuiqan/juluan sebagai ordinat. 

(20) bulan uiq/julu [bulan uwi/julu] ‘bulan yang lalu’  

Frasa bulan uiq/julu terdiri dari kata bulan sebagai inti dan kata uiq/julu 

sebagai ordinat. 

(21) bulan saq tuiqan/juluan [bulan sa tuwian/juluwan] ‘dua bulan yang 

 lalu’  

Frasa bulan tuiqan/juluan terdiri dari kata bulan sebagai inti dan kata saq 

tuiqan/juluan sebagai ordinat. 
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(22) taun uiq/julu [taUn uwi/julu] ‘tahun kemarin’  

Frasa taun uiq/julu terdiri dari kata taun sebagai inti dan kata uiq/julu 

sebagai ordinat. 

(23) taun saq tuiqan/juluan [taUn sa tuwian/juluwan] ‘dua tahun yang lalu’  

Frasa taun tuiqan/juluan terdiri dari kata taun sebagai inti dan kata saq 

tuiqan/juluan sebagai ordinat. 

(24) kelaeqan [kəlaan] ‘sudah lama’  

Kata kelaeqan berasal dari kata laeq yang berarti ‘dulu’. Kata ini 

mendapat imbuhan ke-an sehingga menjadi kelaeq’an yang berarti ‘sangat 

lama’. 

(25) laeq lekit [la ləkit] ‘sangat lama’  

Frasa laeq lekit terdiri dari kata laeq sebagai inti dan kata lekit sebagai 

ordinat. 

(26) jelo niqn [jəlo nin] ‘hari ini’  

Frasa jelo niqn terdiri dari kata jelo sebagai inti dan kata niqn sebagai 

ordinat. 

(27) malem niqn [maləm nin] ‘malam ini’  

Frasa malem niqn terdiri dari kata malem sebagai inti dan kata niqn 

sebagai ordinat. 

(28) minggu niqn [migu nin] ‘minggu ini’  

Frasa minggu niqn terdiri dari kata minggu sebagai inti dan kata niqn 

sebagai ordinat. 
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(29) bulan niqn [bulan nin] ‘bulan ini’ 

Frasa bulan niqn terdiri dari kata bulan sebagai inti dan kata niqn sebagai 

ordinat. 

(30) taun niqn [taUn nin] ‘tahun ini’ 

Frasa taun niqn terdiri dari kata taun sebagai inti dan kata niqn sebagai 

ordinat. 

(31) bareh tengari [bareh təŋari] ‘nanti menjelang siang’ 

Frasa bareh tengari terdiri dari kata bareh sebagai inti dan kata tengari 

sebagai ordinat. 

(32) bareh galeng-galeng [bareh galeŋ-galeŋ] ‘nanti siang-siang’ 

Frasa bareh galeng-galeng terdiri dari kata bareh sebagai inti dan kata 

galeng-galeng sebagai ordinat. 

(33) Bareh bian-bian [bareh biyan-biyan] ‘nanti sore-sore’ 

Frasa bareh bian-bian terdiri dari kata bareh sebagai inti dan kata bian-

bian sebagai ordinat. 

(34) Bareh kemalem [bareh kəmaləm] ‘nanti malam’ 

Frasa bareh kemalem terdiri dari kata bareh sebagai inti dan kata kemalem 

sebagai ordinat. 

(35) laun tengari [laUn təari] ‘nanti menjelang siang’ 

Frasa laun tengari terdiri dari kata laun sebagai inti dan kata tengari 

sebagai ordinat. 
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(36) laun galeng-galeng [laUn galə-galə] ‘nanti siang-siang’ 

Frasa laun galeng-galeng terdiri dari kata laun sebagai inti dan kata 

galeng-galeng sebagai ordinat. 

(37) laun bian-bian [laUn biyan-biyan] ‘nanti sore-sore’ 

Frasa laun bian-bian terdiri dari kata laun sebagai inti dan kata bian-bian 

sebagai ordinat. 

(38) laun kemalem [laUn kəmaləm] ‘nanti malam’ 

Frasa laun kemalem terdiri dari kata laun sebagai inti dan kata kemalem 

sebagai ordinat. 

(39) lemaq aru aru-aru [lma aru aruw-aru] ‘besok pagi-pagi’ 

Frasa laun lemaq aru aru-aru terdiri dari kata lemaq aru sebagai inti dan 

kata aru-aru sebagai ordinat. 

(40) lemaq aru kelemaq [lma aru kəlma] ‘besok pagi’ 

Frasa laun lemaq aru kelemaq terdiri dari kata lemaq aru sebagai inti dan 

kata kelemaq sebagai ordinat. 

(41) lemaq aru tengari [lma aru təari] ‘besok menjelang siang’ 

Frasa laun lemaq aru tengari terdiri dari kata lemaq aru sebagai inti dan 

kata tengari sebagai ordinat. 

(42) lemaq aru galeng-galeng [lma aru galeŋ-galeŋ] ‘besok siang-siang’ 

Frasa laun lemaq aru galeng-galeng terdiri dari kata lemaq aru sebagai 

inti dan kata galeng-galeng sebagai ordinat. 
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(43) lemaq aru bian-bian [lma aru biyan-biyan] ‘besok sore-sore’ 

Frasa laun lemaq aru bian-bian terdiri dari kata lemaq aru sebagai inti dan 

kata bian-bian sebagai ordinat. 

(44) lat sekali [lat səkali] ‘tiga hari yang akan datang’ 

Frasa lat sekali terdiri dari kata lat sebagai inti dan kata sekali sebagai 

ordinat. 

(45) lemaq bian [lma biyan] ‘besok malam’ 

Frasa lemaq bian terdiri dari kata lemaq sebagai inti dan kata bian sebagai 

ordinat. 

(46) lat kebian [lat kebiyan] ‘dua malam yang akan datang’ 

Frasa lat kebian terdiri dari kata lat sebagai inti dan kata kebian sebagai 

ordinat. 

(47) lat kebian sekali [lat kəbiyan sekali] ‘tiga malam yang akan datang’ 

Frasa lat kebian terdiri dari kata lat kebian sebagai inti dan kata sekali 

sebagai ordinat. 

(48) lemaq kemis [lma kəmis] ‘besok kamis’ 

Frasa lemaq kemis terdiri dari kata lemaq sebagai inti dan kata kemis 

sebagai ordinat. 

(49) minggu lemaq/muri [migu lma/muri] ‘minggu depan’  

Frasa minggu lemaq/muri terdiri dari kata minggu sebagai inti dan kata 

lemaq/muri sebagai ordinat. 
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(50) minggu saq lemaqan/murian [miŋgu sa lmaan/muriyan] ‘dua minggu 

 yang akan datang’ 

Frasa minggu saq lemaqan/murian terdiri dari kata minggu sebagai inti 

dan kata saq lemaqan/murian sebagai ordinat. 

(51) bulan lemaq/muri/tanggan [bulan l ma/muri/taŋgan] ‘bulan depan’ 

Frasa bulan lemaq/muri/tanggan terdiri dari kata minggu sebagai inti dan 

kata lemaq/muri/tanggan sebagai ordinat. 

(52) bulan saq lemaqan/murian [bulan sa l maan/muriyan] ‘dua bulan yang 

 akan datang’ 

Frasa bulan saq lemaqan/murian terdiri dari kata minggu sebagai inti dan 

kata saq lemaqan/murian sebagai ordinat. 

(53) taun saq lemaq/muri [taun lma/muri] ‘tahun depan’ 

Frasa taun saq lemaq/muri terdiri dari kata taun sebagai inti dan kata saq 

lemaq/muri sebagai ordinat. 

(54) taun saq lemaqan/murian [taun sa l maan/muriyan] ‘dua tahun yang 

 akan datang’ 

Frasa taun saq lemaqan/murian terdiri dari kata taun sebagai inti dan kata 

saq lemaqan/murian sebagai ordinat. 

 

2. Bentuk Turunan Berupa Reduplikasi 

(1) baruq-baruq [baru- baru] ‘baru-baru’ 

Baruq-baruq merupakan reduplikasi dari kata baruq yang berarti ‘baru saja’. 
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(2) uiq-uiq [uwi- uwi] ‘kemarin-kemarin’ 

Uiq-uiq merupakan reduplikasi dari kata uiq yang berarti ‘kemarin’. 

(3) bareh-bareh [bareh-bareh] ‘nanti-nanti’ 

Bareh-bareh merupakan reduplikasi dari kata bareh yang berarti ‘nanti’. 

(4) lat-latn [lat-latn] ‘lusa-lusa’ 

Lat-latn merupakan reduplikasi dari kata lat yang berarti ‘lusa’. 

(5) lemaq-lemaq [lma- lma] ‘kelak-kelak’ 

Lemaq-lemaq merupakan reduplikasi dari kata lemaq yang berarti ‘kelak’. 

 

4.1.2 Bentuk Non Deiktis  

 Sebelumnya telah dijelaskan bahwa sebuah kata, frasa, atau kalimat 

bersifat non deiktis apabila yang menjadi patokan adalah selain pembicara. Dalam 

penelitian ini, ditemukan bentuk-bentuk non deiktis dalam bahasa Sasak 

masyarakat Saba Lombok Tengah. Penemuan bentuk-bentuk non deiktis ini 

berkaitan dengan kebiasaan dan kesepakatan masyarakat Saba terhadap waktu 

tertentu. Berikut ini akan dijabarkan bentuk-bentuk non deiktis yang ditemukan 

dalam masyarakat Saba Lombok Tengah. 

 

A. Pembagian Waktu Berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Saba Dilihat 

dari Tanda-Tanda Alam 

 Pembagian waktu yang ditemukan dalam masyarakat Saba berkaitan 

dengan norma dan tradisi budaya masyarakat Saba dalam menentukan waktu 

berdasarkan tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam yang dimaksud terutama 
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berkaitan dengan arah pergerakan matahari yang menyebabkan terjadinya siang 

dan malam. Berikut pembagian waktu dalam nasyarakat Saba dilihat dari tanda-

tanda alam. 

(1) tengah malem [teah maləm] ‘tengah malam’ 

Waktu tengah malem dilihat dari tanda-tanda alam seperti terdengarnya bunyi 

jangkrik dan sunyinya malam karena manusia sedang tidur nyenyak. Jika 

diukur dengan waktu modern, waktu tengah malem antara pukul 24.01-04.00 

WITA. 

(2) parak menah [parak mənah] ‘menjelang matahari terbit’ 

Waktu parak menah dapat dilihat dari tanda-tanda alam berupa akan terbitnya 

matahari. Ketika matahari akan terbit, masyarakat Saba biasa menyebutnya 

dengan waktu parak menah. Apabila diukur dengan waktu modern, waktu 

yang termasuk dalam waktu parak menah antara pukul 04.01-05.00 WITA. 

(3) aru-aru  [aruw-aru] ‘pagi-pagi’ 

Waktu aru-aru ditandai dengan terdengarnya kokokan ayam. Apabila diukur 

dengan waktu modern, waktu yang termasuk dalam waktu aru-aru antara 

pukul 05.01-06.00 WITA. 

(4) kelemaq [kəlma] ‘pagi-pagi’ 

Waktu parak menah dapat dilihat dari tanda-tanda alam berupa posisi 

matahari sudah mulai terbit. Apabila diukur dengan waktu modern, waktu 

yang termasuk dalam waktu kelemaq antara pukul 06.01-08.00 WITA. 
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(5) tengari [təari] ‘menjelang siang’ 

Waktu tengari dapat dilihat dari tanda-tanda alam berupa posisi matahari 

sudah agak tinggi. Apabila diukur dengan waktu modern, waktu yang 

termasuk dalam waktu tengari antara pukul 08.01-12.00 WITA. 

(6) muteng [mutəŋ] ‘waktu ketika benda tidak memiliki bayangan di atas tanah 

karena matahari tepat berada di atas kepala’ 

Waktu muteng ditandai ketika matahari tepat berada di atas kepala manusia. 

Ketika waktu muteng, sebuah benda tidak memiliki bayangan di atas tanah 

karena matahari berada di tengah-tengah. Apabila diukur dengan waktu 

modern, waktu yang termasuk dalam waktu parak menah antara pukul 12.01-

12.30 WITA. 

(7) galeng-galeng [galeŋ-galeŋ] ‘siang’ 

Waktu galeng-galeng dapat dilihat dari tanda-tanda alam berupa posisi 

matahari sudah tinggi sehingga suasana menjadi sangat panas. Apabila diukur 

dengan waktu modern, waktu yang termasuk dalam waktu kelemaq antara 

pukul 12.31-16.00 WITA. 

(8) bian-bian [biyan-biyan] ‘sore’ 

Waktu bian-bian dapat dilihat dari tanda-tanda alam berupa posisi matahari 

sudah mulai condong ke barat. Apabila diukur dengan waktu modern, waktu 

yang termasuk dalam waktu kelemaq antara pukul 16.01-18.00 WITA. 
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(9) serep jelo [sərəp jəlo] ‘matahari akan terbenam’ 

Waktu serep jelo ditandai dengan akan terbenamnya matahari. Apabila diukur 

dengan waktu modern, waktu yang termasuk dalam waktu kelemaq antara 

pukul 18.01-18.30 WITA. 

(10) sendikele [səndikl] ‘waktu keramat’ 

Waktu ini dipercayai oleh masyarakat Saba sebagai waktu ketika makhluk 

halus berkeliaran sehingga pada waktu ini, masyarakat Saba biasanya akan 

berada di dalam rumah. Waktu yang termasuk dalam waktu sendikele 

dalam masyarakat Saba antara pukul 18.30-19.00  WITA. 

(11) kemalem [kəmaləm] ‘malam’ 

Waktu kemalem dapat dilihat dari tanda-tanda alam berupa telah 

terbenamnya matahari. Ketika matahari telah terbenam, masyarakat Saba 

biasa menyebutnya dengan waktu kemalem. Apabila diukur dengan waktu 

modern, waktu yang termasuk dalam waktu kemalem antara pukul 19.01-

24.00 WITA. 

 

B. Waktu Berdasarkan Musim 

 Pembagian waktu berdasarkan musim juga didasarkan pada tanda-tanda 

alam yang dapat diamati. Ketika sudah mulai turun hujan, masyarakat Saba 

menyebutnya dengan musim hujan. Begitu juga dengan tanda-tanda alam pada 

musim lainnya. Berikut ini dipaparkan pembagian musim dalam masyarakat Saba 

Lombok Tengah. 
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(1) kentaun [kəntaUn] ‘musim hujan’ 

Kata kentaun biasanya digunakan oleh masyarakat Saba untuk menunjukkan 

musim hujan. Contoh penggunaan kata ini dalam kalimat adalah sebagai 

berikut. 

  Lemaq saq kentaun toq te talet pare [lma sa kəntaUn to te  
  talət par] 
  ‘kelak pas musim hujan kita tanam padi’ 

 
(2) kembalit [kəmbalit] ‘musim kemarau’ 

Kata kembalit biasanya digunakan oleh masyarakat Saba untuk menunjukkan 

musim kemarau. Contoh penggunaan kata ini dalam kalimat adalah sebagai 

berikut. 

 Simpen beras niqn ji kembalit [simpen bəras nin ji kəmbalit] 
 ‘simpan beras ini untuk musim kemarau’  
 

(3) musim barat [musim barat] ‘musim angin kencang’ 

Musim barat biasanya digunakan oleh masyarakat Saba untuk menunjukkan 

musim angin kencang. Contoh penggunaan frasa ini dalam kalimat adalah 

sebagai berikut. 

  Karing semendaq jaq datengn musim barat [karing səmənda ja  
  dateŋn musim barat] 

 ‘sebentar lagi akan datang musim angin kencang’ 
 

(4) telih kembang komak [təlih kəmba komak] ‘musim dingin’ 

Telih kembang komak biasanya digunakan oleh masyarakat Saba untuk 

menunjukkan musim dingin. Dinamakan telih kembang komak karena puncak 

musim dingin biasanya tiba pada saat kacang kapri berbunga. Contoh 

penggunaan frasa ini dalam kalimat adalah sebagai berikut. 
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 Mulain wah telih kembang komak [mulain uwah təlih 
 kəmba komak] 
 ‘mulai sudah musim dingin’ 

 

C. Waktu Berdasarkan Hari-Hari Besar Tertentu 

 Pembagian waktu berdasarkan hari-hari tertentu didasarkan pada norma 

dan kebiasaan masyarakat Saba berkaitan dengan budaya yang sering diterapkan 

pada hari-hari tertentu. Pembagian waktu berdasarkan hari-hari tertentu adalah 

sebagai berikut. 

(1) nelung [nəlu] ‘hari ketiga dari hari meninggal’ 

Kata nelung berasal dari kata telu [təlu] yang berarti tiga. Acara nelung biasa 

digunakan pada acara kematian. Acara ini dilaksanakan pada tiga hari setelah 

seseorang meninggal. Acara nelung biasanya dilaksanakan malam hari dengan 

mengadakan zikiran untuk orang yang meninggal. Contoh penggunaan kata 

nelung dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

Uiq bian taoqn nelung [uwi biyan taon nəluŋ] 
‘semalam bertepatan dengan tiga malam dia meninggal’ 
 

(2) mituq [mitu] ‘hari ketujuh dari hari meninggal’ 

Kata mituq berasal dari kata pituq [pitu] yang berarti tujuh. Acara mituq juga 

biasa digunakan pada acara kematian. Acara ini dilaksanakan pada tujuh hari 

setelah seseorang meninggal. Acara mituq  juga biasanya dilaksanakan malam 

hari dengan mengadakan zikiran untuk orang yang meninggal. Contoh 

penggunaan kata mituq dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

Lemaq bian taoqn mituq [lma biyan taon mitu] 
‘besok malam bertepatan dengan tujuh malam dia  meninggal’ 
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(3) nyiwaq [ñiwa] ‘hari kesembilan dari hari meninggal’ 

Kata nyiwaq berasal dari kata siwaq [siwa] yang berarti sembilan. Acara 

nyiwaq merupakan acara puncak pada acara kematian. Acara ini dilaksanakan 

pada sembilan hari setelah seseorang meninggal. Acara nyiwaq  ini selain 

diadakan malam hari juga dapat diadakan pada pagi, siang, atau sore hari 

dengan mengadakan zikiran dan tahlilan untuk orang yang meninggal. Contoh 

penggunaan kata nyiwaq dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

latn taoqn nyiwaq [latn taon ñiwaq] 
‘lusa bertepatan dengan sembilan hari dia meninggal’ 
 

(4) metang dese [məta ds] ‘hari keempat puluh dari hari meninggal’ 

Kata metang dese berasal dari kata petang dese [pəta ds] yang berarti 

empat puluh. Acara ini dilaksanakan pada empat puluh hari setelah seseorang 

meninggal. Acara metang dese ini dapat diadakan dan dapat pula tidak. 

Contoh penggunaan kata metang dese dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

Eaqn metang dese malem niqn [an məta ds maləm  nin] 
‘dia akan mengadakan acara peringatan empat puluh hari  malam 
ini’ 
 

(5) nyatus [ñatus] ‘hari keseratus dari hari meninggal’ 

Kata nyatus berasal dari kata satus [satus] yang berarti seratus. Acara ini 

dilaksanakan pada seratus hari setelah seseorang meninggal. Acara nyatus ini 

dapat diadakan dan dapat pula tidak. Contoh penggunaan kata nyatus dalam 

kalimat adalah sebagai berikut. 

 Lat kebian taoqn nyatus [lat kəbyian taon ñatus] 
‘dua malam lagi bertepatan dengan 100 hari meninggalnya’ 
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(6) angkat pelayaran [akat pəlayaran] ‘memperigati hari meninggalnya 

seseorang’ 

Angkat Pelayaran merupakan salah satu tradisi Masyarakat Saba dalam 

memperingati hari kematian seseorang. Angkat Pelayaran biasanya 

dilaksanakan sesuai dengan hari ketika seseorang meninggal. Angkat 

Pelayaran dapat dilaksanakan, dapat pula tidak. Contoh penggunaan frasa ini 

dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

Lemaq bian toq ne angkat pelayaran almarhumah  Jumaenah 
[ləma biyan to n akat pəlayaran almarhumah  Jumaenah 
‘basok malam akan diadakan peringatan kematian  Jumaenah’ 
 

(7) nispu saqban [nispu saban] ‘malam nisfu sya’ban’ 

Nispu saqban merupakan perayaan sebelum datangnya bulan ramadan. 

Biasanya Masyarakat Saba mengadakan sholat berjamah dan zikiran pada 

malam nispu saqban. Acara nispu saqban biasanya dilaksanakan pada 

setengah bulan (15 hari) sebelum bulan Ramadan tiba. Contoh penggunaan 

kata nispu saqban dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

Lemaq bian toq te nispu saqban [lma biyan to te nispu 
saban] 
‘besok malam kita nispu sa’ban’ 
 

(8) maleman [maləman] ‘acara menyalakan api di akhir-akhir bulan ramadan’ 

Maleman merupakan tradisi Masyarakat Saba pada akhir-akhir bulan ramadan. 

Acara maleman  dirayakan dengan membakar obor kecil yang terbuat dari 

buah jarak pagar yang dikeringkan. Acara Maleman biasa diadakan pada 

malam ke-25 sampai 27 pada bulan puasa. Contoh penggunaan kata maleman 

dapat dilihat di dalam percakapan berikut. 
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A : pire toq dengan maleman? [pir to dəan maləman?]   
  ‘kapan   orang mengadakan acara maleman? 
B : lamunndeq salaq jaq lat kebian [lamun nde sala ja lat   
   kebiyan] ‘kalau tidak salah dua malam yang akan datang’ 

 
 
 

4.2 Jenis Deiktis Waktu Masyarakat Saba, Lombok Tengah 

4.2.1 Jenis Deiktis Waktu Lampau 

A. Dekat ke Belakang Pasti 

 Jenis deiktis waktu dekat ke belakang pasti maksudnya adalah  deiktis 

waktu yang memiliki jarak yang tidak lama dengan waktu tuturan, tetapi 

jangkauan waktu yang dimaksud sudah pasti. Deiktis waktu yang termasuk ke 

dalam jenis ini adalah sebagai berikut.  

(1) baruq [baru] ‘barusan’ 

(2) baruq gati [baru gati] ‘baru saja’ 

(3) baruq-baruq [baru-baru] ‘baru-baru’ 

(4) oneq [n] ‘tadi’ 

(5) oneq aru-aru [n aruw-aru] ‘tadi pagi-pagi’ 

(6) oneq kelemaq [n kəlma] ‘tadi pagi’ 

(7) oneq tengari [n təari] ‘tadi menjelang siang’ 

(8) oneq galeng-galeng [n galeŋ- galeŋ] ‘tadi siang- siang’ 

(9) oneq bian-bian [n biyan-biyan] ‘tadi sore-sore’ 
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(10) uiq [uwi] ‘kemarin 

(11) uiq aru-aru [uwi aruw-aru] ‘kemarin pagi-pagi’ 

(12) uiq kelemaq [uwi kəl ma] ‘kemarin pagi’ 

(13) uiq tengari [uwi təari] ‘kemarin menjelang siang’ 

(14) uiq galeng-galeng [uwi galeŋ-galeŋ] ‘kemarin siang-siang’ 

(15) uiq bian-bian [uwi biyan-biyan] ‘kemarin sore-sore’ 

(16) uiq kemis [uwi kəmis] ‘kemarin kamis’ 

(17) julun uiq [julun uwi] ‘dua hari yang lalu’ 

(18) julun uiq sekali [julun uwi səkali] ‘tiga hari yang lalu’ 

(19) uiq bian [uwi biyan] ‘semalam’ 

(20) julun malem [julun maləm] ‘dua malam yang lalu’ 

(21) julun malem sekali [julun maləm səkali] ‘tiga malam yang lalu’ 

 

B. Dekat ke Belakang Tidak Pasti 

 Jenis deiktis waktu dekat ke belakang tidak pasti maksudnya adalah 

deiksis waktu yang memiliki jarak yang tidak lama dengan waktu tuturan, tetapi 

jangkauan waktu yang dimaksud tidak pasti. Deiktis waktu yang termasuk ke 

dalam jenis ini adalah sebagai berikut. 

(1) uiq-uiq [uwi- uwi] ‘kemarin-kemarin’ 

(2) minggu uiq/julu [miŋgu uwi/julu] ‘minggu kemarin’ 
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(3) minggu saq tuiqan/juluan [miŋgu sa tuwian/juluwan] ‘dua minggu yang 

lalu’ 

(4) bulan uiq/julu [bulan uwi/julu] ‘bulan yang lalu’ 

(5) bulan saq tuiqan/juluan [bulan sa tuwian/juluwan] ‘dua bulan yang lalu’ 

(6) taun uiq/julu [taun uwi/julu] ‘tahun kemarin’ 

(7) taun saq tuiqan/juluan [taun sa tuwian/juluwan] ‘dua tahun yang lalu’ 

 

C. Jauh ke Belakang Tidak Pasti 

 Jenis deiktis waktu jauh ke belakang tidak pasti maksudnya adalah deiktis 

waktu yang dituturkan memiliki jarak yang lama dengan waktu tuturan, tetapi 

jangkauan waktu yang dimaksud tidak pasti. Deiktis Waktu yang termasuk ke 

dalam jenis ini adalah sebagai berikut. 

(1) tuiq [tuwi] ‘dulu’ 

(2) laeq [la] ‘dulu’ 

(3) kelaean [kəlaqan] ‘sudah lama’ 

(4) laeq lekit [la ləkit] ‘sangat lama’ 
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4.2.2 Jenis Deiktis Waktu Kini 

A. Sedang Berlangsung Pasti 

 Jenis deiktis waktu sedang berlangsung pasti maksudnya adalah jenis 

deiksis waktu yang dituturkan tepat pada saat tuturan dan waktunya juga sudah 

pasti yakni ketika tuturan. Deiksis waktu yang termasuk ke dalam jenis ini adalah 

sebagai berikut. 

(1) nane [nan] ‘sekarang’ 

 

B. Dekat Pasti  

 Jenis deiktis waktu dekat pasti maksudnya adalah jenis deiktis waktu yang 

memiliki jarak yang dekat dengan saat tuturan baik kegiatan yang dimaksud 

dilaksanakan sebelum ataupun sesudah tuturan. Pasti maksudnya adalah kegiatan 

tersebut sudah pasti dilaksanakan dalam rentan waktu yang telah dibatasi. Deiktis 

waktu yang termasuk ke dalam jenis ini adalah sebagai berikut. 

(1) jelo niqn [jəlo nin] ‘hari ini’ 

(2) malem niqn [malem nin] ‘malam ini’ 

 

C. Dekat Tidak Pasti  

 Jenis deiktis waktu dekat tidak pasti maksudnya adalah jenis deiktis waktu 

yang memiliki jarak yang tidak lama dengan saat tuturan baik kegiatan yang 

dimaksud dilaksanakan sebelum ataupun sesudah tuturan. Tidak pasti maksudnya 
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adalah jenis deiktis tersebut belum pasti waktu pelaksanaannya dalam rentan 

waktu yang sudah ditentukan. Deiktis waktu yang termasuk ke dalam jenis ini 

adalah sebagai berikut. 

(1) minggu niqn [minggu nin] ‘minggu ini’ 

(2) bulan niqn [bulan nin] ‘bulan ini’ 

(3) taun niqn [taun nin] ‘tahun ini’ 

 

4.2.3 Jenis Deiksis Waktu Akan Datang 

A. Dekat ke Depan Pasti 

 Jenis deiktis waktu dekat ke depan pasti maksudnya adalah deiktis waktu 

yang memiliki jarak tidak lama dengan saat tuturan, tetapi jangkauan waktu yang 

dimaksud sudah pasti. Deiktis waktu yang termasuk ke dalam jenis ini adalah 

sebagai berikut. 

(1) bareh [bareh] ‘nanti’ 

(2) bareh tengari [bareh təŋari] ‘nanti menjelang siang’ 

(3) bareh galeng-galeng [bareh galeŋ-galeŋ] ‘nanti siang-siang’ 

(4) bareh bian-bian [bareh biyan-biyan] ‘nanti sore-sore’ 

(5) bareh kemalem [bareh kəmaləm] ‘nanti malam’ 

(6) laun [laUn] ‘nanti’ 

(7) laun kelemaq [laUn kəl ma] ‘nanti pagi’ 

(8) laun tengari [laUn təari] ‘nanti menjelang siang’ 
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(9) laun galeng-galeng [laUn galə-galə] ‘nanti siang-siang’ 

(10) laun bian-bian [laUn biyan-biyan] ‘nanti sore-sore’ 

(11) laun kemalem [laUn kəmaləm] ‘nanti malam’ 

(12) lemaq aru [lma aru] ‘besok’ 

(13) lemaq aru aru-aru [lma aru aruw-aru] ‘besok pagi-pagi’ 

(14) lemaq aru kelemaq [lma aru kəl ma] ‘besok pagi’ 

(15) lemaq aru tengari [lma aru təari] ‘besok menjelang siang’ 

(16) lemaq aru galeng-galeng [lma aru galeŋ-galeŋ] ‘besok siang-siang’ 

(17) lemaq aru bian-bian [lma aru biyan-biyan] ‘besok sore-sore’ 

(18) lemaq kəmis [lma kəmis]‘besok kamis’ 

(19) latn [latn] ‘lusa’ 

(20) lat sekali [lat səkali] ‘tiga hari yang akan datang’ 

(21) lemaq bian [lma biyan] ‘besok malam’ 

(22) lat kebian [lat kəbiyan] ‘dua malam yang akan datang’ 

(23) lat kebian sekali [lat kəbiyan səkali] ‘tiga malam yang akan datang’ 

 

B. Dekat ke Depan Tidak Pasti 

 Jenis deiktis waktu dekat ke depan tidak pasti maksudnya adalah deiktis 

waktu yang dituturkan tidak lama setelah tuturan, tetapi jangkauan waktu yang 

dimaksud tidak pasti. Deiktis waktu yang termasuk ke dalam jenis ini adalah 

sebagai berikut. 
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(1) bareh-bareh [bareh-bareh] ‘nanti-nanti’ 

(2) minggu lemaq/muri [migu lma/muri] ‘minggu depan’  

(3) minggu saq lemaqan/murian [miŋgu sa l maan/muriyan] ‘dua minggu 

yang akan datang’ 

(4) bulan lemaq/muri/tanggan [bulan l ma/muri/taŋgan] ‘bulan depan’ 

(5) bulan saq lemaqan/murian [bulan sa l maan/muriyan] ‘dua bulan yang 

akan datang’ 

(6) taun lemaq/muri [taun lma/muri] ‘tahun depan’ 

(7) taun saq lemaq’an/murian [taun sa lmaan/muriyan] ‘dua tahun yang akan 

datang’ 

 

C. Jauh ke Depan Tidak Pasti 

 Jenis deiktis waktu jauh ke depan tidak pasti maksudnya adalah deiksis 

waktu yang dituturkan memiliki rentan waktu cukup lama dengan waktu tuturan, 

tetapi jangkauan waktu yang dimaksud tidak pasti. Deiktis Waktu yang termasuk 

ke dalam jenis ini adalah sebagai berikut. 

(1) lemaq [lma] ‘kelak’ 

(2) lemaq- lemaq [lma- lma] ‘kelak-kelak’ 

(3) eraq [ra] ‘kelak’  
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4.3 Fungsi Kedeiktisan Waktu Bahasa Sasak Masyarakat Saba Lombok 

 Tengah 

4.3.1 Fungsi Deiktis Waktu Bahasa Sasak Masyarakat Saba Lombok Tengah 

A. Deiktis Waktu yang Merujuk pada Waktu Lampau 

(1) baruq [baru] ‘baru saja’ 

Kata baruq biasa digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang baru saja 

terjadi. Kata baruq dapat bertitik labuh misalnya pada satu menit, tiga puluh 

menit, sampai satu jam sebelum tuturan. Kata baruq dapat digunakan dalam 

kalimat berikut ini. 

Uahn lite baruq [uwahn lite baru] 
‘sudah dia datang barusan/baru saja’ 
 

Kata baruq memiliki turunan sebagai berikut. 

1.a baruq gati [baru gati] ‘baru saja’ 

Frasa baruq gati bertitik labuh misalnya pada satu menit, lima menit, 

sampai sepuluh menit sebelum saat tuturan. Contoh penggunaan frasa 

baruq gati dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

Baruq gati taoqn liwat [baru gati taon liwat] 
‘baru saja dia lewat’ 
 
 

1.b baruq-baruq [baru-baru] ‘baru-baru’ 

Kata baruq juga dapat mengalami reduplikasi menjadi baruq-baruq yang 

berarti baru-baru. Baruq-baruq memiliki jangkauan yang lebih luas dari 

kata baruq gati. Baruq-baruq dapat bertitik labuh pada dua puluh menit 
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sampai tiga puluh menit sebelum saat tuturan. Contoh penggunaan kata 

baruq-baruq dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

Baruq-baruq ke saq bedait [baru-baru ke sa bədait] 
‘baru-baru saya bertemu’ 

 
(2) oneq [n] ‘tadi’ 

Kata oneq memiliki jangkauan yang lebih luas dari kata baruq. Kata oneq 

dapat bertitik labuh misalnya pada tiga jam, lima jam, atau tujuh jam sebelum 

saat tuturan (asal tidak lebih dari satu hari sebelum saat tuturan). Contoh 

penggunaan kata oneq dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

Oneq taoqn lalo nie [n taon lalo ni] 
‘tadi dia pergi’ 
 

Kata oneq memiliki turunan sebagai berikut. 

2.a oneq aru-aru [n aruw-aru] ‘tadi pagi-pagi’ 

Frasa oneq aru-aru digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi 

pada waktu tadi pagi-pagi. Frasa ini hanya dapat digunakan minimal satu 

jam setelah waktu aru-aru  berlalu. Contoh penggunaan frasa oneq aru-

aru dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

 Oneq aru-aru taoqn te jauq jok rumah sakit [n aruw-aru taon 
 tə jau jok rumah sakit] 
 ‘tadi pagi-pagi dia di bawa ke rumah sakit’ 

 
2. b oneq kelemaq [n kəl ma] ‘tadi pagi’ 

Frasa Oneq kelemaq digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi 

pada waktu tadi pagi. Frasa ini hanya dapat digunakan minimal satu jam 
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setelah waktu kelemaq berlalu. Frasa oneq kelemaq dapat digunakan dalam 

kalimat berikut. 

 Oneq kelemaq taoqn lampaq begawean [n kəl ma taon 
 lampa bəgaweyan] 
 ‘tadi pagi dia berangkat bekerja’ 

 
2. c oneq tengari [n təari] ‘ tadi menjelang siang’ 

Frasa oneq tengari digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi 

pada waktu tadi menjelang siang. Frasa ini hanya dapat digunakan 

minimal satu jam setelah waktu tengari berlalu. Contoh penggunaan frasa 

oneq tengari dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

Oneq tengari taoqn paleng [n təari taon palə] 
‘tadi siang dia pingsan’ 

 
2. d oneq galeng-galeng [n galeŋ-galeŋ] ‘tadi siang-siang’ 

Frasa oneq galeng-galeng digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang 

terjadi pada waktu tadi siang. Frasa ini hanya dapat digunakan minimal 

satu jam setelah waktu galeng-galeng berlalu. Contoh penggunaan frasa 

oneq galeng-galeng dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

Oneq galeng-galeng taoqn bebaraq [n galəŋ- galəŋ taon 
bəbara] 
‘tadi siang-siang dia memberitahu’ 
 

2. e oneq bian-bian [n biyan-biyan] ‘tadi sore-sore’ 

Frasa oneq bian-bian digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi 

pada waktu tadi sore-sore. Frasa ini hanya dapat digunakan minimal satu 

jam setelah waktu bian-bian berlalu. Contoh penggunaan frasa oneq bian-

bian dalam kalimat adalah sebagai berikut. 
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Oneq bian-bian taoqn lalo jok puskesmas  [n biyan-biyan 
taon jok puskesmas] 
‘tadi sore-sore dia pergi puskesmas’ 

  
Turunan-turunan dari kata oneq di atas dapat dirangkai seperti di bawah 

ini. 

 aruw-aru 
 kələma  
 təŋari 

One galeŋ-galeŋ  taoqn təmpUk ‘dia dipukul’ 
 biyan-biyan 
 *kəmaləm 
 

Frasa oneq kəmalem tidak digunakan karena apabila diucapkan pada 

waktu aruw-aru, kəlema, təari, gale-gale, atau biyan-biyan, waktu 

yang ditunjuk adalah hari sebelumnya. Oleh karena itu, frasa ini diganti 

dengan frasa uiq biyan. Kata oneq apabila dirangkaikan dengan kata 

aruw-aru, kəlema, təari, galə-galə, atau biyan-biyan  tidak dapat 

memiliki jangkauan ke belakang lebih dari satu hari. 

(3) uiq [uwi] ‘kemarin’ 

Kata uiq bertitik labuh pada satu hari sebelum saat tuturan. Kata uiq dapat 

digunakan dalam kalimat berikut. 

 Adi lito atong beras uiq [Adi lito atoŋ bəras uwi] 
 ‘Adi datang mengantar beras kemarin’ 

 
Kata uiq memiliki turunan sebagai berikut. 

3.a uiq aru-aru [uwi aruw-aru] ‘kemarin pagi-pagi’ 

Frasa uiq aru-aru digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi 

pada satu hari sebelum tuturan. Waktu yang ditunjuk sehari sebelum 
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tuturan adalah waktu aru-aru. Contoh penggunaan frasa uiq aru-aru dalam 

kalimat adalah sebagai berikut. 

  Uiq aru-aru oleqn mulai ujan [uwi aruw-aru olen mulai ujan] 
 ‘sejak kemarin pagi-pagi mulai hujan’ 
 

3. b uiq kelemaq [uwi kəlma] ‘kemarin pagi’ 

Frasa uiq kelemaq digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi 

pada satu hari sebelum tuturan. Waktu yang ditunjuk sehari sebelum 

tuturan adalah waktu kelemaq. Contoh penggunaan frasa uiq kelemaq 

dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

Uiq kelemaq nie dateng [uwi kəl ma ni  datəŋ] 
‘kemarin pagi dia datang’ 

 
3. c uiq tengari [uwi təari] ‘kemarin menjelang siang’ 

Frasa uiq tengari digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi 

pada satu hari sebelum tuturan. Waktu yang ditunjuk sehari sebelum 

tuturan adalah waktu tengari.  Contoh penggunaan frasa uiq tengari dalam 

kalimat adalah sebagai berikut. 

Uiq tengari taoqn lalo [uwi təari taon lalo] 
‘kemarin menjelang siang dia pergi’ 

 
3. d uiq galeng-galeng [uwi gale-gale] ‘kemarin siang-siang’ 

Frasa uiq galeng-galeng digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang 

terjadi pada satu hari sebelum tuturan. Waktu yang ditunjuk sehari 

sebelum tuturan adalah waktu galeng-galeng. Frasa uiq galeng-galeng 

dapat digunakan dalam kalimat berikut. 



54 
 

 

Uiq galeng-galeng taoqn lalo ngawis [uwi galeŋ-galeŋ taon lalo 
ŋawis] 
‘kemarin siang-siang dia pergi menyabit rumput’ 

 
3. e uiq bian-bian [uwi biyan-biyan] ‘kemarin sore-sore’ 

Frasa uiq bian-bian digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang terjadi 

pada satu hari sebelum tuturan. Waktu yang ditunjuk sehari sebelum 

tuturan adalah waktu bian-bian. Contoh penggunaan frasa uiq bian-bian 

dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

Uiq bian-bian taoqn lalo ndaiq [uwi biyan-biyan taon lalo 
endai] 
‘kemarin sore-sore dia pergi mengambil air’ 

 
3. f uiq-uiq [uwi- uwi] ‘kemarin-kemarin’ 

Kata uiq dapat direduplikasi menjadi uiq-uiq [uwi- uwi] yang berarti 

‘kemarin-kemarin’. Uiq-uiq bertitik labuh misalnya pada empat hari 

sampai satu miggu sebelum saat tuturan. Contoh penggunaan reduplikasi 

uiq-uiq dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

Uiq-uiq oleqn mulai begawean [uwi- uwi olen mulai 
bəgaweyan] 
‘kemarin-kemarin dia mulai bekerja’ 

 
3.g uiq kemis [uwi kəmis] ‘kemarin kamis’ 

Kata uiq juga dapat dirangkai dengan nama-nama hari dalam satu minggu. 

Misalnya, apabila kata uiq dirangkai dengan hari kamis akan membentuk 

rangkaian uiq kəmis ‘kemarin kamis’. Frasa uiq kəmis bertitik labih pada 

hari kamis sebelum tuturan. apabila kata uiq dirangkai dengan kata kəmis, 

tidak akan memiliki jangkauan lebih dari satu minggu sebelum saat 



55 
 

 

tuturan. Contoh penggunaan frasa uiq kemis dalam kalimat adalah sebagai 

berikut. 

Uiq kemis nu taoqn beseang [uwi kəmis nu taon bəsa] 
‘kemarin kamis itu dia bercerai’ 

 
Turunan-turunan dari kata oneq di atas dapat dirangkai seperti di bawah 

ini. 

 aruw-aru 
 kələma  
 təari 

uwi gale-gale  taoqn ninggal ‘dia meninggal’ 
 biyan-biyan 
 *kəmaləm 
 kəmis 
 uwi 
 

Frasa uwi kəmalem tidak digunakan karena apabila diucapkan pada 

waktu aruw-aru, kəlema, təŋari, galeŋ-galeŋ, atau biyan-biyan, waktu 

yang ditunjuk adalah hari sebelumnya. Oleh karena itu, frasa ini diganti 

dengan frasa uiq bian.  

(4) julun uiq [julun uwi] ‘dua hari yang lalu’ 

Frasa julun uiq bertitik labuh pada dua hari sebelum saat tuturan. Contoh 

penggunaan frasa julun uiq dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

 Julun uiq taoqn roah leq bale [julun uwi taon r wah le bale] 
 ‘dua hari yang lalu diadakan syukuran di rumah’ 

 
(5) julun uiq sekali [julun uwi səkali] ‘tiga hari yang lalu’ 

Frasa julun uiq sekali bertitik labuh pada tiga hari sebelum saat tuturan. 

Contoh penggunaan frasa julun uiq sekali dalam kalimat adalah sebagai 

berikut. 
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 Julun uiq sekali taoqn becerite [julun ui səkali taon bəcerit] 
 ‘tiga hari yang lalu dia cerita’ 
 

(6) uiq bian [uwi biyan] ‘semalam’ 

Frasa uiq bian bertitik labuh pada satu malam sebelum saat tuturan. Contoh 

penggunaan frasa uiq bian dapat digunakan dalam kalimat berikut.  

 Udin uiq bian jauq nyiur [Udin uwi biyan jau ñiur] 
 ‘Udin semalam yang bawa kelapa’ 

 
(7) julun malem [julun maləm] ‘dua malam yang lalu’ 

Frasa julun malem bertitik labuh pada dua malam sebelum saat tuturan. 

Contoh penggunaan frasa julun malem dapat digunakan dalam kalimat berikut.  

Julun malem taoq te lalo bejango [julun maləm taote lalo bəja] 
‘dua malam yang lalu kami pergi menjenguk (pengantin)’ 

 
(8) julun malem sekali [julun maləm səkali] ‘tiga malam yang lalu’ 

Frasa julun malem sekali bertitik labuh pada tiga malam sebelum saat tuturan. 

Contoh penggunaan frasa julun malem sekali dapat digunakan dalam kalimat 

berikut.  

 Julun malem sekali taoq ko lalo jok balen Mirah [julun maləm 
 səkali tao ko lalo jok balen Mirah] 

‘tiga malam yang lalu saya pergi ke rumah Mirah’ 
 

(9) minggu uiq/julu [migu uwi/julu] ‘minggu kemarin’ 

Frasa minggu uiq/julu bertitik labuh pada satu minggu sebelum saat tuturan. 

Contoh penggunaan frasa minggu uiq/julu sekali dapat digunakan dalam 

kalimat berikut.  

  Minggu uiq taoq ko begabah [migu uwi tao ko bəgabah] 
 ‘minggu kemarin saya panen padi’ 
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(10) minggu saq tuiqan/juluan [migu sa tuwian/juluwan] ‘dua minggu 

 yang lalu’ 

Frasa minggu saq tuiqan/juluan bertitik labuh pada dua minggu sebelum 

saat tuturan. Contoh penggunaan frasa minggu saq tuiqan/juluan dapat 

digunakan dalam kalimat berikut.  

 Minggu saq tuiqan taoqn kendaitan maling [migu sa tuwian 
 taon kəndaitan maling] 

 ‘dua minggu yang lalu dia ketahuan mencuri’ 
 

(11) bulan uiq/julu [bulan uwi/julu] ‘bulan yang lalu’ 

Frasa bulan uiq/julu/tanggan bertitik labuh pada satu bulan sebelum saat 

tuturan. Contoh penggunaan frasa bulan uiq/julu/tanggan dapat digunakan 

dalam kalimat berikut.  

 Bulan uiq taoqn pindah [bulan uwi taon pindah] 
 ‘bulan yang lalu pindah’ 
 

(12) bulan saq tuiqan/juluan [bulan sa tuwian/juluwan] ‘dua bulan yang 

 lalu’ 

Frasa bulan saq tuiqan/juluan bertitik labuh pada dua bulan sebelum saat 

tuturan. Contoh penggunaan frasa bulan saq tuiqan/juluan dapat 

digunakan dalam kalimat berikut.  

 Oleq bulan saq tuiq’an oleqn teboyaq siq inaqn [olə bulan sa 
 tuian olen təboya si inan] 

 ‘sejak dua bulan yang lalu dia dicari oleh ibunya’ 
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(13) taun uiq/julu [taun uwi/julu] ‘tahun kemarin’ 

Frasa taun uiq/julu bertitik labuh pada satu tahun sebelum saat tuturan. 

Contoh penggunaan frasa taun uiq/julu dapat digunakan dalam kalimat 

berikut.  

 Taun uiq oleqn mulai bedagang [taun uwi olen mulai bədaga] 
 ‘tahun kemarin dia mulai berdagang’ 

 
(14) taun saq tuiqan/juluan [taun sa tuwian/juluwan] ‘dua tahun yang lalu’ 

Frasa taun saq tuiqan/juluan bertitik labuh pada dua tahun sebelum saat 

tuturan. Contoh penggunaan frasa taun saq tuiq’an/juluan dapat digunakan 

dalam kalimat berikut.  

 Taun saq juluan oleqn mulai sakit [taun sa juluan olen mulai 
 sakit] 

 ‘dua tahun yang lalu ia mulai sakit’ 
 

(15) tuiq [tuwi] ‘dulu’ 

Kata tuiq biasa digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang sudah 

terjadi. Kata tuiq dapat bertitik labuh misalnya pada satu bulan sampai satu 

tahun sebelum saat tuturan. Contoh penggunaan kata tuiq dapat digunakan 

dalam kalimat berikut. 

 Tuiq oleqn mesen kelambi laguq ndekn man tejauang [tui olen 
 məsən kəlambi lagu nden man təjaua]  

 ‘dari dulu dia memesan baju tapi belum dibawakan’ 
 

(16) laeq [la] ‘dulu’ 

Kata laeq memiliki jangkauan yang lebih luas dari kata tuiq. Kata laeq 

dapat bertitik labuh misalnya pada dua tahun, lima tahun, atau dua puluh 
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tahun sebelum saat tuturan. Contoh penggunaan kata laeq dapat digunakan 

dalam kalimat berikut. 

 Laeq masih e kodeq oleq e tebilin jok Malesia [la  mashi 
   kode ole  təbilin jok Malesia] 

 ‘dulu sejak kamu masih kecil kamu ditinggal ke Malaysia’ 
 

Kata laeq memiliki turunan sebagai berikut. 

16.a kelaean [kəlaqan] ‘sudah lama’ 

Kata kelaean memiliki jangkauan yang lebih luas dari kata laeq. Kata 

ini biasa digunakan pada benda yang sudah agak lama sehingga benda 

tersebut berubah dari keadaan baik menjadi rusak, patah, 

kadaluwarsa, dan sebagainya. Contoh penggunaan kata kelaeqan 

dalam kalimat adalah sebagai berikut  

 Wah kelaeqan jeje tie [uwah kəla�qan jj ti]   
 ‘sudah kelamaan jajan itu’ 
 

16. b laeq lekit [la  ləkit] ‘sangat lama’ 

Frasa laeq lekit memiliki jangkauan yang lebih luas lagi dari laeq dan 

kelaean. Frasa ini digunakan ketika seseorang sudah tidak dapat 

mengingat waktu dari peristiwa yang sudah terjadi. Contoh 

penggunaan frasa laeq lekit dalam kalimat adalah sebagai berikut. 

Laeq lekit oleqn teteh diqn jok Malesia [la  ləkit olen 
təth din jok Malesia  
‘sudah sangat lama dia membuang diri ke Malaysia’ 
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B. Deiksis Waktu yang Merujuk pada Waktu Kini 

(1) nane [nan ] ‘sekarang’ 

Kata nane bertitik labuh pada saat tuturan. Contoh penggunaan kata nane 

dapat digunakan dalam kalimat berikut. 

 Nyengken ko leq peken nane [ñŋken ko lə pəkən  nan] 
 ‘saya sedang di pasar sekarang’ 

 
(2) jelo niqn [jəlo nin] ‘hari ini’ 

Frasa jelo niqn bertitik labuh pada hari saat tuturan. Apabila sudah masuk 

waktu malam, maka frasa jelo niqn tidak bersifat deiksis. Frasa jelo niqn 

hanya akan menjadi deiksis apabila diucapkan sebelum malam hari. Frasa jelo 

niqn dapat dilihat dalam contoh berikut. 

 Jelo niqn oleqn mulai ngajahang [jəlo nin olen mulai ajaha] 
 ‘hari ini dia mulai mengajar’ 

 
(3) malem niqn [malem nin] ‘malam ini’ 

Frasa malem niqn bertitik labuh pada malam saat tuturan. Frasa malem niqn 

hanya dapat bersifat deiksis apabila diucapkan pada malam hari. Frasa malem 

niqn dapat dilihat dalam kalimat berikut. 

 Malem niqn dengan mulai puese [malem nin dengan mulai 
 pus] 

 ‘malam ini orang mulai puasa’ 
(4) minggu niqn [minggu nin] ‘minggu ini’ 

Frasa minggu niqn bertitik labuh pada minggu saat tuturan. Frasa minggu niqn 

apabila diucapkan tidak memiliki jangkauan hari lebih dari satu minggu. 

Contoh distribusi frasa minggu niqn dapat dilihat dalam kalimat berikut.  
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 Minggu niqn toqn e berangkat lalo umroh papuq [minggu nin 
 taon e bərangkat lalo umroh papu] 

 ‘minggu ini dia akan berangkat umroh kakek’ 
 

(5) bulan niqn [bulan nin] ‘bulan ini’ 

Frasa bulan niqn bertitik labuh pada bulan saat tuturan. Frasa bulan niqn 

apabila diucapkan tidak memiliki jangkauan lebih dari satu bulan. Frasa bulan 

niqn dapat dilihat  dalam kalimat berikut. 

 Bulan niqn taoqn mulai terimaq gaji [bulan nin taon mulai 
 tərima gaji] 

 ‘bulan ini dia mulai terima gaji’ 
 

(6) taun niqn [taun nin] ‘tahun ini’ 

Frasa taun niqn bertitik labuh pada hari saat tuturan. Frasa taun niqn apabila 

diucapkan tidak memiliki jangkauan lebih dari satu tahun. Frasa taun niqn 

dapat dilihat dalam kalimat berikut. 

 Taun niqn rencenen merariq [taun nin rəncenen  mərari] 
 ‘tahun ini rencananya menikah’ 

 
 

C. Deiksis Waktu yang Merujuk pada Waktu Akan Datang 

(1) bareh [bareh] ‘nanti’ 

Kata bareh biasa digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang akan terjadi. 

Kata bareh dapat bertitik labuh misalnya pada satu menit sampai satu jam 

sesudah saat tuturan. Kata bareh dapat digunakan dalam kalimat berikut. 

 Bareh te bedait leq balen Sahnim [bareh te bədait le balen 
 Sahnim] 

 ‘nanti kita bertemu di rumah Sahnim’ 
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Kata bareh memiliki turunan sebagai berikut. 

1. a bareh tengari [bareh təari] ‘nanti menjelang siang’ 

Frasa baruq tengari digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang akan 

terjadi pada waktu menjelang siang. Frasa ini hanya dapat digunakan satu 

jam sebelum waktu tengari tiba (kəlma). Frasa bareh tengari dapat 

digunakan dalam kalimat berikut. 

Bareh tengari taoqn lalo ngawis [bareh təari taon lalo awis] 
‘nanti menjelang siang dia akan pergi menyabit rumput’ 

 
Selain itu, Masyarakat Saba juga sering menambah akhiran –an dalam 

frasa bareh tengari sehingga menjadi bareh tengarian yang berarti ‘nanti 

agak siang’. Hal ini dapat dilihat dalam kalimat berikut. 

Bareh tengarian taoq kelalo meken [bareh təariyan tao kelalo 
məkən] 
‘nanti agak siang saya pergi ke sawah] 

 
1. b bareh galeng-galeng [bareh galeŋ-galeŋ] ‘nanti siang-siang’ 

Frasa bareh galeng-galeng digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang 

akan terjadi pada waktu siang. Frasa ini hanya dapat digunakan satu jam 

sebelum waktu galeng-galeng tiba (teŋari). Frasa bareh galeng-galeng 

dapat digunakan dalam kalimat berikut. 

Bareh galeng-galeng taoqn uleq begawean [bareh galeŋ-galeŋ 
taon ule bəgaweyan] 
‘nanti siang-siang dia pulang bekerja’ 

 
1. c bareh bian-bian [bareh biyan-biyan] ‘nanti sore-sore’ 

Frasa bareh bian-bian digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang akan 

terjadi pada waktu sore. Frasa ini hanya dapat digunakan satu jam sebelum 
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waktu bian-bian tiba (galeŋ- galeŋ). Frasa bareh bian-bian dapat 

digunakan dalam kalimat berikut. 

Baruq bian-bian te betalet [bareh biyan-biyan te bətalət] 
‘nanti sore-sore kita ke pemakaman’ 

 
1. d bareh kemalem [bareh kəmaləm] ‘nanti malam’ 

Frasa bareh kemalem digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang akan 

terjadi pada waktu malam. Frasa ini hanya dapat digunakan satu jam 

sebelum waktu kemalem tiba (biyan-biyan). Frasa bareh kemalem dapat 

digunakan dalam kalimat berikut. 

Baruq kemalem tengeronde [bareh kəmaləm teəronde] 
‘nanti malam kita ngeronda 

 
1. e bareh-bareh [bareh-bareh] ‘nanti-nanti’ 

Kata bareh-bareh juga dapat mengalami reduplikasi menjadi bareh-bareh 

yang berarti nanti-nanti. Bareh-bareh dapat digunakan ketika seseorang 

ingin menunda suatu pekerjaan. Kata bareh-bareh dapat digunakan dalam 

kalimat berikut. 

Bareh-bareh wah taok tang lalo, abot tang nane [bareh-bareh uwah 
tao taŋ lalo, abot taŋ nan] 
‘nanti-nanti sudah saya pergi, males saya sekarang’ 

 
Turunan-turunan dari kata bareh di atas dapat dirangkai seperti di bawah 

ini. 

 *aruw-aru 
 *kəlma 
 təari 

     bareh  galeng-galeng  tao te lalo ‘kita pergi’ 
 biyan-biyan 
 kəmalem 
 bareh 
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Dalam Bahasa Sasak Masyarakat Saba, frasa bareh aruw-aru dan frasa 

bareh kəlema tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan jarangnya aktivitas 

komunikasi yang terjadi sebelum waktu aru-aru dan kəlema. 

(2) laun [laUn] ‘nanti’ 

Kata laun memiliki jangkauan yang lebih luas dari kata bareh. Kata laun dapat 

bertitik labuh misalnya pada tiga jam, lima jam, atau tujuh jam setelah saat 

tuturan (asal tidak lebih dari satu hari setelah saat tuturan). Contoh 

penggunaan kata laun dapat digunakan dalam kalimat berikut. 

 Laun te lalo bareng-bareng [laUn te lalo barə-barə] 
 ‘nanti kita pergi sama-sama’ 
 

Kata laun memiliki turunan sebagai berikut. 

2. a laun tengari [laUn təŋari] ‘nanti menjelang siang’ 

Frasa laun tengari digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang akan 

terjadi pada waktu menjelang siang. Frasa ini hanya dapat digunakan 

minimal satu jam sebelum waktu tengari tiba. Contoh penggunaan frasa 

laun tengari dapat dilihat dalam kalimat berikut. 

Laun tengari toq ke lalo meli [laUn təŋari tao ke lalo məli] 
‘nanti menjelang siang saya pergi beli’ 

 
2. b laun galeng-galeng [laUn galəŋ- galəŋ] ‘nanti siang-siang’ 

Frasa laun galeng-galeng digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang 

akan terjadi pada waktu siang. Frasa ini hanya dapat digunakan minimal 

satu jam sebelum waktu galeng-galeng tiba. Contoh penggunaan frasa 

laun galeng-galeng dapat dilihat dalam kalimat berikut. 
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Laun galeng-galeng weyen mangan [laUn galeŋ-galeŋ weyen 
maŋan] 
‘nanti siang-siang waktunya makan’ 

 
2. c laun bian-bian [laUn biyan-biyan] ‘nanti sore-sore’ 

Frasa laun bian-bian digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang akan 

terjadi pada waktu sore. Frasa ini hanya dapat digunakan minimal satu jam 

sebelum waktu bian-bian tiba. Frasa laun bian-bian dapat digunakan 

dalam kalimat berikut. 

Laun bian-bian kuleq [laUn biyan-biyan kule]  
‘nanti sore-sore saya pulang’ 

 
 2. d laun kemalem [laUn kəmaləm] ‘nanti malam’ 

Frasa laun kemalem digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang akan 

terjadi pada waktu malam. Frasa ini hanya dapat digunakan minimal satu 

jam sebelum waktu kemalem tiba. Frasa laun kemalem dapat digunakan 

dalam kalimat berikut. 

Laun kemalem te mulai terawqh [laUn kəmaləm te mulai təraw h] 
  
‘nanti malam kita mulai tarawih’ 

 
Turunan-turunan dari kata laun di atas dapat dirangkai seperti di bawah 

ini. 

 *aruw-aru 
 *kələma  
 təŋari 

LaUn galeŋ-galeŋ  toq ke jok balen  ‘saya ke rumahmu’ 
 biyan-biyan  
 kəmaləm 
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Dalam Bahasa Sasak Masyarakat Saba, frasa laun aru-aru dan frasa laun 

kəlema tidak ditemukan. Hal ini mungkin dikarenakan jarangnya 

aktivitas komunikasi yang terjadi sebelum waktu aru-aru dan kəlema. 

Kata laun apabila dirangkaikan dengan kata kəl ma, təŋari, galeŋ-galeŋ, 

biyan-biyan, dan kəmaləm juga tidak dapat memiliki jangkauan ke depan 

lebih dari satu hari. 

(3) lemaq aru [lma aru] ‘besok’ 

Frasa lemaq aru bertitik labuh pada satu hari setelah saat tuturan. Frasa lemaq 

aru dapat digunakan dalam kalimat berikut. 

 Lemaq aru taoqn merariq [lma aru taon  mərari] 
 ‘besok dia menikah’ 
 

Kata lemaq memiliki turunan sebagai berikut. 

3.a lemaq aru aru-aru [lma aru aruw-aru] ‘besok pagi-pagi’ 

Frasa lemaq aru aru-aru digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang 

akan terjadi satu hari setelah waktu tuturan. Waktu yang ditunjuk sehari 

setelah tuturan adalah waktu aru-aru. Contoh penggunaan frasa lemaq aru 

aru-aru dapat digunakan dalam kalimat berikut. 

Lemaq aru aru-aru toqn berangkat [lma aru aruw aru ton 
bərakat] 
‘besok pagi-pagi dia berangkat’  

 
3. b lemaq aru kelemaq [lma aru kəlma] ‘besok pagi’ 

Frasa lemaq aru kelemaq digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang 

akan terjadi pada satu hari setelah waktu tuturan. Waktu yang ditunjuk 
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sehari setelah tuturan adalah waktu kelemaq. Contoh penggunaan frasa 

lemaq aru kelemaq dapat dilihat dalam kalimat berikut. 

Lemaq aru kelemaq toqn dateng mayitn [lma aru kəlma ton 
datə mayitn] 
‘besok pagi mayatnya tiba’ 

 
3. c lemaq aru tengari [lma aru təari] ‘besok menjelang siang’ 

Frasa lemaq aru tengari digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang 

akan terjadi pada satu hari setelah saat  tuturan. Waktu yang ditunjuk 

sehari setelah tuturan adalah waktu tengari. Contoh penggunaan frasa 

lemaq aru tengari dapat dilihat dalam kalimat berikut. 

Lemaq aru tengari taoq te lalo belangar [lma aru təŋari tao lalo 
bəlaŋar] 
‘besok menjelang siang kita pergi melayat’ 
 

3. d lemaq aru galeng-galeng [lma aru galeŋ-galeŋ] ‘besok siang-siang’ 

Frasa lemaq aru galeng-galeng digunakan untuk menunjukkan peristiwa 

yang akan terjadi pada satu hari setelah tuturan. Waktu yang ditunjuk 

sehari sebelum tuturan adalah waktu galeng-galeng. Contoh penggunaan 

frasa lemaq aru galeng-galeng dapat dilihat dalam kalimat berikut. 

Lemaq aru galeng-galeng te berujak [lma aru galeŋ-galeŋ te 
bərujak] 
‘besok siang-siang kita rujakan’ 

 
3. e lemaq aru bian-bian [lma aru biyan-biyan] ‘besok sore-sore’ 

Frasa lemaq aru bian-bian digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang 

akan terjadi pada satu hari  setelah tuturan. Waktu yang ditunjuk sehari 
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setelah tuturan adalah waktu bian-bian. Contoh penggunaan frasa lemaq 

aru bian-bian dapat digunakan dalam kalimat berikut. 

Lemaq aru bian-bian ke turun [lma aru biyan-biyan ke turun] 
‘besok sore-sore saya ke Mataram’ 

Turunan-turunan dari kata lemaq aru di atas dapat dirangkai seperti di 

bawah ini. 

  aruw-aru 
  kəlma  
  təari 

Lmaaru gale-gale  toq ke jok t  ‘saya ke sana’ 
  biyan-biyan 
  *kəmaləm 
   

Frasa lma aru kəmalem tidak digunakan karena frasa ini diganti dengan 

frasa lma biyan. 

(4) latn [latn] ‘lusa’ 

Kata latn bertitik labuh pada dua hari setelah saat tuturan.. Contoh 

penggunaan kata  latn  dapat dipakai dalam kalimat berikut. 

 Latn taoqn dateng barangn [latn taon datəŋ baraŋn] 
 ‘lusa datang barangnya’ 

 
Kata latn memiliki turunan yakni lat-latn yang berarti ‘besok-besok. Kata ini 

biasa digunakan seseorang ketika berjanji. Contoh penggunaan kata ini dalam 

kalimat adalah sebagai berikut. 

 Lat-latn wah taoq ke lito [lat-latn uwah tao ke lito] 
 ‘besok-besok dah saya datang’ 

 
(5) lat sekali [lat səkali] ‘tiga hari yang akan datang’ 

Frasa lat sekali bertitik labuh pada tiga hari setelah saat tuturan. Frasa lat 

sekali dapat digunakan dalam kalimat berikut. 
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 Lat sekali taoq te libur [lat səkali tao te libur] 
 ‘tiga hari yang akan datang kita libur’ 

 
(6) lemaq bian [lma biyan] ‘besok malam’ 

Frasa lemaq bian bertitik labuh pada satu malam sesudah saat tuturan. Contoh 

penggunaan frasa lemaq bian dapat dilihat dalam kalimat berikut. 

 Lemaq bian giliran ko ngeronde [lma biyan giliran ko əronde] 
 ‘besok malam giliran saya ronda’ 

 
(7) lat kebian [lat kebiyan] ‘dua malam yang akan datang’ 

Frasa lat kebian bertitik labuh pada dua malam sesudah saat tuturan. Frasa lat 

kebian dapat digunakan dalam kalimat berikut. 

 Lat kebian taoq e tesuruq lite [lat kəbiyan ta  təsuru lite] 
 ‘dua malam yang akan datang kamu disuruh datang’ 

 
(8) lat kebian sekali [lat kəbiyan sekali] ‘tiga malam yang akan datang’ 

Frasa lat kebian sekali bertitik labuh pada satu malam sesudah saat tuturan. 

Frasa lat kebian sekali dapat digunakan dalam kalimat berikut. 

 Lat kebian sekali taoq te bejanji lalo midang [lat kəbiyan səkali 
 tao te bəjanji lalo midaŋ] 
 ‘tiga malam yang akan datang kami berjanji pergi ngapel’ 

 
(9) lemaq [lma] ‘kelak’ 

Kata lemaq biasa digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang akan terjadi. 

kata lemaq dapat bertitik labuh misalnya pada satu minggu sampai satu tahun 

setelah saat tuturan. Contoh penggunaan kata lemaq dapat digunakan dalam 

kalimat berikut. 

 Lemaq ko lito baite joq balen e [lma ko lito baite  jo balen ] 
 ‘kelak saya ambil ke rumahmu’ 
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Kata lemaq memiliki turunan sebagai berikut. 

9. a lemaq- lemaq [lma- lma] ‘kelak-kelak’ 

Lemaq-lemaq dapat mengalami reduplikasi menjadi lemaq- lemaq yang 

berarti ‘kelak-kelak’. Kata ini biasa digunakan seseorang ketika berjanji. 

Contoh penggunaan kata lemaq- lemaq dapat dilihat dalam kalimat 

berikut. 

Lemaq-lemaq wah taok ke lito [lma- lma wah tao ke lito] 
‘kelak-kelak sudah saya datang’ 

 
9. b lemaq kemis [lma kəmis] ‘besok kamis’ 

Kata lemaq juga dapat dirangkai dengan nama-nama hari dalam satu 

minggu. Misalnya, apabila kata lemaq dirangkai dengan hari kamis akan 

membentuk rangkaian lemaq kəmis yang berarti ‘besok kamis’. Frasa 

lemaq kemis bertitik labuh pada hari kamis setelah saat tuturan. Frasa 

lemaq kemis apabila digunakan tidak memiliki jangkauan lebih dari satu 

minggu. Contoh penggunaan frasa lemaq kemis dapat dilihat dalam 

kalimat berikut. 

Lemaq kemis wah taoq ko nyaur [lma kəmis uwah tao ko lito 
ñaur] 
‘besok kamis dah saya bayar hutang’ 

 
(10) eraq [ra] ‘kelak’  

Kata eraq memiliki jangkauan yang lebih luas dari kata lemaq. Kata eraq 

dapat bertitik labuh misalnya pada dua tahun, sepuluh tahun, atau dua 

puluh tahun setelah saat tuturan (tidak terbatas). Contoh penggunaan kata 

eraq dapat digunakan dalam kalimat berikut. 
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 Eraq wahn jaq beleq taoq e bait e [ ra wahn sa bəle tao  
bait  ]  

 ‘kelak kalau dia sudah besar baru kamu ambil’  
 

(11) minggu lemaq/muri [migu lma/muri] ‘minggu depan’  

Frasa minggu lemaq/muri bertitik labuh pada satu minggu setelah saat 

tuturan. Frasa minggu lemaq/muri dapat dilihat dalam kalimat berikut. 

 Minggu lemaq wah tebareng-bareng lalo [migu lma wah 
 təbareng-bareng lalo] 

 ‘minggu depan dah kita sama-sama pergi’ 
 

(12) bulan lemaq/muri/tanggan [bulan lma/muri/tagan] ‘bulan depan’ 

Frasa bulan lemaq/muri/tanggan bertitik labuh pada satu bulan setelah saat 

tuturan. Frasa bulan lemaq/muri/tanggan dapat dilihat dalam kalimat 

berikut. 

 Bulan tanggan taoqn terimaq gaji [bulan tagan taon tərima 
 gaji] 

 ‘bulan depan dia terima gaji’ 
 

(13) taun lemaq/muri [taun lma/muri] ‘tahun depan’ 

Frasa taun lemaq/muri bertitik labuh pada satu bulan setelah saat tuturan. 

Frasa taun lemaq/muri dapat dilihat dalam kalimat berikut. 

 Taun muri taoqn pensiun [taun muri taon pensiun] 
 ‘tahun depan dia pensiun’ 
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(14) minggu saq lemaq’an/murian [migu sa lmaan/murian] ‘dua minggu 

 yang akan datang’ 

Frasa minggu saq lemaq’an/murian bertitik labuh pada dua minggu setelah 

saat tuturan. Contoh penggunaan frasa minggu saq lemaqan/murian dapat 

dilihat dalam kalimat berikut. 

 Minggu saq murian taoqn pas 10 taun [migu sa lmaan taon 
 pas 10 taUn] 

 ‘dua minggu yang akan datang usianya tepat 10 tahun’ 
 

(15) bulan saq lemaqan/murian [bulan sa l maan/murian] ‘dua bulan yang 

 akan datang’ 

Frasa bulan saq lemaqan/murian bertitik labuh pada dua bulan setelah saat 

tuturan. Frasa bulan saq lemaqan/murian dapat dilihat dalam kalimat 

berikut. 

 Bulan saq lemaqan taoqn nganak [bulan sa lmaan taon 
 anak] 

 ‘dua bulan yang akan datang dia akan melahirkan’ 
 

(16) taun saq lemaqan/murian [taUn sa l maan/murian] ‘dua tahun yang 

 akan datang’ 

Frasa bulan lemaq/muri/tanggan bertitik labuh pada dua tahun setelah saat 

tuturan. Contoh penggunaan frasa bulan lemaq/muri/tanggan dapat dilihat 

dalam kalimat berikut. 

 Taun saq murian taoqn berangkat [taun sa  muriyan taon 
 bəraŋkat] 
 ‘dua tahun lagu dia akan berangkat’ 
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4.3.2 Fungsi Non Deiktis Waktu Bahasa Sasak Masyarakat Saba Lombok 

 Tengah 

a. Mengingat Peristiwa 

Salah satu fungsi non deiktis waktu ialah untuk mengingat peristiwa. 

Peristiwa-peristiwa yang dikenang dapat berkaitan dengan kejadian-

kejadian yang telah terjadi. Contoh-contoh non deiktis waktu yang dapat 

berfungsi untuk mengingat peristiwa seperti nəlu ‘hari ketiga dari hari 

meninggal’, mitu ‘hari ketujuh dari hari meninggal’, dan peristiwa-

peristiwa lainnya. 

b. Merayakan Peristiwa 

Fungsi lainnya dari non deiktis waktu ialah untuk merayakan peristiwa. 

Seseorang biasa merayakan suatu peristiwa dala kurun waktu tertentu. 

Contoh-contoh non deiksis waktu yang dapat berfungsi untuk merayakan 

peristiwa seperti maləman ‘acara merayakan api di akhir-akhir bulan 

ramadhan’, nispu saban ‘malam nispu syaban’, dan peristiwa-peristiwa 

lainnya. 

c. Menginformasikan Musim 

Selain itu fungsi non deiktis waktu ialah untuk menginformasikan musim 

baik musim yang sedang terjadi, belum terjadi, maupun sudah terjadi. 

Hal ini terlihat dari bentuk-bentuk deiksis waktu menyangkut musim 

seperti kəntaUn ‘musim hujan’, kəmbalit ‘musim kemarau’, musim barat 

‘musim angin kencang’, dan təlih kəmba komak ‘musim dingin’. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat bentuk, jenis, dan fungsi kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat 

Saba Lombok Tengah. Berikut ini dipaparkan simpulan hasil penelitian dan 

pembahasan  mengenai kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba, 

Lombok Tengah. 

1. Bentuk kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba Lombok Tengah 

terdiri dari bentuk deiktis dan non deiktis. Bentuk deiktis terdiri dari bentuk 

dasar dan bentuk turunan. Bentuk turunan deiktis waktu bahasa Sasak 

masyarakat Saba Lombok Tengah dibagi lagi menjadi bentuk turunan berupa 

frasa dan bentuk turunan berupa reduplikasi. Sedangkan bentuk-bentuk non 

deiktis yang ditemukan berupa bentuk waktu berdasarkan kesepakatan masyarakat 

Saba dilihat dari tanda-tanda alam, bentuk deiksis waktu berdasarkan musim, dan 

bentuk deiksis waktu berdasarkan hari-hari besar tertentu. 

2. Jenis deiktis waktu yang ditemukan dalam tuturan masyarakat Saba, Lombok 

Tengah antara lain pada jenis deiktis waktu lampau dapat dibedakan antara 

lain menjadi jangkauan waktu dekat ke belakang pasti, dekat ke belakang 

tidak pasti, dan jauh ke belakang tidak pasti. Waktu kini dibedakan menjadi 

sedang berlangsung pasti, dekat pasti, dan jauh tidak pasti. Pada deiksis waktu 

akan datang dibagi menjadi dekat ke depan pasti, dekat ke depan tidak pasti, 
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dan jauh ke depan tidak pasti. Sedangkan jenis untuk non deiktis waktu tidak 

ditemukan. 

3. Fungsi yang terdapat dalam kedeiktisan waktu bahasa Sasak masyarakat Saba 

Lombok Tengah terdiri dari fungsi deiktis dan fungsi non deiktis. Fungsi 

deiktis waktu masyarakat Saba lombok Tengah  adalah untuk menunjukkan 

waktu lampau, waktu kini, dan waktu yang akan datang. Sedangkan fungsi 

non deiktis waktu masyarakat Saba Lombok Tengah  adalah untuk 

menunjukkan peristiwa, merayakan peristiwa, dan menginformasikan musim. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan kedeiktisan waktu masyarakat Saba 

Lombok Tengah, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya supaya 

lebih memperluas jangkauan penelitian tentang deiksis terutama deiksis 

waktu. Penelitian ini juga diharapkan dapat memotivasi peneliti lainnya untuk 

melakukan penelitian tentang kedeiktisan waktu pada tempat yang berbeda-

beda. 
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