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KONSEP WAKTU DEFINIT DAN INDEFINIT DALAM BAHASA SASAK DESA 
TERARA KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan makna konsep waktu  definit dan 
indefinit dalam bahasa Sasak Desa Terara Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. 
Masalah  yang diangkat di dalam penelitian ini  adalah perubahan bentuk atau wujud kebahasaan 
konsep waktu definit dan indefinit dan makna konsep waktu definit dan indefinit dalam BSDT. 
Masalah bentuk konsep waktu definit dan indefinit BSDT merupakan wujud konsep waktu yang 
saling berpasangan, namun ada juga beberapa bentuk konsep  waktu yang tidak berpasangan. 
Terdapat ciri khas konsep waktu dalam BSDT yang menjadi perbedaan dengan konsep waktu 
bahasa Sasak  lainnya. Perbedaan tersebut terlihat pada adanya bentuk pasti dan bentuk tidak 
pasti konsep waktu yang ada dalam BSDT. Metode dan teknik pengumpulan data yang 
digunakan di dalam penelitian ini mencakup: metode simak, metode cakap, dan metode 
introspeksi. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, dalam BSDT ditemukan bentuk konsep 
waktu definit dan indefinit. Bentuk konsep waktu definit yang ditemukan, yaitu neti ‘tadi siang’, 
bareh ‘nanti’, letuiq ‘dua hari yang lalu’, laeq ‘dulu’, latn ‘dua hari yang akan datang’, uiq 
‘kemarin’, dan lemaq ‘besok’. Bentuk konsep waktu indefinit yang ditemukan, yaitu oneq ’tadi’, 
leun ‘nanti’, bian ‘sore’, bian-bian ‘sore-sore’, uiq-uiq ‘beberapa hari yang lalu’, dan lemaq-
lemaq ‘bebrapa hari yang akan datang’. Selain bentuk konsep waktu definit dan indefinit, 
ditemukan juga perubahan bentuk waktu indefinit yang dapat menjadi definit, perubahan definit 
menjadi lebih definit, dan perubahan bentuk konsep waktu definit yang dapat menjadi indefinit. 
Perubahan ini terjadi ketika berkolokasi atau digabungkan dengan bentuk waktu lain. Perubahan 
bentuk konsep waktu indefinit menjadi definit yang ditemukan, yaitu oneq ‘tadi’, leun ’nanti’, 
dan bian ‘sore’. Perubahan bentuk konsep waktu definit menjadi lebih definit ditemukan yaitu 
kata uiq ‘kemarin’, dan lemaq ‘besok’,dan bentuk konsep waktu definit yang dapat menjadi 
indefinit ditemukan kata yaitu laeq ‘dulu’. Perubahan bentuk – bentuk tersebut dibedakan lagi 
atas makna waktu lampau dan makna waktu akan datang. Makna konsep waktu dalam BSDT 
tidak  berubah atau sama meskipun penggunaan wujud kebahasaan konsep waktu disubsitusiakan 
atau dipermutasi  di dalam kalimat. 

 
Kata kunci : konsep waktu, bentuk definit, indefinit, BSDT. 
 
THE CONCEPT OFTIMEDEFINITEANDINDEFINITE IN THE SASAK LANGUAGE  OF THE 

TERARA VILLAGE TERARADISTRICTSEASTLOMBOKREGENCY 

Abstract 

This study aimed to describe the form and meaning of the concept of time definite and indefinite 
in Sasak village Terara, Terara District of East Lombok. The issues raised in this study is the 
change in the shape or form of linguistic concept of time definite and indefinite and definite 
meaning of the concept of time and indefinite in BSDT. Issues form the concept of time definite 
and indefinite BSDT is a form of the concept of time that each pair, but there are also some 
forms of the concept of time is unpaired. There is a characteristic of the concept of time in BSDT 
is the difference with the concept of time other Sasak language. The differences seen in the exact 
form and shape an uncertain concept of time is in BSDT. Methods and data collection techniques 
used in this study include: methods refer, ably method, and the method of introspection. Based 



on analysis of these data, in the form of the concept of time BSDT found definite and indefinite. 
Form concepts found definite time, ie neti 'afternoon', bareh 'later', letuiq 'two days ago', Laeq 
'first', latn 'two days to come', uiq 'yesterday', and lemaq 'tomorrow '. The form of the concept of 
time indefinite found, namely oneq 'last', leun 'later', bian 'afternoon', bian bian 'afternoon', uiq-
uiq 'a few days ago', and lemaq-lemaq 'miraculous day will come '. In addition to the form of the 
concept of time definite and indefinite, found also changes shape indefinite time to be definite, 
definite changes become more definite, and time definite change in concept form which can be 
indefinite. This change occurs when berkolokasi or combined with other forms of time. Changes 
in draft form into definite indefinite time found, namely oneq 'last', leun 'later', and bian 
'afternoon'. Changes in draft form becomes more definite definite time found that uiq word 
'yesterday', and lemaq 'tomorrow', and the concept of time definite form which can be found 
indefinite Laeq said that 'first'. Changes in shape - the shape distinguished on the meaning of the 
past and the meaning of time will come. The meaning of the concept of time in BSDT unchanged 
or equal despite the use of a form of linguistic concepts substituted time or permutation in the 
sentence. 
 
Keywords: the concept of time, definite shape, indefinite, BSDT. 



A. PENDAHULUAN 

 Bahasa memiliki peranan sangat 
penting dalam kehidupan manusia karena 
setiap manusia menggunakan bahasa dalam 
berintraksi dengan sesamanya. Indonesia 
sebagai negara kepulauan yang memiliki 
beragam suku dan budaya, tentunya 
memiliki beragam bahasa dari daerah 
masing-masing, misalnya daerah Jawa 
dengan bahasa Jawanya, daerah Sumatra 
dengan bahasa Sumatranya. Begitu pula 
daerah Lombok dengan bahasanya yaitu 
bahasa Sasak. 
 Di dalam bahasa direalisasikan 
konsep ruang dan waktu. Waktu itu bergerak 
dalam ruang. Khusus realisasi konsep waktu 
dalam bahasa terlihat pada penggunaan 
bahasa tertentu., seperti pembagian waktu 
akan datang, sedang terjadi,dan waktu yang 
telah terjadi. Salah satu hal yang 
melatarbelakangi penelitian ini adalah  
adanya fenomena kebahasaan oleh penutur 
bahasa Sasak Desa Terara (BSDT). 
Fenomena kebahasaan yang dimaksud 
adalah konsep waktu. Konsep waktu dalam 
BSDT ini ditentukan menjadi waktu definit 
(waktu tertentu) dan waktu indefinit (waktu 
tidak tentu). 
 Contoh waktu definit (khusus atau 
tentu) BSDT adalah neti ‘tadi’, seperti 
dalam konteks kalimat neti wah ne sugun 
‘siang tadi dia sudah keluar’. Penutur BSDT 
tidak lazim mengatakan neti tengeri wah ne 
sugun karena neti ‘tadi siang’ sudah 
mewakili untuk penyebutan kata siang. 
Dengan demikian, kata tengeri tidak perlu 
digunakan karena mempunyai makna yang 
sama dengan kata neti‘tadi’, yaitu konsep 
waktu yang menunjukkan siang. Contoh lain 
untuk konsep waktu definit dalam BSDT 
adalah laeq ‘dulu’. Seperti dalam konteks 
kalimat wah laeq ne  jok Malaysia ‘dia 
sudah lama pergi ke Malaysia’. Kata Laeq 
‘dulu’di dalam kalimat tersebut menujukkan 
kalau kisaran waktu lampaunya adalah 1-2 
tahun yang lalu. Artinya kata laeq 

‘dulu’adalah keterangan konsep waktu yang 
definit karena diketahui waktunya dengan 
pasti. 
 Selain waktu definit, penutur BSDT 
juga menggunakan konsep waktu indefinit 
dalam berkomunikasi. Contohnya adalah 
dalam konsep waktu oneq ‘tadi’, seperti 
dalam konteks kalimat oleq oneq ne lalo 
wah ‘dari tadi dia sudah pergi’. Kalimat 
tersebut menyatakan konsep waktu untuk 
menunjukkan keterangan waktu ‘tadi’ belum 
pasti. Selanjutnya contoh lain konsep waktu 
indefinit adalah kata laeq lekit ‘dulu’. 
Seperti dalam konteks kalimat wah laeq 
lekit telang kalong nu, brembe nten ku inget 
‘sudah sangat lama kalung itu hilang, 
bagaimana bisa saya ingat’. Kalimat tersebut 
menyatakan bahwa waktu hilangnya kalung 
itu sudah sangat lama sehingga kisaran 
waktu tidak diketahui. 
 Ciri khas BSDT di dalam konsep 
waktu definit dan indefinit terdapat beberapa 
contoh kata yang tidak bisa berdiri sendiri. 
Artinya kata tersebut harus berkolokasi atau 
digabungkan dengan konsep waktu yang 
lain. Di  dalam berkomunikasi, penutur 
BSDT menggabungkan kata lekit ‘tidak 
bermakna’ dengan kata laeq ‘dulu’ untuk 
menunjukkan konsep waktu indefinit. Jika 
kata lekit ‘tidak bermakna’tidak 
digabungkan dengan kata laeq ‘dulu’ ,maka 
kata lekit ‘tidak bermakna’ tidak mempunyai 
arti, sedangkan kata laeq ‘dulu’ bisa berdiri 
sendiri meskipun tidak digabungakan 
dengan kata lekit ‘tidak bermakna’. Sama 
halnya dengan konsep waktu indefinit, 
konsep waktu definit juga memiliki contoh 
kata yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa 
digabungkan, yaitu kata suran ‘tidak 
bermakna’dan bian ‘sore’. Di dalam 
berkomunikasi, penutur BSDT 
menggabungkan kata suran ‘tidak 
bermakna’ dengan kata bian ‘sore’ untuk 
menunjukkan konsep waktu definit. Jika 
kata suran ‘tidak bermakna’ tidak 
digabungkan dengan kata bian ‘sore’, maka  



katasuran tidak mempunyai arti, sedangkan 
kata bian ‘sore’ bisa berdiri sendiri 
meskipun tidak digabungakan dengan kata 
suran ‘tidak bermakna’. 
 Penelitian tentang konsep waktu 
sejauh ini belum ada yang meneliti. Oleh 
karena itu, peneliti tertarik meneliti konsep 
waktu khususnya dalam BSDT yang 
difokuskan pada konsep waktu definit dan 
indefinit. 

 
B. METODE PENELITIAN 

Sumber data dalam penelitian ini 
adalah data. Dalam hal ini, adalah kata-kata 
yang diperoleh dari tuturan masyarakat Desa 
Terara. Dalam pengambilan data, peneliti 
memanfaatkan informan yang berasal dari 
desa peneliti sendiri yaitu desa Terara 
kecamatan Terara. Pemilihan informan ini 
bertujuan untuk memudahkan peneliti 
memperoleh informasi mengenai konsep 
waktu bahasa sasak desa Terara dari penutur 
asli. Informan dalam penelitian ini 
berjumlah enam orang. Informan tersebut 
dipilih berdasarkan syarat-syarat sebagai 
berikut: 
(1) Pria atau wanita; 
(2) Berusia 17 tahun-75 tahun; 
(3) Menguasai bahasa sasak desa Terara 
(4) Menggunakan bahasa sasak desa Terara 

pada saat bertindak tutur; 
(5) Penutur asli bahasa sasak Desa Terara 

yang tinggal di kecamatan Terara, dan; 
(6) Sehat jasmani dan rohani (Mahsun, 

1995:106). 
Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode simak dengan teknik sadap, metode 
cakap dan metode introspektif. Metode 
pengumpulan data ini diberi nama metode 
simak karena cara yang digunakan untuk 
memperoleh data dilakukan dengan 
menyimak penggunaan bahasa. Istilah 
menyimak disini tidak hanya berkaitan 
dengan penggunaan bahasa secara lisan, 
tetapi juga penggunaan bahasa secara 

tertulis.Metode ini memiliki teknik dasar 
yaitu dengan melalui teknik sadap. Teknik 
sadap ini berupa proses penyadapan yang 
dilakukan peneliti terhadap penggunaan 
bahasa seseorang atau beberapa orang yang 
menjadi informan. Penyadapan dalam 
penelitian kali ini tentunya penyadapan yang 
bersifat lisan.Praktik selanjutnya, akan 
diikuti dengan tehnik lanjutan yang berupa 
tehnik simak libat cakap. Artinya peneliti 
akan terlibat percakapan dengan informan. 
Pada tehnik lanjutan ini peneliti akan terlibat 
langsung dalam penentuan pembentukan dan 
pemunculan calon data. Setelah peroses 
dialog dengan dengan informan, selanjutnya 
peneliti akan melakukan tehnik catat, yaitu 
tehnik lanjutan dari tehnik simak. Peneliti 
akan mencatat data yang didapatkan dari 
hasil dialog dengan informan.Penamaan 
metode penyediaan data dengan metode 
cakap disebabkan cara yang ditempuh dalam 
pengumpulan data itu adalah berupa 
percakapan antara peneliti dengan informan. 
Metode cakap memiliki teknik pancing, 
karena percakapan yang diharapkan sebagai 
pelaksana metode tersebut hanya 
memungkinkn muncul jika peneliti 
memberikan simulasi (pancingan) pada 
informan untuk memunculkan gejala bahasa 
yang diharapkan oleh peneliti (Mahsun, 
2005: 95).Selanjutnya, teknik dasar tersebut 
dijabarkan ke dalam dua tehnik lanjutan, 
yaitu teknik lanjutan cakap semuka dan 
cakap tansemuka. Namun, dalam penelitian 
kali ini akan menggunakan tehnik lanjutan 
cakap semuka karena peneliti langsung 
melakukan percakapan dengan pengguna 
bahasa sebagai informan dengan bersumber 
pada pancingan yang sudah disiapkan 
(berupa daftra tanya) atau secara 
spontanitas, maksudnya pertanyaan dapat 
muncul di tengah-tengah percakapan.Di 
dalam hal ini, pernyataan yang dilontarkan 
peneliti berguna untuk memancing atau 
memberi stimulus kepada informan agar 
mengeluarkan data yang peneliti butuhkan 



secara spontan. Pertanyaan tersebut dapat 
bersifat sesuatu yang berhubungan dengan 
keterangan waktu sehingga informan secara 
sengaja maupun tidak sengaja mengeluarkan 
kata-kata yangmerupakan wujud bahasa 
konsep waktu sebagai respon kata-kata yang 
didengarnya. Selanjutnya metode cakap 
introspeksi merupakan metode pengumpulan 
data dengan memanfaatkan intuisi 
kebahasaan bahasa yang dikuasainya 
(bahasa ibunya) untuk menyediakan data 
yang diperlukan bagi analisis sesuai dengan 
tujuan penelitiannya (Mahsun, 2005: 104). 
Metode introspeksi melibatkan atau 
memanfaatkan sepenuh-penuhnya, secara 
optimal peran peneliti sebagai penutur 
bahasa tanpa meleburlenyapkan peran 
kepenelitian itu ( Sudaryanto 1993a dan 
1993b di dalam Mahsun, 2005: 104).Teknik 
analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu teknik padan intralingual 
yaitu metode analisis dengan cara 
mengubung-bandingkan unsur-unsur yang 
bersifat lingual, baik yang terdapat dalam 
satu bahasa maupun dalam bahasa yang 
berbeda (Mahsun, 2011). Teknik – teknik 
yang digunakan dalam penelitian ini di 
antaranya teknih hubung banding, 
menyamakan, (HBS), teknik hubung-
banding membedakan (HBB), dan teknik 
hubung-banding menyamakan hal pokok 
(HBSP) (Mahsun, 2007:119).Penyajian dari 
hasil data dalam penelitian ini menggunakan 
dua cara, yaitu metode formal dan metode 
informal (Mahsun, 2007 : 123 ). Metode 
formal adalah perumusan dengan 
menggunakan tanda-tanda atau lambang –
lambang. Sedangkan metode informal 
adalah perumusan dengan menggunakan 
kata-kata biasa, termasuk penggunaan 
terminology yang bersifat teknis. 
Penggunaan metode infomal ini 
dimaksudkan untuk menyajikan data-data 
berupa kata-kata dan frase yang termasuk 
konsep waktu bahasa sasak desa Terara. 
Penggunaan metode formal dan informal ini 

pada penyajian hasil analisis data 
berdasarkan perumusan dengan 
menggunakan kata-kata atau kalimat dan 
penggunaan lambang-lambang (simbol). 
Ikhwal penggunaan kata-kata dan tanda 
(lambang) merupakan tehnik hasil 
pemaparan dari masing-masing metode 
penyajian tersebut. 

 

C. HASIL PENELITIAN 
 

1. Wujud Kebahasaan Konsep 
Waktu bahasa Sasak Desa Terara 
(BSDT) 
 

Wujud kebahasaan konsep waktu 
yang dimiliki oleh penutur BSDT ada 
dua, yaitu bentuk konsep pasti dan 
bentuk konsep waktu tak pasti.  Kedua 
bentuk konsep waktu tersebut berupa 
kosa kata yang memiliki fungsi yang 
sama, yaitu menyatakan keterangan 
waktu suatu peristriwa atau kejadian.  
Konsep waktu definit dan indefinit yang 
terdapat pada BSDT adalah konsep 
waktu bentuk lampau dan akan datang.  

 
a. Bentuk Konsep Waktu Definit dan 

Indefinit dalam BSDT 
 

Bentuk konsep waktu definit dan 
indefinit dalam BSDT yang ditemukan 
terdapat masing-masing enam data. Data 
bentuk konsep waktu definit, yaitu neti 
/nәti/ ‘tadi siang’, bareh /barεh/ ‘nanti’, 
letuiq/lәtuI?/ ‘dua hari yang lalu’, latn 
/latn/ ‘dua hari yang akan datang’, uiq 
/uI?/ ‘kemarin’, lemaq /lemaq/ ‘besok’ 
dan laeq /lae?/ ‘dulu’. Data bentuk 
konsep waktu indefinit, yaitu oneq /Onε?/ 
‘tadi’, leun /lәun/ ‘nanti’, bian-bian /bian-
bian/ ‘sore-sore’, bian /bian/ ‘sore’, uiq-
uiq /uI?-uI?/ ‘beberapa hari yang 
lalu’,dan lemaq-lemaq /lema?-lema?/ 
‘beberapa hari yang akan datang’,. 



b. Perubahan Bentuk Konsep Waktu 
Indefinit menjadi Definit, Definit 
menjadi Lebih Definit dan Definit 
menjadi Indefinit 
 

Data bentuk konsep waktu 
indefinit menjadi definit ditemukan tiga 
data yaitu oneq/Onε?/ ‘tadi’ dan leun 
/lәun/ ‘nanti’, dan bian /bian/ ‘sore’. Data 
bentuk konsep waktu definit yang 
menjadi sangat definit dalam BSDT 
ditemukan dua data yaitu lemaq /lema?/ 
‘besok’ dan uiq /uI?/ ‘kemarin’, 
sedangkan data bentuk konsep waktu 
definit menjadi indefinit dalam BSDT 
ditemukan satu data yaitu laeq /lae?/ 
‘dulu’. 

1) Perubahan Bentuk Konsep Waktu 
Indefinit menjadi Definit 

 
Perubahan bentuk konsep waktu 

indefinit menjadi definit apabila 
dikolokasikan dengan bentuk lain dalam 
BSDT ditemukan tiga data yaitu oneq 
/Onε?/ ‘tadi’, leun/lәun/  ‘nanti’, dan 
bian /bian/ ‘sore’. Adapun datanya 
sebagai berikut. 
a) Oneqeru-eru//Onε? әru- әru// 

‘tadipagi-pagi’ 
b) Oneqkelemaq // Onε? kәlεma?// 

‘tadipagi’ 
c) Oneq tengeri //Onε? tәηәri// ‘tadi 

siang’ 
d) Oneqbian //Onε? bian// ‘tadi sore’ 
e) Leuntengeri //lәuntәηәri// ‘nanti 

siang’ 
f) Leunbian-bian //lәunbian-bian// 

‘nanti sore’  
g) Leunkemalem //lәunkәmalәm// ‘nanti 

malam’ 
h) Suran bian //suran bian// ‘sore 

menjelang magrib’ 
 

2) Perubahan Bentuk Konsep Waktu 
Definit menjadi Lebih Definit 

Perubahan bentuk konsep 
waktu definit menjadi lebih definit 
apabila dikolokasikan dengan bentuk 
lain dalam BSDT ditemukan dua 
data yaitulemaq /lεma?/ ‘besok’ dan, 
uiq /ui?/ ‘kemarin’. Adapun datanya 
sebagai berikut. 

 
a) Lemaqeru-eru //lεma? әru- 

әru//‘besokpagi-pagi’ 
b) Lemaqkelemaq // lεma? 

kәlεma?//‘besok pagi’ 
c) Lemaqtengeri //lεma? tәηәri// 

‘besok siang’ 
d) Lemaqbian //lεma? bian/ ‘besok 

malam’ 
e) Uiqeru-eru //ui? әru- әru// 

‘kemarin pagi-pagi’ 
f) Uiqkelemaq /ui? kәlεma?/ 

‘kemarin pagi’ 
g) Uiqtengeri //ui? Tәηәri// 

‘kemarinsiang’  
h) Uiqbian /ui? bian/ 

‘kemarinmalam’ 
 

3) Perubahan Bentuk Konsep Waktu 
Definit menjadi Indefinit 

 
Perubahan bentuk konsep waktu 

definit menjadi indefinit apabila 
dikolokasikan dengan bentuk kata yang 
tidak bermakna dalam BSDT ditemukan 
satu data yaitukata laeq /lae?/‘dulu’. 
Bentuk kata tidak bermakna yang dapat 
dikolokasikan dengan bentuk waktu 
laeq/lae?/‘dulu’ yaitu kata lekit /lekit/ 
‘kata  tidak bermakna’.Adapun datanya 
sebagai berikut. 

 
Laeqlekit //laε?lәkit// ‘dulu’ 

2. Makna Konsep Waktu dalam  
Bentuk Definit dan Indefinit 
BSDT  

 



Bentuk konsep waktu definit 
dan indefinit merupakan dua bentuk 
konsep waktu yang memiliki makna 
berbeda.Perbedaan makna bentuk 
konsep waktu tersebut dapat 
diketahui ketika berada di dalam 
konteks kalimat. Adapun pemaparan 
makna kedua wujud kebahasaan  
konsep waktu BSDT tersebut sebagai 
berikut. 

 
a. Makna Konsep Waktu 

Lampau dan Akan datang 
dalam Bentuk Definit dan 
Indefinit BSDT 

Makna konsep waktu definit 
dan indefinit dalam BSDT 
diklasifikasikan menjadi dua jenis, 
yaitu makna waktu lampau dan 
waktu akan datang. Makna waktu 
lampau terdiri atas tiga data definit 
dan dua data indefinit. Sama halnya 
dengan makna konsep waktu 
lampau, makna konsep waktu akan 
datang juga terdiri atas tiga data 
definit dan dua data indefinit. 

 
1) Makna Waktu Lampau dalam 

Bentuk Definit dan Indefinit 
BSDT 

 
a) Makna Tadi  

Makna tadi dalam BSDT 
terdapat dua leksem, yaitu kata 
neti/nәti/ ‘tadi siang’ dan oneq 
/Onε?/ ‘tadi’. Kata neti /nәti / ‘tadi 
siang’ merupakan waktu lampau 
yang bersifat definit, sedangkan 
kata oneq /Onε?/ ‘tadi’ 
merupakan waktu lampau yang 
bersifat indefinit. Di bawah ini 
akan disajikan masing –masing 
satu kalimat pada kedua leksem 
tersebut. Adapaun kalimat-kalimat 
tersebut sebagai berikut. 

 

#Neti tiang wah lalo jok peken# 
[Nәti tiaη wah lalo jOk pәkәn] 
‘ Tadi siang saya sudah pergi ke 
pasar’ 

 
#Oneq tang bedeit kence Lilis leq 
kampus# 
[Onε? taη bәdәIt kәncә Lilis le? 
kampUs] 
‘Tadi saya bertemu dengan Lilis 
di kampus’ 

 
b) Makna Kemarin 

 
Makna kemarin dalam 

BSDT terdapat dua leksem, yaitu 
kata uiq /lәtuI?/ ‘kemarin’ dan 
uiq-uiq /uI?-uI?/ ‘beberapa hari 
yang lalu/ kemarin-kemarin’. Kata 
uiq /uI?/ ‘kemarin’ merupakan 
waktu lampau yang bersifat 
definit, sedangkan kata uiq-uiq 
/uI?-uI?/ ‘beberapa hari yang 
lalu/kemarin-kemarin’ merupakan 
waktu lampau yang bersifat 
indefinit. Di bawah ini akan 
disajikan masing –masing satu 
kalimat pada kedua leksem 
tersebut. Adapaun kalimat-kalimat 
tersebut sebagai berikut. 

 
#Uiq Ojan bekedeq jok bale# 
[uI? Ojan bәkәde?jOk bale] 
‘Kemarin Ojan bermain ke 
rumah’ 

 
#Uiq-uiq nu Irman wah uleq jok 
Dompu# 
[Uiq-uiq nu Irman wah uleq jok 
Dompu] 

  ‘Beberapa hari yang lalu 
Irman sudah pulang ke Dompu’ 
 
 
 
 



c) Makna Dua Hari yang Lalu 
 

Makna dua hari yang lalu 
dalam BSDT terdapat satu 
leksem, yaitu kata letuiq /lәtuI?/ 
‘dua hari yang lalu’. Kata letuiq 
/lәtuI?/ ‘dua hari yang lalu’ 
merupakan waktu lampau yang 
bersifat definit. Di bawah ini akan 
disajikan  satu kalimat pada 
leksem tersebut. Adapaun kalimat 
tersebut sebagai berikut. 

 
#Letuiq Sarah mangan jok bale# 
 [lәtuI?Sarahmaηan jOk bale] 
 ‘Dua hari yang lalu Sarah 
makan ke rumah’ 

 
2) Makna Waktu Akan Datang 

dalam Bentuk Definit dan 
Indefinit BSDT 

 
a) Makna Nanti  

 
Makna nanti dalam BSDT 

terdapat dua leksem, yaitu kata 
bareh /barεh/ ‘nanti’ dan leun 
/lәun/ ‘nanti’. Kata bareh /barεh/ 
‘nanti’ merupakan waktu akan 
datang yang bersifat definit, 
sedangkan kata leun /lәun/ ‘nanti’ 
merupakan waktu akan datang 
yang bersifat indefinit. Di bawah 
ini akan disajikan masing –masing 
satu kalimat pada kedua bentuk 
tersebut. Adapaun kalimat-kalimat 
tersebut sebagai berikut. 

 
#Bareh tang dateng jok balen de,  
tiang sembayang megrib juluq# 
[Barεh taη datәη jOk balen de, 
tiaη sәmbaiaη mәgrIb julU?] 
‘Nanti saya datang ke rumahmu’ 
saya shalat magrib dulu’ 
#Leun tang kiriman de keping 
lemun wah araq rezeki# 

[Lәun taη kiriman de kεpIη lәmUn 
uah ara? rәzәki] 
‘Nanti saya kirimkan kamu uang 
kalau sudah ada rezeki’ 

 
b) Makna Besok 

 
Makna besok dalam BSDT 

terdapat dua leksem, yaitu kata 
lemaq /lemaq/ ‘besok’ dan lemaq-
lemaq /Lemaq-lemaq/ ‘beberapa 
hari yang akan datang/besok-
besok’. Kata lemaq /lemaq/ 
‘besok’ merupakan waktu akan 
datang yang bersifat definit, 
sedangkan kata lemaq-lemaq 
/Lemaq-lemaq/ ‘beberapa hari 
yang akan datang/besok-besok’ 
merupakan waktu akan datang 
yang bersifat indefinit. Di bawah 
ini akan disajikan masing –masing 
satu kalimat pada kedua bentuk 
tersebut. Adapaun kalimat-kalimat 
tersebut sebagai berikut. 

 
#Lemaq tang tes leq Unram# 
[Lemaq taη tεs le? Unram] 
‘Besok saya tes di Unram’ 
#Lemaq-lemaqte lalo jok kubur 
Novi# 
[Lεmaq-lεmaqtә lalo jOk kubUr 
Novi] 
‘Beberapa hari yang akan datang 
kita pergi ke kubur Novi’ 

 
c) Makna Dua Hari yang Akan 

Datang 
 

Makna dua hari yang akan 
datang dalam BSDT terdapat 
satuleksem, yaitu kata latn /latn/ 
‘lusa’. Kata latn /latn/ 
‘lusa’merupakan waktu akan 
datang yang bersifat definit. Di 
bawah ini akan disajikan satu 



kalimat pada bentuk waktu 
tersebut.  

 
#Latn tang dateng jok balen de# 
[Latn taη datәη jOk balen de] 
‘Lusa saya datang ke rumahmu’  

 
b. Makna Konsep Waktu dalam 

bentuk Indefinit menjadi 
Definit, Definit menjadi Lebih 
Definit dan Definit menjadi 
Indefinit BSDT 
 

Makna konsep waktu 
indefinit dapat menjadi makna 
konsep waktu definit setelah 
berkolokasi dengan bentuk waktu 
lain. Makna konsep waktu definit 
menjadi lebih definit setelah 
berkolokasi dengan bentuk waktu 
lain. Begitu juga dengan makna 
konsep waktu definit dapat menjadi 
indefinit setelah berkolokasi dengan 
bentuk kata yang tidak bermakna. 
Berikut akan dipaparkan ketiga 
bentuk tersebut. 
1) Makna Waktu Lampau dalam 

Bentuk Indefinit menjadi 
Definit BSDT 

Makna bentuk lampau 
merupakan makna yang sudah 
terjadi. Makna indefinit menjadi 
definit merupakan bentuk konsep 
waktu yang telah dikolokasikan 
dengan bentuk waktu lain seperti 
eru-eru /әru- әru/ ‘pagi-pagi’ 
,kelemaq /kәlεma?/ ‘pagi’, tengeri 
/tәηәri/ ‘siang hari’, bian  /bian/ 
‘sore’ dan kemalem /kәmalәm/ 
‘malam hari’.  

a) Makna Tadi Pagi – pagi 
 Kata eru-eru /әru- әru / -
‘pagi-pagi’ merupakan pembentuk 
waktu untuk menjadikan kata oneq 
/Onε?/sebagai bentuk waktu definit. 

Kata eru-eru/әru- әru/ ‘pagi-pagi’ 
tidak ditandai dengan tanda-tanda 
alam seperti bentuk waktu lainnya 
akan tetapi ditandai dengan bunyi 
kokokan ayam. Ketika ayam sudah 
berkokok masyarakat BSDT sudah 
mengetahui bahwa waktu sudah 
menunjukkan pukul 05.01 pagi. 
Berikut akan dijelaskan penggunaan 
kata eru-eru /әru- әru/ ‘pagi-pagi’ 
dalam kalimat.  

 
#Oneq eru-eru taoqn te jeuq jok 
rumah sekit# 
[Onε? әru- әru tao?n tә jәu? jOk 
rumah sәkit] 
‘Tadi pagi-pagi dia di bawa ke 
rumah sakit’ 

 
b) Makna Tadi Pagi 

 
Kata kelemaq /kәlεma?/‘pagi’ 

merupakan pembentuk waktu untuk 
menjadikan kata oneq/ Onε?/ 
‘tadi’sebagai bentuk waktu definit. 
Lain halnya dengan kata eru-eru 
/әru- әru/ ‘pagi-pagi’, kata kelemaq 
/kәlεma?/ ‘pagi’ biasanya ditandai 
dengan tanda-tanda alam berupa 
matahari baru saja muncul. Ketika 
matahari baru terbit masyarakat 
BSDT bisa mengetahui bahwa waktu 
menunjukkan pukul 06.01 pagi. 
Berikut akan dijelaskan penggunaan 
kata kelemaq / kәlεma?/ ‘pagi’ dalam 
kalimat. 

 
#Oneq kelemaq ye lampaq 
begawean# 
[Onε? kәlεma?iә lampa? bәgauean] 
‘Tadi pagi dia berangkat bekerja’ 

 
c) Makna Tadi Siang 

Kata tengeri /tәηәri/ ‘siang 
hari’ merupakan pembentuk waktu 
untuk menjadikan kata oneq sebagai 



bentuk waktu definit. Kata tengeri 
/tәηәri/ ‘siang hari’ sama halnya 
dengan kata kelemaq /kәlεma?/ 
‘pagi’  yaitu biasanya ditandai 
dengan tanda-tanda alam berupa 
matahari sudah muncul semuanya. 
Ketika matahari sudah muncul 
semuanya masyarakat BSDT bisa 
mengetahui bahwa waktu 
menunjukkan pukul 08.01 siang.  
Berikut akan dijelaskan penggunaan 
kata tengeri /tәηәri/ ‘siang hari’ 
dalam kalimat. 
#Oneq tengeri ne paleng leq 
sekolahan# 
[Onε? tәηәri nә palәη le? 
sәkOlahan] 
‘Tadi siang dia pingsan di sekolah’ 
d) Makna Tadi Sore 

Kata kebian /kәbian/ ‘sore’ 
merupakan pembentuk waktu untuk 
menjadikan kata oneq /Onε?/sebagai 
bentuk waktu definit. Kata kebian 
/kәbian/ ‘sore’ sama halnya dengan 
kata kelemaq /kәlεma?/ ‘pagi’ dan 
kata tengeri /tәηәri/ ‘siang hari’ yaitu 
biasanya ditandai dengan tanda-
tanda alam berupa matahari sudah 
berada di ufuk bagian barat. Ketika 
matahari sudah berada di ufuk barat 
masyarakat BSDT bisa mengetahui 
bahwa waktu menunjukkan pukul 
15.01 sore.  Berikut akan dijelaskan 
penggunaan kata bian /bian/ ‘sore’ 
dalam kalimat. 

 
#Oneq bian–bian ne lalo jok 
puskesmas# 
[Onε? bian-bian ne lalo jOk 
pUskεsmas] 
‘Tadi sore dia pergi ke puskesmas’ 

2) Makna Waktu Lampau dalam 
Bentuk Definit Menjadi Lebih 
Definit BSDT 

  Makna bentuk lampau 
merupakan makna yang sudah 
terjadi. Makna definit menjadi lebih 
definit merupakan bentuk konsep 
waktu yang telah dikolokasikan 
dengan bentuk waktu lain seperti 
eru-eru /әru- әru/ ‘pagi-pagi’ 
,kelemaq /kәlεma?/ ‘pagi’, tengeri 
/tәηәri/ ‘siang hari’, dan bian  /bian/ 
‘sore’. Bentuk –bentuk waktu 
tersebut dapat diketahui dengan pasti 
waktunya ketika diukur dengan 
waktu modern dan tanda-tanda alam. 

a) Makna Kemarin Pagi-pagi 
 
Kata eru-eru /әru- әru / -

‘pagi-pagi’ merupakan pembentuk 
waktu untuk menjadikan kata Uiq 
/ui?/ ‘kemarin’sebagai bentuk waktu 
lebih definit. Kata eru-eru /әru- әru / 
‘pagi-pagi’ tidak ditandai dengan 
tanda-tanda alam seperti bentuk 
waktu lainnya akan tetapi ditandai 
dengan bunyi kokokan ayam. Ketika 
ayam sudah berkokok masyarakat 
BSDT sudah mengetahui bahwa 
waktu sudah menunjukkan pukul 
05.01 pagi. Berikut akan dijelaskan 
penggunaan kata eru-eru /әru- әru/ 
‘pagi-pagi’ dalam kalimat.  

 
#Uiq eru-eru mulei ujan sampe nane 
ndeqman ngkah# 
[Ui? әru- әru mulәi ujan sampe nanε 
әnde?man әηkah] 
‘Kemarin pagi-pagi mulai hujan 
sampai sekarang belum berhenti’ 

 
b) Makna Kemarin Pagi 

Kata kelemaq /kәlεma?/‘pagi’ 
merupakan pembentuk waktu untuk 
menjadikan kata uiq/ui?/ ‘kemarin’ 
sebagai bentuk waktu lebih definit. 
Lain halnya dengan kata eru-eru 
/әru- әru/ ‘pagi-pagi’, kata kelemaq 
/kәlεma?/ ‘pagi’ biasanya ditandai 



dengan tanda-tanda alam berupa 
matahari baru saja muncul. Ketika 
matahari baru terbit masyarakat 
BSDT bisa mengetahui bahwa waktu 
menunjukkan pukul 06.01 pagi. 
Berikut akan dijelaskan penggunaan 
kata kelemaq / kәlεma?/ ‘pagi’ dalam 
kalimat. 

 
#Uiq kelemaq nie dateng jok bale# 
[Ui? kәlεma?nie datәη jOk bale] 
‘Kemarin pagi dia datang ke rumah’ 

 
c) Makna Kemarin Siang 

Kata tengeri /tәηәri/ ‘siang 
hari’ merupakan pembentuk waktu 
untuk menjadikan kata uiq/ui?/ 
‘kemarin’sebagai bentuk waktu lebih 
definit. Kata tengeri /tәηәri/ ‘siang 
hari’ sama halnya dengan kata 
kelemaq /kәlεma?/ ‘pagi’  yaitu 
biasanya ditandai dengan tanda-
tanda alam berupa matahari sudah 
muncul secara keseluruhan. Ketika 
matahari sudah muncul secara 
keseluruhan masyarakat BSDT bisa 
mengetahui bahwa waktu 
menunjukkan pukul 08.01 siang.  
Berikut akan dijelaskan penggunaan 
kata tengeri /tәηәri/ ‘siang hari’ 
dalam kalimat. 

 
#Uiq tengeri puq Minah bedagang 
leq lapangan# 
[Ui? tәηәri pu? Minah bәdagaη le? 
Lapaηan] 
‘Kemarin siang nenek Minah jualan 
di lapangan’ 

 
d) Makna Kemarin Malam 

Kata bian /bian/ ‘sore’ 
merupakan pembentuk waktu untuk 
menjadikan kata uiq /ui?/ ‘kemarin’ 
sebagai bentuk waktu lebih definit. 
Kata bian /bian/ ‘sore’ sama halnya 
dengan kata kelemaq /kәlεma?/ 

‘pagi’ dan kata tengeri /tәηәri/ ‘siang 
hari’ yaitu biasanya ditandai dengan 
tanda-tanda alam berupa matahari 
sudah berada di ufuk bagian barat. 
Ketika matahari sudah berada di 
ufuk barat masyarakat BSDT bisa 
mengetahui bahwa waktu 
menunjukkan pukul 15.01 
sore.Namun, ketika kata bian /bian/ 
‘sore’  dikolokasikan dengan kata 
uiq /ui?/ ‘kemarin’ maka bian /bian/ 
‘sore’tidak lagi bermakna sore hari 
melainkan bermakna malam hari. 
Berikut akan dijelaskan penggunaan 
kata bian /bian/ ‘sore’ dalam 
kalimat. 

 
#Uiq bian tang lalo jangoq biq ida 
leq Rumah Sakit Risa# 
[Ui? bian taη lalo jaηO? bI?Ida 
le?rumah sakIt Risa] 
‘Kemarin malam saya pergi jenguk 
Bibi Ida di Rumah Sakit Risa’ 

 
e) Makna Sore menjelang Magrib 

Makna sore menjelang magrib 
awalnya merupakan bentuk konsep 
waktu tidak pasti karena dilihat dari 
kata dasarnya yaitu kata bian /bian/ 
‘sore’. Kata bian /bian/ ‘sore’ 
menjadi bentuk konsep waktu definit 
setelah dikolokasikan dengan bentuk 
kata tak bermakna yaitu kata suran 
/suran/.  Makna sore menjelang 
magrib ini dapat diposisikan sebagai 
makna bentuk lampau dan makna 
akan datang sesuai dengan bentuk 
waktu apa dikolokasikan.  Berikut 
contoh dalam kalimat. 

 
#Suran bian tang berangkat jok 
mataram uiq# 
[Suran bian taη bәraηkat jOk 
mataram uI?] 
‘Sore menjelangmagrib saya 
berangkat ke mataram kemarin’ 



3) Makna Waktu Lampau dalam 
Bentuk Definit Menjadi 
Indefinit BSDT 

Kosa kata bentuk waktu 
lampau yang bermakna definit 
menjadi indefinit yaitu kata laeq 
/lae?/ ‘dulu’. Kata laeq /lae?/ ‘dulu’ 
ketika dikolokasikan dengan bentuk 
kata yang tidak bermakna akan 
menjadi makna konsep waktu 
indefinit yaitu  katalekit /lekit/ . Kata 
lekit  merupakan kata yang tak 
bermakna, tetapi dapat menjadikan 
kata laeq /lae?/ ‘dulu’ bersifat 
indefinit setelah kedua kata tersebut 
berkolokasi menjadi frase laeq lekit 
/lae?lekit/ ‘dulu yang tidak diingat’. 
Berikut akan disajikan masing-
masing tiga kalimat untuk kata laeq 
/lae?/ ‘dulu’ dan frase laeq lekit 
/lae?lekit/ ‘dulu yang tidak diingat’. 
Berikut contoh kalimatnya. 

 
#Laeq 2002 ye dateng jok bale pas 
Mira mereriq# 
[Lae? 2002iә datәηjOk bale pas 
Mira mәrerI?] 
‘Dulu 2002 dia datang ke rumah 
waktu Mira menikah’ 
#Laeq lekit kalong nu tәlaη, berembe 
nten tang inget e# 
[Lae? lәkItkalOη nu tәlaη, bәrәmbe 
әntәn taη iηәt e] 
‘Dulu kalung itu hilang, bagaimana 
cara saya mengingatnya’ 
 
4) Makna Bentuk Akan Datang 

dalam Bentuk Indefinit 
Menjadi Definit  

Makna bentuk akan datang 
merupakan makna yang akan terjadi. 
Perbedaan makna wujud konsep 
waktu  indefinit menjadi definit  dari 
segi waktu terjadinya, dapat 
diketahui dengan jelas ketika 
pemakaiannya di dalam konteks 

kalimat. Sama halnya dengan makna 
bentuk lampau, makna akan datang 
juga ditandai dengan tanda-tanda 
alam atau waktu modern pada bentuk 
waktu lain. 

 
a) Makna Nanti Siang 

Kata tengeri /tәηәri/ ‘siang 
hari’ merupakan pembentuk waktu 
untuk menjadikan kata leun /lәun/ 
‘nanti’ sebagai bentuk waktu 
definit.Kata tengeri /tәηәri/ ‘siang 
hari’ biasanya ditandai dengan tanda-
tanda alam berupa matahari sudah 
muncul semuanya.Ketika matahari 
sudah muncul semuanya masyarakat 
BSDT bisa mengetahui bahwa waktu 
menunjukkan pukul 08.01 siang.  
Berikut akan dijelaskan penggunaan 
kata tengeri /tәηәri/ ‘siang hari’ 
dalam kalimat. 

 
#Leun tengeri tang lalo beli sepetu# 
[Lәun tәηәri taη lalo bәli sәpәtu] 
‘Nanti siang saya pergi beli sepatu’ 

 
b) Makna Nanti Sore 

Kata bian /bian/ ‘sore’ 
merupakan pembentuk waktu untuk 
menjadikan kata leun/lәun/ ‘nanti’ 
sebagai bentuk waktu definit. Kata 
bian / bian/ ‘sore’ sama halnya 
dengan kata tengeri /tәηәri/ ‘siang 
hari’ yaitu biasanya ditandai dengan 
tanda-tanda alam berupa matahari 
sudah berada di ufuk bagian barat. 
Ketika matahari sudah berada di 
ufuk barat masyarakat BSDT bisa 
mengetahui bahwa waktu 
menunjukkan pukul 15.01 sore. 
Berikut akan dijelaskan penggunaan 
kata bian /bian/ ‘sore’ dalam 
kalimat. 

 
#Leun bian tang bekedeq jok balen 
de# 



[Lәun bian taη bәkәde? jOk balen 
dә] 
‘Nanti sore saya bermain ke 
rumahmu’ 
c) Makna Nanti Malam 

Kata kemalem /kәmalәm/ 
‘malam’ merupakan pembentuk 
waktu untuk menjadikan kata 
leun/lәun/ ‘nanti’ sebagai bentuk 
waktu definit. Kata kemalem 
/kәmalәm/ ‘malam’ sama halnya 
dengan kata kebian /kәbian/ ‘sore’, 
kata tengeri /tәηәri/ ‘siang hari’, 
yaitu biasanya ditandai dengan 
tanda-tanda alam berupa matahari 
sudah tak terlihat lagi dan digantikan 
dengan munculnya bulan. Ketika 
matahari sudah tak nampak lagi 
masyarakat BSDT bisa mengetahui 
bahwa waktu menunjukkan pukul 
19.01 malam. Berikut akan 
dijelaskan penggunaan kata kemalem 
/kәmalәm/ ‘malam’ dalam kalimat. 

 
#Leun kemalemte mulei teraweh# 
[Lәun kәmalәm tә mulәi tәrauεh] 
‘Nanti malam kita mulai tarawih’ 

 
5) Makna Bentuk Akan Datang 

dalam Bentuk Definit menjadi 
Lebih Definit 

 Makna bentuk akan datang 
merupakan makna yang akan terjadi. 
Perbedaan makna wujud konsep 
waktu  definit menjadi lebih definit  
dari segi waktu terjadinya, dapat 
diketahui dengan jelas ketika 
pemakaiannya di dalam konteks 
kalimat. sama halnya dengan makna 
bentuk lampau, makna akan datang 
juga ditandai dengan tanda-tanda 
alam atau waktu modern pada bentuk 
waktu lain. 

 

a) Makna Besok Pagi – Pagi 
 

 Kata eru-eru /әru- әru / -
‘pagi-pagi’ merupakan pembentuk 
waktu untuk menjadikan kata lemaq 
/lεma?/‘besok’sebagai bentuk waktu 
definit. Kata eru-eru /әru- әru / -
‘pagi-pagi’ tidak ditandai dengan 
tanda-tanda alam seperti bentuk 
waktu lainnya akan tetapi ditandai 
dengan bunyi kokokan ayam. Ketika 
ayam sudah berkokok masyarakat 
BSDT sudah mengetahui bahwa 
waktu sudah menunjukkan pukul 
05.01 pagi. Berikut akan dijelaskan 
penggunaan kata eru-eru /әru- әru/ 
‘pagi-pagi’ dalam kalimat.  

 
#Lemaq eru-eru ne berangkat jok 
Kalimantan# 
[Lεma? әru- әru ne bәrangkat jOk 
Kalimantan] 
‘Besok pagi-pgi dia berangkat ke 
Kalimantan’ 

 
b) Makna Besok Pagi 

Kata kelemaq /kәlεma?/‘pagi’ 
merupakan pembentuk waktu untuk 
menjadikan kata Lemaq /lεma?/ 
‘besok’ sebagai bentuk waktu 
definit. Lain halnya dengan kata eru-
eru /әru- әru/ ‘pagi-pagi’, kata 
kelemaq /kәlεma?/ ‘pagi’ biasanya 
ditandai dengan tanda-tanda alam 
berupa matahari baru saja muncul. 
Ketika matahari baru terbit 
masyarakat BSDT bisa mengetahui 
bahwa waktu menunjukkan pukul 
06.01 pagi. Berikut akan dijelaskan 
penggunaan kata kelemaq / kәlεma?/ 
‘pagi’ dalam kalimat. 

 
#Lemaq kelemaq  dateng mejitn# 
[Lεma? kәlεma? datәη mәjitn] 
‘Besok pagi mayatnya datang’ 

 



c) Makna Besok siang 
Kata tengeri /tәηәri/ ‘siang 

hari’ merupakan pembentuk waktu 
untuk menjadikan kata lemaq 
/lεma?/ ‘besok’sebagai bentuk waktu 
definit. Kata tengeri /tәηәri/ ‘siang 
hari’ sama halnya dengan kata 
kelemaq /kәlεma?/ ‘pagi’  yaitu 
biasanya ditandai dengan tanda-
tanda alam berupa matahari sudah 
muncul semuanya. Ketika matahari 
sudah muncul semuanya masyarakat 
BSDT bisa mengetahui bahwa waktu 
menunjukkan pukul 08.01 siang.  
Berikut akan dijelaskan penggunaan 
kata tengeri /tәηәri/ ‘siang hari’ 
dalam kalimat. 

 
#Lemaq tengeri Janah sidang leq 
pengedilan# 
[ Lεma? tәηәri Janah sidaη le? 
Pәηәdilan] 
‘Besok siang Janah sidang di 
pengadilan’ 

 
d) Makna Besok Malam 

Kata bian /bian/ ‘sore’ 
merupakan pembentuk waktu untuk 
menjadikan kata 
Lemaq/lεma?/‘besok’ sebagai bentuk 
waktu definit. Kata bian /bian/ ‘sore’ 
sama halnya dengan kata kelemaq 
/kәlεma?/ ‘pagi’ dan kata tengeri 
/tәηәri/ ‘siang hari’ yaitu biasanya 
ditandai dengan tanda-tanda alam 
berupa matahari sudah berada di 
ufuk bagian barat. Ketika matahari 
sudah berada di ufuk barat 
masyarakat BSDT bisa mengetahui 
bahwa waktu menunjukkan pukul 
15.01 sore.  Namun, ketika kata bian 
/bian/ ‘sore’  dikolokasikan dengan 
kata uiq /ui?/ ‘kemarin’ maka bian 
/bian/ ‘sore’tidak lagi bermakna sore 
hari melainkan bermakna malam 
hari. Berikut akan dijelaskan 

penggunaan kata bian /bian/ ‘sore’ 
dalam kalimat. 

 
#Lemaq bian tang lito midang jok 
balen de# 
[Lεma? bian taη lito midaη jOk 
balen de] 
‘Besok malam saya datang ngapel ke 
rumahmu’ 

D. PENUTUP 
1. Simpulan 

Setelah dilakukananalisis data 
terhadap bentuk dan makna konsep 
waktu definit dan indefinit dalam 
bahasa Sasak Desa Terara Kecamatan 
Terara Kabupaten Lombok Timur, 
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 
berikut. 

Di dalam BSDT, terdapat 
konsep waktu definit (waktu pasti), 
indefinit (tidak pasti), perubahan 
indefinit menjadi definit (pasti), 
perubahan definit menjadi lebih definit 
(pasti), dan perubahan definit menjadi 
indefinit (tidak pasti). Pada wujud 
kebahasaan konsep waktu definit, 
didapatkan tujuh data, yaitu neti ‘tadi 
siang’ , bareh ‘nanti’, uiq ‘kemarin’, 
letuiq ‘dua hari yang lalu’, lemaq 
‘besok’, latn ‘dua hari akan datang’ dan 
laeq ‘dulu’. Pada wujud kebahasaan 
konsep waktu indefinit, didapatkan 
enam data, yaitu oneq ‘tadi’, leun 
‘nanti’, bian ‘sore’, bian-bian ‘sore-
sore’, uiq-uiq ‘beberapa hari yang lalu’, 
dan lemaq-lemaq ‘beberapa hari yang 
akan datang’. Pada perubahan wujud 
kebahasaan konsep waktu indefinit 
menjadi definit didapatkan tiga data, 
yaitu oneq ’tadi’, leun ‘nanti’, dan bian 
‘sore’.Pada perubahan wujud 
kebahasaan konsep waktu definit 
menjadi lebih definit didapatkan dua 
data, yaitu uiq ‘kemarin’,  dan lemaq 
‘besok’. Pada perubahan wujud 
kebahasaan konsep waktu definit 



menjadi indefinite terdapat satu data, 
yaitu laeq ‘dulu’. Masing-masing data 
tersebut dapat berubah menjadi definit, 
lebih definit, dan menjadi indefinit 
karena ditambahkan atau dikolokasikan 
dengan keterangan waktu lain dan kata 
yang tak bermakna sehingga, memiliki 
data turunan berupa frase. Bentuk waktu 
lain, yaitu eru-eru ‘pagi-pagi’, kelemaq 
‘pagi’, tengeri ‘siang hari’, bian ‘sore’, 
dan kemalem ‘malam hari’, sedangkan 
kata yang takbermakna yaitu suran dan 
lekit. 

Masing-masing bentuk konsep 
waktu tersebut diklasifikasikan menjadi 
dua makna, yaitu makna waktu lampau 
dan makna waktu akan datang. Namun, 
ada juga bentuk konsep waktu yang bisa 
bermakna ganda yaitu bisa bermakna 
lampau dan akan datang. Pada bentuk 
definit, makna waktu lampau terdiri atas 
empat leksem, yaitu neti ‘tadi siang’, 
uiq ‘kemarin’, letuiq ‘dua hari yang 
lalu’ dan laeq ‘dulu’. Makna waktu 
akan datang terdiri atas tiga leksem 
juga, yaitu bareh ‘nanti’, lemaq ‘besok’, 
dan latn ‘dua hari akan datang. Pada 
bentuk indefinit, makna waktu   lampau 
terdiri atas dua leksem, yaitu oneq 
‘tadi’, dan uiq-uiq ‘beberapa hari yang 
lalu’. Makna waktu akan datang terdiri 
atas dua leksem juga, yaitu leun ‘nanti’, 
dan lemaq-lemaq ‘beberapa hari akan 
datang’. Pada perubahan bentuk 
indefinit menjadi definit, makna waktu 
lampau terdiri atas satu leksem, yaitu 
oneq ‘tadi’. Makna waktu akan datang 
terdiri atas satu leksem, yaitu leun 
‘nanti’. Pada perubahan bentuk definit 
menjadi lebih definit terbagi menjadi 
dua makna juga yaitu makna lampau 
dan akan datang. Makna waktu lampau 
pada bentuk definit menjadi lebih 
definit terdapat satu leksem,  yaitu uiq 
‘kemarin’. Makna bentuk akan datang 
terdapat satu leksem juga yaitu, lemaq 

‘besok’. Pada perubahan bentuk definit 
menjadi indefinite terdapat satu leksem 
yang bermakna waktu lampau yaitu, 
laeq lekit ‘dulu’. Untuk bentuk waktu 
bian’sore’, bian-bian ‘sore-sore’, dan 
suran bian ‘sore menjelang 
magrib’memiliki makna ganda yaitu 
bisa bermakna waktu lampau dan 
bermakna waktu akan datang sesuai 
dengan bentuk waktu apa ketiga bentuk 
waktu tersebut dipasangkan. 

2. Saran  

Penelitian dengan judul “Konsep 
Waktu Definit  dan Indefinit dalam 
Bahasa Sasak Desa Terara Kecamatan 
Terara Kabupaten Lombok Timur 
merupakan penelitian ilmiah pertama 
yang peneliti lakukan dalam rangka 
menempuh strata S1 di dalam bidang 
linguistik. Disadari penelitian ini 
merupakan penelitian pertama yang 
peneliti lakukan, tentunya hasil penelitian 
ini masih banyak ditemukan kekurangan, 
baik dari segi sisi penyajiannya maupun 
isi skripsinya. Oleh karena itu, untuk 
membangun hasil penelitian yang lebih 
baik lagi, maka peneliti mengharap saran 
yang bersifat membangun terhadap 
penelitian ini. Dengan demikian, 
penelitian ini dapat mendapat 
kesempurnaan, sehingga akan  dijadikan 
sebagai bahan evaluasi terhadap 
penelitian-penelitian berikutnya. 
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