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	BAB II	
KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu
		Penelitian terhaduhulu dapat menjadi titik tolak untuk mengadakan penelitian dan akan sangat membantu peneliti menemukan teori-teori yang relevan sehingga memudahkan dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Salah satu penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Lale Yaqti Kusumah (2003) yang berjudul “Lelakaq Sorong Serah Aji Krama dalam masyarakat Lombok Tengah”.Dalam penelitiannya, Kusumah mendiskripsikan tentang bentuk, fungsi, dan makna Lelakaq Sorong Serah Aji Krama dalam masyarakat Lombok Tengah. Kusumah juga menguraikan bagaimana proses acara Sorong Serah, tahapan-tahapannya dan juga Lelakaq yang dibacakan dalam acara Sorong Serah Aji Krama.
		Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh Susilawati (2004)  yang berjudul “Bentuk, Fungsi, dan Makna Tembang Aji Krama dalam Perkawinan Tradisional Adat Sasak Di Desa Saba Janapria”. Dalam penelitiannya, Susi menjelaskan tentang bentuk, fungsi, dan makna Tembang Sorong Serah Aji Krama.Penelitian Susi juga menjelaskan tentang jenis-jenis tembang yang ada di Lombok tengah dalam upacara Sorong Serah Aji Krama.
		Kemudian penelitian sekanjutnya oleh Hayati (2012) yang berjudul “Analisis Bentuk, Fungsi, dan Makna Tembang Cupak Gerantang Kaitannya Dengan Pembelajaran Sastra di SMA”.Hayati dalam penelitiannya menjelaskan tentang bentuk, fungsi, dan makna tembang Cupak Gerantang di Lombok Utara.
		Berdasarkan semua penelitian di atas belum ada yang menjelaskan lebih khusus mengenai Nilai Budaya dalam Tembang Sorong Serah Aji Krama dalam perkawinan adat Sasak.Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi penelitian baru, mampu menambah khasanah ilmu pengetahuaan, memperkenalkan budaya Sasak pada dunia luar, mempertahankan sekaligus mengembangkan budaya foklor lisan khususnya tembang Soroh Serah Aji Krama.
Kajian Teori
Budaya dan Kebudayaan
		Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah.Kata Budhhayah merupakan bentuk jamak dari budhhi (budi atau akal). Buddhi diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia sehingga Widagoho dalam bukunya Ilmu Budaya Dasar (2001:18) mengatakan bahwa budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa sedangkan kebudayaan hasil dari cipta, karsa, dan rasa. Budaya lebih bersifat abstrak sedangkan kebudayaan adalah konkret.  Budaya mencakup sistem gagasan, konsep-konsep, aturan-aturan, serta pemaknaan yang mendasari dan diwujudkan dalam kehidupan yang dimilikinya melalui proses belajar (Poerwanto, 2008:58).Demikian pula, istilah kebudayaan atau culture (bahasa Inggris) berasal dari kata colere (kata kerja bahasa Latin) yang berarti bercocok tanam (cultivation).Cultivation atau kultivasi yang berarti pemeliharaan ternak, hasil bumi, dan upacara-upacara religius yang darinya diturunkan istilah kultus atau “cult”.Sehingga dari segi arti ini berkembanglah arti culture sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengubah dan mengolah alam (Sugeng, 2009: 14).
Dari berbagai definisi tersebut dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan, yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang besifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat (Ramdani, 2008: 97)
		Sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya dan kebudayaan merupakan dua keping uang yang tidak dapat dipisahkan.Budaya lebih bersifat individual dan merupakan kekuatan utama munculnya kebudayaan.Budaya adalah bagian dari kebudayaan merupakan sebuah konsep lebih luas daripada kebudayaan. Hal ini karena budaya bersifat abstrak dan setiap individu memiliki konsep budaya masing-masing sedangkan kebudayaan merupakan implementasi atau perwujudan nyata (real) budaya yang disepakati bersama oleh masyarakat (konvensional).Sehingga jika membahas mengenai budaya berarti secara pasti membahas pula mengenai kebudayaan.Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimilki oleh masyarakat itu sendiri. Kebudayaan memgandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu, pengetahuan serta keseluruhan sturktur sosial,religiusdan lain-lain serta segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas  suatu masyarakat.Kaitannya dengan penelitian ini, adanya tembang Sorong Serah Aji Krama merupakan hasil dari budaya sebuah masyarakat berupa nilai-nilai budaya yang bersifat abstrak dan dijadikan konkret dalam bentuk tembang. Dengan kata lain, budaya dalam tembang adalah budaya itu sendiri karena bersifat abstrak sedangkan tembang adalah kebudayaan karena bersifat konkret. 

Nilai Budaya
	Menurut Koentjaraningrat (1987, dalam Wirsaputra 2011) nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi  yang  hidup  dalam  alam  fikiran  sebagian  besar  warga  masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia. Suatu nilai apabila sudah membudaya di dalam diri seseorang, maka nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di dalam bertingkahlaku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya budaya gotong royong, budaya malas, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai budaya adalah suatu bentuk konsepsi umum yang dijadikan pedoman dan petunjuk di dalam bertingkah laku baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut.
Selanjutnya, bertitik tolak dari uraian-uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa setiap individu dalam melaksanakan aktifitas sosialnya selalu berdasarkan serta berpedoman kepada nilai-nilai atau sistem nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat itu sendiri yang disebut sebagai nilai budaya (Saputra, 2011). Artinya nilai-nilai itu sangat banyak mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik secara individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut. Soerjanto dalam bukunya Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis (1993 : 233) menyatakan bahwa nilai budaya merupakan penghayatan tata nilai dalam masyarakat. Penghayatan adalah interiorisasi, yaitu pernyataan antara nilai yang dilihat dengan diri pribadi. Berkat kesatuan budaya ini maka nilai diwujudkan dalam sikap dan tingkah laku dimotivasi oleh nilai-nilai. Sebab itu tingkah laku dan sikap seseorang selalu berorientasi pada nilai-nilai yang dilihatnya sebagai pedoman normatifnya. Artinya, tingkah laku dan sikap seseorang (masyarakat) yang berbudaya tidaklah dijalankan berdasarkan naluri belaka secara deterministis, tetapi dipolakan menurut keseluruhan nilai yang dimilikinya.
Hal ini sejalan dengan pernyataan William (1988:351) bahwa nilai budaya dalam kebudayaan harus memberi motivasi kepada para anggotanya untuk bertahan hidup dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk kelangsungan hidup. Kedudukan nilai dalam setiap kebudayaan sangatlah penting, maka pemahaman tentang sistem nilai budaya dan orientasi nilai budaya sangat penting dalam konteks pemahaman perilaku suatu masyarakat dan sistem pendidikan yang digunakan untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Sistem nilai budaya ini menjadi pedoman dan pendorong perilaku manusia dalam hidup yang memanifestasi kongkritnya terlihat dalam tata kelakuan. Nilai yang dihayati adalah pandangan hidup, maka tingkah laku atau sikap seseorang akhirnya ditentukan oleh pandangan hidup yang menjadi sumber pemulaan hidupnya. Dengan kata lain, keseluruhan pandangan hidup adalah pegangan dan pelita bagi seseorang dalam menempuh jalan hidupnya. Akhirnya, inti fungsi nilai kebudayaan adalah membuat kehidupan seluruhnya menjadi lebih baik, lebih manusiawi dan berprikemanusiaan.

Tembang Sorong Serah Aji Krama
Tembang
	Tembang merupakan bentuk pengungkapan secara berirama yang memperhatikan panjang pendeknya suara serta lemah kerasnya tekanannada yang diucapkan pada bagian-bagian tertentu pada sebuah syair atau kalimat (Atmaja, 1999: 23).Tembang juga diartikan sebagai sastra lama untuk masyarakat yang dibaca dengan cara dilagukan (Helmy, 2006: 8).Dapat disimpulkan, tembang merupakan sastra lisan berupa syair yang dinyanyikan dan memiliki tujuan pengungkapan tertentu.Tembang dalam masyarakat sasak terbagi menjadi beberapa jenis antara lain:
	Tembang Asmarandana yaitu tembang yang dinyanyikan dikala anak menjadi dewasa, ketika anak memilih kawan hidup dalam menuju ke jenjang rumah tangga untuk selamanya didasarkan kasih sayang dan cinta yang mesra.

Tembang Sinom yaitu tembang dinyanyikan untuk anak sudah muda belia ketika membukakan mata akan kehidupan dunia yang nyata atau berkenalan dengan teman dan sanak saudara untuk mempersiapkan diri mengarungi kehidupan di dunia.
Tembang Durana yaitu tembang yang dinyanyikan sewaktu kedua mempelai naik kepelaminan. Tanda akan syahnya suatu perkawinan atau saat keduanya menguatkan tali ikatan pernikahan.
Tembang Pangkur yaitu tembang yang dinyanyikan untuk memberi peringatan dan menasehati manusia agar tidak melupakan kehidupan akhirat karena kehidupan di dunia adalah sesaat saja. 
Tembang Gandih yaitu tembang yang dinyanyikan ketika seorang perjaka memberi keputusan untuk mempersunting si gadis dengan gembira sebagai lambang kesucian hati dan rasa cinta perjaka kepada si gadis.
		Kelima tembang di atas pada umumnya memberikan makna yang sama yaitu mempersiapkan manusia untuk mengarungi kehidupan baru, baik ketika ia beranjak dewasa maupun akan menempuh perjalan baru bersama pasangannya. Hal ini ini menyebabkan kelima tembang di atas kerap kali dinyanyikan pada upacara perkawinan adat Sasak lebih-lebih pada acara Sorong Serah Aji Krama. 
Sorong Serah
		Dalam kamus Bau Sasak, kata Sorong berarti ‘mendorong’ sedangkan kata Serah berarti ‘menyerahkan’.Secara lebih kompleksnya yaitu para wakil dari mempelai laki-laki membawa mahar kepada keluarga calon pengantin wanita.Saat menyerahkan mahar, wakil dari pihak calon pengantin laki-laki mendorong mahar tersebut ke hadapan wakil pihak perempuan agar diterima dengan hati senang.Kegiatan mendorong mahar sebagai tanda penyerahan mahar tersebut.Jadi, Sorong Serah dalam adat perkawinan Sasak dapat diberi pengertian bahwa merupakan salah satu rangkaian kegiatan adat di mana pengantin laki-laki menyerahkan maskawin (mahar) kepada mempelai wanita.Sehingga kegiatan Sorong Serah adalah salah satu acara yang paling penting dalam rangkaian adat perkawinan Sasak.
		Upacara Sorong Serah sangat kaya dengan simbol-simbol yang tercermin baik dalam tata upacara maupun perlengkapan yang dibawa (Suhardi, 2010: 70). Sorong Serah merupakan acara puncak dari pelaksanaan adat yang dilakukan masyarakat Sasak dengan tujuan guna menyelesaikan dan menentukan kasta dari dua orang yang melangsungkan perkawinan, serta sebagai penentuan harga Aji Krama, kemudian akan membentuk suatu tingkatan yang menjadi penentuan status tentang keberadaannya ditengah masyarakat (Yanti,2003: 18).
Aji Krama 
			Aji Krama berasal dari kata Aji dan kata Krama.Aji berarti nilai, harga, status, dari sebuah kelompok tertentu.Aji dapat pula berarti raja, orang tua sepuh yang dihormati.Krama dalam bahasa Sasak berarti aturan atau tata hidup pada masyarakat yang dijunjung tinggi secara bersama-sama. Oleh sebab itu, sering kita jumpai istilah krama kampung, krama desa, krama adat yang melahirkan stratifikasi sosial yaitu adanya tingkatan-tingkatan atau status sosial yang kemungkinan  besar diilhami atau merujuk pada pembagian peran dalam kehidupan seperti kasta dalam ajaran hindu (Suhardi, 2010: 72). 
Aji Krama adalah nilai sekumpulan penduduk suatu desa atau wilayah (Suhardi, 2010:72-73).Sehingga dapat didefinisikan bahwa Aji Krama adalah harga yang harus diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita (dalam hal ini disebut mahar) sebagai pemenuhan kepatuhan aturan hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.Jadi, adanya Aji Krama dalam pernikahan merupakan kewajiban yang telah diatur dalam adat Sasak dan dianggap sebagai lambang penghormatan kepada pihak wanita.Dalam prosesi Sorong Serah Aji Krama diiringi nyanyian tembang yang dibawakan oleh pembayun (ahli tembang) yang disebut dengan Tembang Sorong Serah Aji Krama.

Upacara Perkawinan Adat Sasak
Dalam Kamus Kosakata Bahasa Indonesia (1990: 330) upacara berarti langkah penghormatan. Menurut Kamus Popular Bahasa Indonesia, upacara berarti tanda-tanda kebesaran (kehormatan, peralatan, penobatan dengan resmi. (2002:219). Dapat disimpulkan bahwa upacara adalah pelaksanaan rangkaian kegiatan kebesaran sebagai tanda untuk penghormatan terhadap sesuatu yang diupacarakan.
Terkait dengan hal tersebut, sebuah perkawinan merupakan kegiatan yang sakral di mana kedua manusia yang berbeda jenis kelamin akan mengikat janji untuk saling melengkapi satu sama lain dan mengarungi bahtera kehidupan yang baru bersama. Kegiatan ini sangat dihormati oleh masyarakat sehingga perkawinan dikategorikan sebagai kegiatan yang harus diupacarakan. Dalam sebuah upacara, tentu saja memiliki banyak proses yang harus dilewati, begitu juga dengan upacara perkawinan. Salah satunya adalah yang dibahas secara khusus dalam penelitian ini yaitu upacara Sorong Serah Aji Krama yang diiringi oleh nyanyian tembang yang disebut Tembang Sorong Serah Aji Krama.
Seorang teruna ‘pemuda’ dapat memperoleh seorang istri berdasarkan adat dengan dua cara yaitu  pertama, dengan soloh atau meminang; kedua, dengan cara merarik atau melarikan si gadis. Setelah salah satu cara sudah dilaksanakan maka keluarga pria akan melakukan tata cara perkawinan sesuai dengan adat Sasak.Menurut Suhardi (2010), upacara perkawinan adat sasak melalui proses atau tahapan-tahapan sebagai berikut:
Midang
Dalam kamus Bau Sasak, midang berarti bertandang, berkunjung, bermain ke rumah gadis (Muhammad, 1997: 620).Midang yaitu bertandang ke rumah gadis dengan tujuan untuk dapat mempersuntingnya (Suhardi, 2010: 25).Acara midang bukan hanya sekedar bertandang dalam pengertian biasa.Tetapi tata cara tertentu sesuai adat yang berlaku di masyarakat. Acara midang saat ini masih tetap dilakukan sebagai tahap penjajakan.Dapat disimpulkan bahwa midang adalah kedatangan seorang pria ke rumah gadis yang sering dilakukan ketika malam hari dengan tujuan untuk menemui gadis yang menjadi calon istri.

Merariq atau Mbait
	Merariq atau mbait merupakan istilah yang sama dalam perkawinan adat Sasak. Kedua istilah itu mengandung pengertian yaitu suatu peristiwa melarikan seorang gadis oleh seorang pemuda untuk dijadikan istri. Oleh sebab itu, sering diartikan sebagai ‘kawin lari’ bagi suku lain. Dalam budaya Sasak, cara kawin seperti itu melambangkan sikap kesatria dan bertanggung jawab serta menghadapi segala resiko demi orang yang dicintainya. Dalam filisofi suku Sasak sikap kesatria memiliki predikat paling tinggi di tengah masyarakat. Selain dengan cara merariq, ada juga cara kawin dengan cara meminang atau dalam bahasa Sasak adalah belakoq. Hal ini biasa dilakukan jika masih ada hubungan keluarga misalnya masih ada hubungan sepupu (Suhardi, 2010: 58).
	Sehingga jika di antara calon mempelai tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan, maka merariq adalah cara yang pada umumnya dilakukan. Masyarakat Sasak menganggap, budaya belakoq seolah-olah menggap si gadis adalah barang yang ditawar-tawar saat acara peminangan sehingga merariq dianggap lebih sastria. Menurut Lalu Wirabakti dkk, sistem merariq yang masih sering terjadi saat ini yaitu sistem melarikan (melaiq) terutama di daerah pelosok-pelosok memiliki tujuh tujuan yaitu, sejati, selabar, bait wali, sorong serah, nyongkolan, dan terakhir semapalik lampak nae (Wirabakti, 2010: 2). Penjelasan istilah-istilah tersebut dapat diperhatikan pada tahap berikut di bawah  ini.
Mesejati
Mesejati adalah pemberitahuan dari pihak laki-laki kepada orang tua wanita bahwa putrinya benar-benar telah merariq (dilarikan).Mesejatibaru dilakukan setelah tiga hari si gadis berada di tempat si pemuda (Suhardi, 2010: 62).Mesajati merupakan kedatangan pihak laki-laki yang diwakili oleh tokoh masyarakat dan dipimpin oleh kepala dusun mengabari kepada pihak perempuan bahwa si gadis benar adanya telah dilarikan oleh si pria (Wirabakti, 2010 : 3). Dengan kata lain, Mesajati adalah kegiatan memberikan kabar atau berita kepada pihak mempelai perempuan bahwa si perempuan sudah dilarikan. Dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari, Mesajati tidak harus menunggu 3 hari. Waktu 24 jam juga dapat dijadikan patokan untuk melakukan Mesajati. Artinya, terhitung sejak si gadis berada di rumah si perjaka selama 24 jam maka bisa dilakukan Mesajati. Bahkan yang lebih unik lagi, berdasarkan patokan jam. Si gadis yang dibawa merariq oleh calon suaminya, jika ia sudah dibawa di atas jam 10 malam belum memberi kabar keberadaanya maka ia bisa dikatakan merariq dan proses Mesajati besoknya dapat dilakukan. 
Selabar
Sebagai kelanjutan dari mesejati, dilakukan selabar yang artinya menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa salah satu masyarakat Sasak telah ada yang merariq atau menikah.Selabar juga disebut dengan bait janji di mana pihak laki-laki diwakili oleh kepala dusun dan tokoh masyarakat lainnya kepada pihak wanita untuk mengabarkan kapan terjadinya acara akad nikah dan proses adat lainnya. Dengan demikian, selabar adalah salah satu proses yang terjadi ketika ada perkawinan adat sasak yang bertujuan untuk memberi informasi kepada pihak terkait mengenai bulan, hari, dan tanggal pelaksanaan terjadinya upacara adat merariq.
Bait Wali
Bait dalam bahasa Sasak artinya adalah ‘mengambil’ dan wali artinya ‘wali nikah atau orang yang berhak menikahkan si gadis’. Bait wali artinya meminta wali nikah kepada pihak perempuan (ayah atau keluarga) yang berhak menjadi walinya. Bait Wali juga dapat diartikan menjemput atau mengambil (bait) wali dari calon pengantin wanita. Selanjutnya setelah mendapatkan wali, barulah dilakukan acara sesuai dengan ajaran agama atau akad nikah (Suhardi, 2010: 65).Wali di sini sesuai dengan ajaran Islam yaitu ayah kandung si gadis, jika tidak ada maka bisa digantikan dengan saudara kandung ayahnya.Apabila tidak ada, dapat digantikan oleh saudara laki-laki dari mempelai wanita.Jika tidak ada, maka hakim bisa menjadi walinya yang kerap kali disebut wali hakim.
Pisuka atau Gantiran
	Dalam adat Sasak, biaya adat perkawinan di sebut Pisuka yang bermakna sama-sama suka.Dalam praktik biasanya disesuakan dengan kemampuan pihak laki-laki.Pisuka dapat berupa wujud uang atau barang-barang perlengakapan acara.Pisuka juga disebut dengan gantiran (Suhardi, 2010: 68). Seiring perkembangan zaman, mesejati, selabar, bait wali sering dan pembicaraan tentang gantiran sering digabung menjadi satu. (Suhardi, 2010: 64).
Sorong Serah Aji Krama
Sorong Serah Aji Krama adalah peristiwa penyerahan maskawin atau mahar oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai lambang penghormatan kepada pihak perempuan.Sorong Serah Aji Krama dilakukan sebelum acara nyongkolan.Nyongkolan adalah salah satu proses merariq di mana kedua pengantin berjalan kaki dari rumah laki-laki menuju rumah wanita dengan diiringi kerabat dan masyarakat secara umum juga iringan musik khas Sasak. Proses Soroh Serah Aji Krama dipimnpin oleh tokoh adat masing-masing pihak.Dalam acara tersebut dilantunkan suatu tembang yang disebut Tembang Sorong Serah Aji Krama dalam bahasa kawi (Suhardi, 2010; 70).
Sempalik Lampak Nae
	Proses bales lampak nae ini terjadi setelah selesai nyongkolandi mana kedua pengantin dan keluarga dekat pengantin datang ke tempat keluarga pengantin wanita dan berbincang-bincang untuk saling kenal lebih jauh (Wirabakti, 2010: 58). Bales lampak naeditujukan agar kedua keluarga dari masing-masing mempelai dapat saling menerima satu sama lain. Tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya diikutkan juga dalam proses ini. Mereka berbincang-bincang sambil menikmati aneka kue dan jajanan tradisional suku Sasak.

2.3 Implikasi Tembang Sorong Serah pada Pembelajaran Sastra di SMP
Sastra adalah semua tulisan atau karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang ditulis dengan bahasa yang indah (Sumardikah, 2002:5).Menurut Aminuddin (2001 dalam Nurhidayati 2012:16), dijelaskan bahwa fungsi pembelajaran sastra antaralain:
	Memberikan informasi yang berhubungan dengan bilai-nilai kehidupan.

Memperkaya pandangan atau wawasan kehidupan salah satu unsur yang berhubungan dengan pemberian maupun peningkatan nilai kehidupan manusia itu sediri.
Memberikan pemahaman tentang nilai-nilai budaya dari setiap zaman yang melahirkan cinta karya sastra itu sendiri.
Mengembangkan sikap kritis pembaca dalam mengamati perkembangan zamannya, sejalan dengan kedudukan sastra itu sendiri sebagai salah satu kreasi manusia  yang mampu jadi semacam peramal tentang perkembangan sastra itu sendiri di masa akan datang.
Pembelajaran sastra dilaksanakan teritegrasi dengan pembelajaran bahasa baik dengan ketrampilan menulis, membaca, menyimak, maupun berbicara.Dalam praktiknya, pengajaran sastra berupa pengembangan kemampuan menulissastra, membaca sastra, menyimak sastra dan berbicara sastra.Kaitannya dengan penelitian ini, maka keterampilan menyimak adalah sasaran pembelajaran yang dapat diterapkan.
Tujuan pengembangan keterampilan menyimak pada pembelajaran sastra yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam menyimak dan memahami segala sesuatu yang diperdengarkan atau yang didengar oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.
	Berangkat dari uraian di atas, kemampuan menyimak siswa dapat ditingkatkan dengan mendengarkan syair  sesuai dengan standar kompetensi “menyimak” kelas IX. Kompetensi Dasar yang akan dikembangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu 5.1 Menemukan tema dan pesan syair yang diperdengarkan. Dalam proses pembelajaran yang akan diterapkan, guru menjelaskan materi dengan jelas dan percaya diri lalu guru meminta siswa untuk menyimak tembang Sorong Serah Aji Krama yang diperdengarkan. Selanjutnya guru meminta siswa menentukan tema dan pesan syair Tembang Sorong Serah Aji Krama.
Penggunaan tembang Soroh Serah Aji Krama sebagai media pembelajaran memiliki banyak keuggulan.Keunggulan-keunggulan tersebut adalah sebagai berikut.
	Siswa mengenal salah satu sastra lisan daerah, khususnya daerah Lombok.

Siswa mengetahui budaya-budaya suku Sasak.
Siswa memahami makna-makna budaya tersebut sehingga dapat menemukan pesan-pesan yang terkandung.
Siswa tidak akan merasa bosan karena menemukan sesuatu yang baru dalam pembelajaran.



