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A.Bentuk Tembang Sorong Serah Aji Krama
Tembang Sorong Serah Aji Krama berberbentuk syair dan bersajak bebas. Jumlah baris dalam satu bait tidak beraturan atau tidak sama dengan jumlah baris seperti penulisan pantun yang jumlah baris dealam satu ba’it adalah empat baris. Bentuk penulisan dari tembang Sorong Serah Aji Krama .mirip dengan cara penulisan puisi, perbedaannya ialah puisi hannya merupakan ungkapan hati atau curahan hati, sedangkan tembang adalah suatu syair yang berisi nasihat atau berisi nilai-nilai budaya. Bahasa yang digunakan dalam tembang Sorong Serah Aji Krama adalah bahasa kawi atau bahasa halus sasak. Dalam tembang yang bertugas menembangkan adalah seorang Pembayun, pembayun penampi dan pembayun penyorong saling bergantian dalammembaca tembang.
Dalam prosesi Sorong Serah, tembang yang di tembangkan oleh pembayun terbagi menjadi tiga bentuk tembang yakni tembang pembuka, tembang inti, dan tembang penutup. Bentuk ketiga tembang tersebut sama-sama berbentuk syair dan bersajak bebas.

B.Teks Pembuka Tembang Sorong Serah
Berikut adalah teks tembang pembuka Sorong Serah yang ditembangkan dalam acara pembuka (tembang pembuka)

Pembayun Penyorong :
ida dane sareng sami
Ampura siu ping slaksa
Manah kula kadi angob
Durung tatas titi tata
Kula amung utusan
Hangrebat brana agung
Hanglampahi adat gama
Hadirin semuanya
Maaf beribu maaf
Perasaanku terpana
Belum paham tata tertib
Saya sebagai utusan
Membaawa pembicara yang besar
Menjalani adat agama

Pembayun Penampi :
Tamu hanyar wau prapti
Daweq manjing ring paseban
Kula samadiya ngatos
Duta saiking sora negara
Hangrebat aji suka
Suka sukur mana ingsun
Mula takdir saking Allah
Mandin puji mantra
Ndra’ guna mule pasti
Tamu besar yang baru dating
Silahkan duduk di tempat
Saya sudah lama menunggu
Utusan dari bumi gora
Yang membawa harta benda
Suka sukur dalam hatiku
Sudah takdir dari ilahi
Seperti orang yang baca mantra
Tidak ada arti yang pasti

Pembayun Penyorong
Suka sukur manah kaji
Si’terima pengandika
Mara’ misal jaran pondong
Pan banda tepalu’ ringan
Lamun Allah pekayunan
De’nara’ape le’ rau
Bersyukur Allhamdulillah
Suka sukur hatiku
Diterima pembicaraan
Seperti kuda podong
Diturunkan bebannya jadi ringan
Kalau Allah berkehendak
Tidak ada apapun di ladang
Bersyukur Alhamdulillah


Nilai Budaya dalam Tembang Pembuka
Nilai Ramah Tamah
Masyarakat suku sassak khususnya di desa Janapri mengajarkan nilai-nilai moral yang baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya ketika bertemu dengan siapapun. Bertegur sapa dengan ramah akan menciptakan rasa saling menghargai antar sesama bauk dengan orang yang lebih tua maupun dengan yang seumuran.
Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan tembangpembuka Sorong Serah sebagai berikut:
Ida dana sareng sami
Hadirin semua


Nilai Meminta Maaf
Dalam kehidupan bermasyrakat sering terjadi salah paham yang berujung adanya permasalahan yang membuat adanya ketidak rukunan antar sesama. Oleh karena itu, kerendahan hati untuk meminta maaf tidak membuat seseorang terlihat sombong. Menyelesaikan masalah dengan kata maaf akan menciptakan kerukunan antar waarga.
Nilai tersebut telihat dalam tembang pembuka sebagai berikut:
Ampure siu pingsulaksa
Maaf beribi maaf/
Nilai Rendah Hati
Sikap rendah hati menunjukkan sifat yang baik, dalam kehidupan bermasyarakat sikap sombong akan menimbulkan perselisihan dan adanya rasa tidak nyaman seseorang ketika bersosialisasi. Berkaitan dengan proses adat ini, pembayun atau tokoh adat yangada menunjukkan sikap rendah hati guna menciptakan suasana  nyaman dan hangat dalam prosesi adat. Berikut adalah kutipan tembang yang dimaksud:
Manah kula kadi angob
Durung tatas titi tata
/Perasaanku terpana/
/Belum paham tata tertib/

Nilai Mempertahankan Budaya
Pemertahanan budaya dalam keempat tembang tersebut yaitu budaya Sorong Serah Aji Krama itu sendiri. Dalam pembuka tembang, masalah  Sorong Serah Aji Krama disinggung sebagai informasi tujuan kedatangan Pembayun Penyorong mewakili pihak laki-laki. Acara Sorong Serah Aji Krama adalah salah satu acara paling penting dalam rangkaian upacara adat perkawinan Sasak.Proses pelakasaan Sorong Serah ini diawali dengan pisolo yang berasal dari kata sulur‘obor, penerangan, penjelasan’. Acara pisolo ini mendahului acara Sorong Serah  di mana utusan dari keluarga laki-laki menanyakan kesiapan pihak wanita menerima kedatangan pihak laki-laki. Pihak laki-laki meminta kejelasan apakah seluruh keluarga wanita dapat hadir menyaksikan upacara adat yang sakral tersebut.Waktu penyelenggaraan biasanya siang hari sesudah Dzuhur sebelum Ashar yang disebut Galeng Raraq Kembang Waktu.
Upacara Sorong Serah Aji Krama sangat kaya dengan simbol-simbol yang tercermin baik dalam tata upacara maupun perlengkapan yang dibawa berupa uang dan benda-benda yang biasanya terkumpul dalam Sesirah.Sesirah merupakan satuan dari perangkat lambang-lambang yang ada, dalam istilah Sasak yang disebut Otak Dowe atau Juru Dowe, merupakan Otak atau induk dari Aji Krama dan perangkat Sorong Serah lainnya. Isi atau material sesirah berupa uang dan benda berharga lainnya.Sesirah dalam urutan-urutan Sorong Serah berada paling depan. Kedudukannya pun paling utama karena merupakan lambang adat acara keseluruhan.
masing-masing. Di daerah Lombok Timur dan Lombok Barat, pembacaan tembang Sorong Serah Aji Krama sudah terkikis namun proses Sorong Serahmasih dilangsungkan. Sedangkan di wilayah tengah yaitu Lombok Tengah khususnya di desa Janapria, budaya pembacaan tembang Sorong Serah Aji Krama masih dilestarikan. Pembacaan Budaya Sorong Serah dalam budaya masyarakat Sasak melibatkan banyak masyakarat yang berpartisipasi selain ikut menyertai Pembayun juga sekedar menyaksikan proses adat tersebut.
Berikut kutipan yang menunjukkan pemertahanan budaya Sorong Serah Aji Krama.
Kula amung utusan
Hangrebat brana agung
Hanglampahi adat gama
/Saya sebagai utusan/
/Membawa pembicara yang besar/
/Menjalani adat agama/
Nilai Sopan Santun
Sikap sopan dan santun telah ditanamkan dalam diri individu sejak kecil oleh orang tua terlebih sikap dalam menerima tamu. Tata cara menerima tamu yang baik adalah dengan mempersilahkan tamu masuk di tempat yang sudah disediakan dan duduk. Sikap sopan dan santun akan membuat seseorang yang datang berkunjung akan merasa senang dan merasa dihargai. Masyarakat Janapria menerapkan sikap sopan dalam menerima tamu untuk mempererat rasa saling menghargai dan rasa nyaman dalam bersosialisasi antar sesama, orang datang berkunjung tidak akan merasa segan ketika datang kembali. Terlihat dalam kutipan tembang berikut:
Tamu hanyar wau prapti
Daweq manjing ring paseban
tamu besar yang baru datang
silahkan duduk di tempat

Nilai  Syukur
Bersyukur merupakan suatu cara atau ungkapan terimakasih kepada yang maha kuasa, setiap individu mensyukuri segala yang diberikan oleh tuhannya tidak terkecuali dalam acara adat. Pada setiap pembuka tembang Sorong Serah Aji Krama selalu terselip ungkapan rasa syukur baik oleh Pembayun Penyorong dan Pembayun Penampi.Syukur merupakan sikap menghargai dan menerima atas segala nikmat Tuhan.Kaitannya dengan Sorong Serah Aji Krama di mana pihak Penyorong merasa beban-beban yang diembannya menjadi ringan karena pihak Penampi menerima kedatangannya.Begitu juga dengan pihak Penampi yang merasa lega karena ternyata pihak laki-laki serius melamar si gadis.Masyarakat Sasak sangat menjunjung tinggi budaya syukur, terlihat dari hampir seluruh tembang Sorong Serah Aji Krama menyinggung masalah ini.Berikut kutipan-kutipan tembang tersebut.
Pembayun Penampi:
Suka sukur mana ingsun
Mula takdir saking Allah
/Suka sukur dalam hatiku/
/Sudah takdir dari ilahi/

Pembayun Penyorong:
Suka sukur manah kaji
Si’terima pengandika
Bersyukur Allhamdulillah
/Suka sukur hatiku/
/Diterima pembicaraan/
/Bersyukur Alhamdulillah/


Nilai Agama
Dalam kehidupan masyarakat di Desa Janapria selalu berpedoman kepada nilai-nilai religius atau agama, masyarakat janapria yang seluruh masyarakatnya beragama muslim menanamkan nilai religius semenjak dini untuk menjaga moral-moral generasi yang akan datang. Acara-acara keagamaanpun masih tetap dilakukan dengan tujuan memperkuat nilai religius yang sudah ada. Dalam acara adat Sorong Serah di desa Janapria, masyarakat juga masih menghubungkannya dengan kepercayaan yang di anut (agama) seperti kutipan tembang berikut:
Hanglapahi adat agama
Menjalani adat agama
Nilai Baca Mantra
Diantara kepercayaan yang dimiliki masyarakat sasak,adalah percaya terhadap mantra. Mantra identik dengan do’a tetapi memiliki tata cara yang berbeda, dan memiliki maksud tujuan yang berbeda pula, karena mantra identik dengan kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib. Namun ada pula masyarakat yang tidak percaya dengan mantra. Hal tersebut tetuang dalam kutipan tembang sebagai berikt:
Manding puji mantra
Ndraq guna mule pasti
Seperti orang yang baca mantra
Tidak ada guna yang pasti
Teks Inti Tembang  Sorong Serah
Berikut adalah  teks inti  tembang Sorong Srah Aji Krama.
Pembayun Penampi:
Tamu hanyar saking gora gumi
Daweg runtuhang pengandika
Ade’na sibau sampe
Mangda gelis rampung
Aji suci gelis ketampi
Den dara lan den teruna
Sang na masih bingung
Gelis pada besepukan
Ende’na mara’ turah lan zaman mangkin
Teparan kumpul kandang
Mun ne berat bareng lembah
Selapuq’na pade sukur
Bareng maik bareng lelah
Terjemahan:
Tamu agung datang dari Lombok
Silahkan memulai pembicaraan
Supaya bisa sampai
Pembicaraan cepat selesai
Aji krama cepat diterima
Antara gadis dan jejaka
Mungkin ia masih bingung
Supaya cepat bertemu
Agar tidak seperti zaman sekarang
Disebut kumpul kebo
Satu hati satu tindakan
Kalau berat sama dipikul
Semuanya bersyukur
Sama-sama enak sama-sama lelah

Pembayun Penyorong:
Katur sagung Arte Brane
Kang menongke prelambang Aji Suci
Peri-peri warnipun
Kangaranan Aji Krame
Worten sirah nampah lemah malihipun
Olen-olen serta pemegat
Hane lian malih
Kang rinebat ring pungkur hiki
Sedayane sadye katur
Maring raganda samye
Gung ampure yenne hane kirang banjur
Ragande becik ngandika
Den gelis titiang nahuri
Terjemahan:
Menghaturkan semua harta kaji
Sebagai lambang nilai suci
Indah nian warnanya
Namanya aji krama
Ada sirah, nampak lemah dan
Olen serta pemegat
Masih ada yang lain
Yang di bawa di belakang
Semuanya siap dihaturkan
Pada Anda semua
Mohon maaf jika ada kekurangan
Sebaiknya kami dijelaskan
Agar segera/ kami lengkapi
.
Nilai Budaya Tembang Inti Sorong Serah
Tembang inti Sorong Serah Aji Krama berisikan permintaan pembayun Penampi  untuk segera memulai pembicaraan dan penyerahan Aji Krama oleh rombongan Penyorong yang diwakili oleh pembayun. Berikut bentuk tembang inti dalam acara Sorong Serah Aji Krama yang sebagian besar dikutip dari tembang Sinom dan Dandang Gendis sebagai inti tembang Berikut nilai-nilai budaya yang terdapat dalam tembang inti Sorong Serah Aji Krama, sebagai berikut:
Nilai Musyawarah
Musyawarah adalah suatu kegiatan untuk membicarakan suatu permaslahan dengan cara bersama-sama guna mendapat penyelesaian yang baik dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Khususnya masyarakat desa Janapria masih tetap melakukan musyawarah ketika akan ada acara guna mendengarkan pendapat masing-masing dan mencari jalan penyelesaian yang disetujui bersama. Musyawarah juga dapat mempererat tali silaturrahmi antara keluarga dan masyarakat.
kutipan tembang Sorong Serah Aji Krama yang menunjukkan adanya budaya musyawarah.
Tamu anyar wahu prapti
Daweq runtuhan manikda
Mangda gelis te besopok
Sopo’ ate sopok tindak

/Tamu besar yang baru datang/
/Biar cepat sepakat/
/Satu hati satu tindakan/
/Silahkan memulai pembicaraan/

Nilai Penyerahan Aji Krama
Makna inti dari penyerahan Aji Krama adalah menunjukkan rasa tanggung jawab atas hal yang dilakukan. Khususnya untuk seorang pemuda yang akan membangun rumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga harus siap untuk bertanggung jawab dan memenuhi segala kewajiban. Kaitannya dengan acara adat penyerahan aji krama pada upacar perkawinan adalah kesiapan pihak laki-laki untuk membayar harga (aji) yang sudah disepakati dalam bentuk uang ataupun barang.
Berikut kutipan yang diambil dari tembang Dandang Gendis yang menguraikan mengenai harta Aji Krama yang akan diserahkan pada pihak wanita.
Pembayun Penyorong:
Katur sagung Arte Brane
Kang menongke prelambang Aji Suci
Peri-peri warnipun
Kangaranan Aji Krame
Worten sirah nampah lemah malihipun
Olen-olen serta pemega
Terjemahan:
/Menghaturkan semua harta kaji/
/Sebagai lambang nilai suci/
/Indah nian warnanya/
/Namanya aji krama/
/Ada sirah, nampak lemah dan/
/Olen serta pemegat/

Nilai Tenggang Rasa
Tenggang rasa atau saling menghargai merupakan sikap yang terpuji karena menandakan adanya hubungan yang harmonis antar generasi. Golongan muda akan merasa diperhatikan dan dipedulikan sehingga timbullah rasa hormat golongan muda terhadap golongan tua.Dalam tembang Sorong Serahdi atas, terdapat kutipan yang menunjukkan permintaan Penampi agar menyegerakan acara agar kedua pengantin dapat bersanding di pelaminan secepatnya.Pembayun mengerti perasaankedua mempelai yang masih sangat bingung bagaimana untuk segera bertemu karena tidak sabar ingin segera bersama.Dari hal inilah dapat tercermin bagaimana golongan tetua seperti pembayun memerhatikan dan menyayangi pengantin selaku golongan muda.
Aji suci gelis ketampi
Den dara lan den teruna
Sang na masih bingung
Gelis pada besepukan
/Aji krama cepat diterima/
/Antara gadis dan jejaka/
/Mungkin ia masih bingung/
/Supaya cepat bertemu/


Nilai Moral
Nilai-nilai agama dan adat istiadat masih dipegang teguh oleh masyarakat khususnya masyarakat Janapria. Generasi muda diajarkan untuk selalu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang agama (berzina). Dengan menanamkan nilai moral yang baik diharapkan generasi muda khususnya di desaJanapria untuk tidak terpengaruh dengan hal tersebut dan menjaga pergaulan, pesan seperti ini ada dalam kutipan tembang Sorong Serah sebagai berikut
Pembayun Penampi:
Tamu hanyar saking gora gumi
Daweg runtuhang pengandika
Ade’na sibau sampe
Mangda gelis rampung
Gelis pada besepukan
Ende’na mara’ turah lan zaman mangkin
Teparan kumpul kandang
/Tamu agung datang dari Lombok/
/Silahkan memulai pembicaraan/
/Supaya bisa sampai/
/Pembicaraan cepat selesai/...
/Supaya cepat bertemu/
/Agar tidak seperti zaman sekarang/
/Disebut kumpul kebo/




Nilai Gotong Royong
Pandangan tentang hubungan dengan sesama manusia adalah hal yang utama.Gotong royong adalah prinsip kerja sama, saling membantu bagi kepentingan bersama.Sifat kekeluargaan dan gotong royong inilah yang menjadi adat istiadat bangsa.Masyarakat Sasaksangat menjujung tinggi prinsip ini. Prinsip yang menjadikan orang lain dalam bermasyarakat sebagai keluarga sehingga setiap acara besar yang membutuhkan tenaga orang banyak, biasanya mereka selesaikan secara bersama-sama. Sama halnya dengan proses pernikahan yang melibatkan dua keluarga yang berbeda dan membutuhkan kerjasama masyarakat untuk menjalankan adat istiadat desa.
Masyarakat desa Janapria masih saling membantu dalam hal-hal tertentu seperti ketika ada acara adat, masyarakat tanpa diundang datang membantu secara suka rela karena kerukuna masih terus dijaga, seperti dalam kutipan tembang berikut:
Sopo’ ate sopok tindak
Mun ne berat bareng lembah
Selapuq’na pade sukur
Bareng maik bareng lelah
/Satu hati satu tindakan/
/Kalau berat sama dipikul/
/Semuanya bersyukur/
/Sama-sama enak sama-sama lelah/

Nilai Penyerahan Pelengkap Aji Krama)
Penyerahan pelengkap ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dari pihak wanita. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab seorang lelaki yang ditunjjukkan dengan membawa barang yang sudah ditentukan. Makna atau nilai yang terkandung di dalamnya ialah untuk memohon restu dan meminta kepercayaan orang tua wanita untuk siap dijadikan istri. Hal ini terlihat pada kutipan sebagai berikut.
Hane lian malih
Kang rinebat ring pungkur hiki
Sedayane sadye katur
/Masih ada yang lain/
/Yang di bawa di belakang/
/Semuanya siap dihaturkan/
/

Teks Tembang Penutup Sorong Serah AjiKrama
Berikut adalah teks tembang penutup Sorong Serah
Pembayun Penyorong:
Ngiring puji syukur
maring gusti Allah
deweq titiang kependidikayang
antuq linggih. Kerame
jagi penggel puput tali jinah.
Aji krame lambang adat
Kalihpenganten. Anyar puniki
lan ucapan Bismillahirrohmanirrohim
Yen sampun ke puput
tali jinah aji krame
puniki tanonang
tan yugiye hamangun wicare
malih. Yen wonten
kesisipan iwan lempir
Tindak tanduk titi adat tartib tapsile
Wahyat lan jatmike
denek nuwun Agung agung
rene sinam pure.
Terjemahan:
Marilah kita panjatkan
Puji syukur kepada allah
Karena pada saat ini
Kita utusan dari keluarga
Akan menyelesaikan rangkaian adat
Dan memutuskan tali jinah
Aji krama
Lambang suci adat pengantin
Dengan membaca
Bismillahirrahmanirrahin
Dengan demikian sudah teputus
Tali jinah aji krama.
Dan tidak ada pembicaraan
Dan perdebatan
Dalam artian sudah selesai semua
Mohon maaf jika ada
Kata-kata dan tingkah laku
Yang kurang berkenan.



Nilai Budaya dalam Tembang Penutup
Dalam tembang penutup, terdapat nilai syukur kepada sang kuasa karena telah selesainya rangkaian adat yang dilakukan.Berikut nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya
Nilai Religius
Nilai religius yang dimaksud adalah adanya ungkapan yang selalu dikaitkan dengan agama seperti adanya suruhan untuk selalu bersyukur dan mengingat kebesaran yang Maha Kuasa dalam berbagai aktifitas sehari-hari. Terkait dengan nilai religi terdapat dalam kutipan tembang penutup sebagai berikut:
Ngiring puji syukur
Maring gusti Allah
Marilah kita panjatkan puji syukur
Kepada allah
Nilai Penerapan Adat
Nilai adat yang di maksud adalah adanya penerapan adat yang terus menerus dilakukan guna melestarikan adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan tidak terpengaruh dengan masuknya tradisi modern. Seperti dalam kutipan tembang berikut:
Aji krama lambang adat
Aji krama adalah lambang adat



Implikasi Tembang Terhadap Pembelajaran Sasstra
Implikasi adalah suatu penerapan. Implikasi tembang dalam proses pembelajaran sastra dapat disesuaikan dengan standar kompetensi yang ada di SMP kelas IX yakni “menyimak”. Kompetenwi Dasar yang akan dikembangkan melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yaitu 5.1 menemukan tema dann pesan syair yang diperdengarkan dalam proses pembelajaran yang akan diterapkan, guru menjelaskan materi dengan jelas lalu guru meminta siswa untuk menyimak tembang Sorong Serah Aji Krama yang diperdengarkan, sealanjutnya guru meminta siswa menentukan tema dan pesan syair tembang Sorong Serah Aji Krama.


