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Kritik Sosial di dalam Lirik Lagu Sasak ’’Penyalean’’ Karya Sejomank 

Group Kajian Max Weber dan Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di 

SMA 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsi bentuk kritik sosial yang terdapat di dalam 

lirik lagu Sasak Penyalean dan bagaimana kaitannya dengan pebelajaran sastra di 

SMA. Pengumpulan data dilakukan dengan metode catat, metode dokumentasi, 

dan metode simak. Hasil penelitian ini, yaitu a) kritik masalah moral, b) kritik 

masalah pendidikan, c) kritik masalah ekonomi, d) kritik masalah keluarga, dan e) 

kritik masalah agama. Selanjutnya, hasil penelitian dikaitkan dengan 

pembelajaran sastra di SMA. Adapun keterkaitan penelitian ini dengan 

pembelajaran sastra di SMA, yaitu a) kaitan hasil penelitian sebagai tujuan 

pembelajaran sastra, yakni siswa diharapkan mampu mencapai tujan pembelajaran 

di kelas yang efektif, informatif, konsep, perspektif, dan bahan ajar apresiasi, b) 

kaitan penelitian sebagai bahan ajar sastra, yakni melalui pemilihan bahan ajar 

yang sesuai sehingga proses pembelajaran di kelas akan berjalan efektif dan 

terarah, bahan ajar sastra yang akan diterapkan dalam hal ini berbentuk teks puisi 

yang dimusikalisasi. Bahan ajar ini sesuai dengan Kurikulum Tingkatan Satuan 

Pendidikan (KTSP) tingkatan SMA dengan aspek pembelajaran, yaitu 

mendengarkan dan standar kompetensi (SK) Memahami puisi yang disampaikan 

secara langsung/ tidak langsung dan kompetensi dasarnya (KD) menemukan dan 

mengungkapkan  isi suatu puisi yang disampaikan secara langsung ataupun melalui 

rekaman dan menemukan nilai-nilai (moral, budaya, sosial, dan agama) di dalam 

pembacaan teks puisi yang dibaca dengan alokasi waktu 2 X 45 menit. 

Kata Kunci: Kritik Sosial, Lagu Sasak Penyalean, Tindak Sosial, dan 

Pembelajaran Sastra. 

 

 



Social Critcsm at Liryc of Sasakness Song Penyalean Sejomank Group at Max 

Weber Persfective and The Relation Learning in Senior High School 

ABSTRACT 

The research en title is aim to describe the form of social criticism which is found 

in Sasaknees Penyalean song lyric and how is the relation to the learning of 

literature in SMA. The data collection use is note method, documentation method, 

and listening method. The results of this research are, a) moral problem criticism, 

b) educational problem criticism, c) economic problem criticism, d) family 

problem criticism, e) religion problem criticism. Then, the result of the research is 

relating to the learning of literature in SMA. These are the relation of the research 

to the learning of literature in SMA, a) the relation of the research result as the 

aims of literature learning, that is, the students are expected to be able to achieve 

the aims of the effective and informative learning in class from appreciation of 

learning literature materials. The relation of the research as the subject matter of 

literature, that is, through the selection of an appropriate subject matter so that the 

process of the learning in class will run effectively and guided, the literature 

teaching materials will use is in the form of musical text of poetry. This teaching 

materials is in accordance with the educational unit level  curriculum (KTSP) 

SMA level with the learning aspect, that is, listening and the standard competence 

(SK) is understand the poetry text reading, with the core competence (KD) find 

the values (moral, culture, social, and religion) in poetry text reading  which reads 

in 2 X 45 minutes. 

Key word: social criticism, sasaknees penyalean song lyric, social follow, and 

learning of literature.      

 

Pendahuluan 

Masyarakat Sasak tentu tidak 

asing mendengar kata cilokaq, 

Cilokaq sendiri merupakan musik 

orkesta daerah Lombok atau sering 

kita dengar dengan kata lagu Sasak.  

Cilokaq sebagai media hiburan yang 

sangat populer dikalangan masyarakat 

Sasak. Musik cilokaq sudah mampu 

membuat masyarakat cinta akan 

hadirnya dijagat industri musik. 

Kedekatan musik cilokaq dengan 

masyarakat, karena di dalam lirik-

liriknya tergambar tentang bagaimana 

keadaan sosial masyarakat Sasak yang 

ada di Pulau Lombok. Lirik-lirik di 

dalam musik cilokaq banyak 

mengangkat tema dari kehidupan 

sosial, tradisi, dan budaya masyarakat 

Sasak. cilokaq dapat dikatakan 

sebagai bagian dari masyarakat Sasak 

karena hampir setiap hari kita dapat 

mendengar lagu Sasak yang diputar 

melalui radio, televisi lokal, dan 

sebagainya. Alat yang dimainkan di 

dalam cilokaq sangat  beragam 

jenisnya. Misalnya dalam iringan 

musik tradisional, alat yang digunakan 

mulai dari gendang, gambus, dan 

gong.  



Di era modern ini banyak 

kelompok-kelompok yang muncul 

mengembangkan musik cilokaq 

dengan iringan musik menggunakan 

alat modern seperti, bas, gitar, piano, 

tenor drum, dan jenis alat music 

modern lainnya. Cilokaq Sejomank 

Group adalah salah satu dari 

kelompok-kelompok cilokaq yang 

masih tetap mengembangkan musik 

cilokaq pada masa ini. Kelompok 

cilokaq ini, berada di Desa Sepakat 

Kabupaten Lombok Tengah 

Kecamatan Praya Timur. Cilokaq ini 

sudah banyak menciptakan lirik-lirik 

lagu yang membahas tentang 

bagaimana kehidupan sosial 

masyarakat Sasak, mulai dari lirik-

lirik lagunya tentang nasihat, petuah, 

kritik sosial, aturan adat, dan doa. 

Masing-masing lirik-lirik lagu tentu 

diciptakan dengan alasan-alasan yang 

sesuai dengan kondisi sosial 

masyarakat Sasak. Lirik-lagu tentang 

kritik sosial dalam upaya 

mempertahankan tradisi misalnya, 

masyarakat Lombok memiliki 

beragam jenis tradisis diantaranya, 

nyongkolan (mengiringi pengantin), 

presean, bau nyale. Tradisi bau nyale 

adalah tradisi yang rutin dilakukan 

setiap tahun di Pulau Lombok, namun 

di setiap pelaksanaannya banyak 

sekali tindakan yang sangat 

menyimpang yang dilakukan oleh 

sebagian masyarakat.   

Kelompok cilokaq   ini yang 

melihat tindakan yang seperti itu 

kemudian melakukan kritik melalui 

penulisan lirik lagu yang kemudian 

disampaikan melalui cilokaq. Lirik 

lagu ini tercipta karena bentuk 

kepedulian group ini terhadap terdisi 

Bau Nyale yang ada di Pulau Lombok 

tepatnya di Pantai Kali Antan Lombok 

Timur. Penulis menciptakan lirik lagu 

dengan judul “Penyalean” lirik lagu 

ini menceritakan tentang bagaimana 

pentingnya menjaga tradisi Bau Nyale 

yang diwariskan secara turun-temurun 

oleh nenek moyang masyarakat Sasak 

terdahulu, namun harus di rusak oleh 

sebagian masyarakat dengan 

melakukan tindakan-tindakan yang 

menyimpang dari aturan- aturan yang 

berlaku di masyarakat sasak.  

Berdasarkan uraian di atas, di 

dalam penelitian ini dipilih lirik lagu 

Sasak ‟Penyalean‟ karya Sejomank 

Group, karena lagu ini mengandung 

tentang tindakan sosial sebagian 

masyarakat Sasak, seperti melakukan 

hubungan di luar pernikahan,  

perampokan, minum-minuman keras 

dan tindakan kriminal lainnya di saat 

pelaksanaan upacara tradisi dan budaya 

Bau Nyale di Pulau Lombok. 

Seharusnya tradisi peninggalan orang 

tua atau nenek moyang terdahulu harus 

dijaga, dipelihara, dan dilestarikan 

sesuai dengan aturan-aturan yang 

berlaku dimasyarkat Sasak, bukan 

sebaliknya menjadikan tradisi yang 

dilaksanakan satu kali dalam setahun 

ini sebagai tempat untuk melakukan 

tindakan-tindakan yang menyimpang 

yang justru  merusak tradisi Bau Nyale 

di Pulau Lombok. 

Penyimpangan-penyimpangan yang 

dikritik dalam lirik lagu tersebut, 

kemudian perlu diangkat dalam sebuah 

penelitian, untuk memberikan 

pengertian dan pengarahan bagi 

masyarakat terutama pelajar, tentang 

bagaimana pentingnya menjaga dan 

melestarikan tradisi dan budaya yang 

ada di Pulau Lombok khususnya pada 

tradisi Bau Nyale. Berdasarkan inilah 

penulis merasa tertarik untuk 

menjembatani sebuah karya sastra 

dengan melakukan penelitian mengenai 

kritik sosial di dalam lirik lagu 



“penyalean” dengan perspektif Max 

Weber dan bagaimana kaitannya 

dengan pembelajaran sastra di SMA. 

 

Rumusan Masalah 

a) Bagaimanakah bentuk-bentuk 

kritik sosial di dalam lirik lagu 

Sasak ‟Penyalean‟ Karya 

Sejomank Group perspektif 

Max Weber?  

b) Bagaimanakah keterkaitan 

penelitian dengan pembelajaran 

sastra di  SMA? 

Tujuan Penelitian 

a) Mengetahui bentuk-bentuk 

kritikan sosial di dalam lirik 

lagu Sasak ‟Penyalean‟ Karya 

Sejomank Group perspektif 

Max Weber.  

b) Memaparkan keterkaitan hasil 

analisis kritik sosial di dalam 

lirik lagu Sasak ‟Penyalean‟ 

Karya Sejomank Group dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 

Manfaat Penelitian 

a) manfaat  penelitian ini secara 

teoretis dapat memberi 

sumbangan ilmu pengetahuan 

dari segi pengkajian budaya, 

tradisi, adat-istiadat, dan 

kehidupan sosial masyarakat 

Sasak, memberikan peneliti 

tambahan referensi untuk  

mengkaji kehidupan sosial 

masyarakat, baik yang objek 

kajiannya merupakan lagu 

maupun yang lainnya, dan 

memberi manfaat di dalam 

pengembangan ilmu, baik sosial 

maupun disiplin ilmu budaya.  

b) Secara praktis, penelitian ini 

untuk pengajaran sastra di SMA 

dapat dijadikan sebagai cara 

baru di dalam pengajaran sastra 

karena caranya dengan  

menggunakan lagu sebagai 

media pembelajaran dan dapat 

memberikan penikmat sastra 

gambaran tentang kondisi sosial 

masyatrakat Sasak yang 

tergambar  melalui lirik lagu 

lagu Cilokaq. 

Tinjauan Pustaka 

Penelitian Relevan 

a) penelitian yang dilakukan 

oleh Husnul Fatimah (2016) 

berbentuk skripsi dengan 

judul “Marginalisasi 

Perempuan dalam Lagu 

Sasak Populer Menggunakan 

Kajian Feminisme Max 

Weber”. Penelitian ini 

berbicara tentang bentuk 

marginalisasi perempuan 

berdasarkan tindakan sosial 

yang mengacu kepada empat 

tindakan, yaitu 1) bagaimana 

upaya yang dilakukan 

perempuan untuk mencapai 

tujuannya menjadi perempuan 

terhormat yang dilakukan 

dengan berbagai cara, 2) 

perempuan yang memiliki 

akhlak baik, etika yang baik, 

dan yang selalu menepati janji 

yang mengandung nilai unsur 

keagamaan, 3) tindakan 

perempuan ketika 

kekecewaan yang dirasakan 

selalu dipandang rendah, dan 

4) tindakan tradisional yang 

terdapat di dalam lagu Sasak 

adalah tindakan seorang 

perempuan melakukan 

pengorbanan demi posisi 

menjadi perempuan yang bisa 

mengambil haknya. 



b) penelitian yang dilakukan 

oleh Syarifullah (2015)  

dengan judul “Nilai Budaya 

Lagu Samawa Karya Oby 

Pamungkas”. Penelitian ini 

berbicara tentang kehidupan 

masyarakat Sumbawa dalam 

hal mempertahankan nilai-

nilai yang ada di wilayahnya 

seperti: nilai religi dan sosial, 

lebih khususnya nilai budaya 

berhubungan dengan manusia 

dan Tuhan, manusia dan 

masyarakat, manusia dengan 

manusia lain, dan hubungan 

budaya dengan manusia 

dengan dirinya sendiri. 

c) penelitian yang dilakukan 

oleh Zainul Arifin (2014) 

dengan judul “Kritik Sosial 

Dalam Lirik Lagu pada 

Album Kamar Gelap Karya 

Efek Rumah Kaca: Tinjauan 

Sosiologi Sastra dan 

Implementasinya dalam 

Pembelajaran Sastra di SMA” 

penlelitian ini berbicara 

tentang masalah politik, 

kemanusian, moderenitas, 

sosial budaya, dan 

lingkungan. Dari masalah-

masalah yang diangkat di 

dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan kritik terhadap 

permasalahan yang terjadi 

dalam kehidupan sosial 

masyarakat melalui lagu efek 

rumah kaca.  Adapun kritik 

yang dilakukan oleh peneliti 

dalam kehidupan sosial 

masyarakat melalui lagu Efek 

Rumah Kaca, meliputi 1) 

kritik terhadap kekuasaan 

dalam lirik lagu “Kau dan 

Aku Menuju Ruang Hampa”, 

2) kritik terhadap modernitas 

d alam lirik lagu “ Kenakalan 

Remaja di Era Informatika”, 

3) kritik terhadap sosial 

budaya dalam lirik lagu “ 

Menjadi Indonesia”, dan 4) 

kritik terhadap kerusakan 

alam dalam lirik lagu “ Hujan 

Jangan Marah”. 

 

Definisi Istilah 

1.Kritik Sosial 

Menurut Herman J. Waluyu 

(Dalam Suprihatin: 2015) kritik sosial 

adalah sebuah tema dalam karya sastra 

tentang adanya ketidakadilan dalam 

masyarakat, dengan tujuan untuk 

mengetuk nurani pembaca agar 

keadilan sosial ditegakkan dan 

diperjuangkan. Kritik sosial adalah 

sanggahan terhadap hal-hal yang 

dianggap menyalahi aturan, hukum dan 

tata nilai yang sudah menjadi konvensi 

umum. Kritik sosial didalam karya 

sastra adalah sarana pengarang untuk 

menyampaikan ketidakpuasannya 

terhadap sendi-sendi kehidupan 

masyarakat.  

2. Lagu Sasak (Cilokaq) 

Di dalam (Naniek, 2012:65-

67).Cilokaq merupakan musik orkesta 

daerah Lombok. Pada awalnya 

kesenian ini dimainkan ole masyarakat 

Sakra Lombok Timur. Setelah 

permainan musik ini banyak 

memasukkan unsur-unsur musik lain ke 

dalam musik cilokaq, musik yang 

berakar di masyarakat petani ini 

merambah ruang dengan masyarakat 

perkotaan. Musik cilokaq pada awalnya 

menggunakan peralatan musik yang 

mirip dengan musik keroncong.  

Selanjutnya dalam (Naniek, 

2012:65-67) menyebutkan peralatan-

peralatan yang dimainkan di dalam 



musik cilokaq terdiri atas alat-alat 

sebagai berikut.  

a) Alat petik  gambus ada dua 

buah. Masing-masing 

berfungsi sebagai melodi dan 

akord. 

b) Alat gesek biola ada dua buah 

berfungsi sebagai pembawa 

melodi. Gambus terbuat dari 

kayu gerupuk dan kulit 

kambing sebagai 

resonatornya. Bentuknya 

menyerupai gitar, hanya pada 

perutnya tidak berpinggang, 

senarnya terdiri atas empat 

nada, masing-masing satu 

senar. 

c) Alat tiup, suling dan pereret 

yang berfungsi sebagai 

pembawa melodi. 

d) Alat pukul, gendang ada tiga 

buah. Masing-masing 

berfungsi sebagai pembawa 

irama, pembawa dinamika 

dan tempo, juga sebagai 

gong. Rerincik digunakan 

sebagi alat retmis. 

Fungsi orkesta ini sebagai 

hiburan pada acara perkawinan, 

khitanan, atau hari-hari besar nasional 

dan daerah. Orkesta ini datang dengan 

ditanggap (diupah). Selain itu, dapat 

juga berfungsi sebagai pemberi 

semangat gontong royong. 

Lagu-lagu yang dimainkan oleh 

cilokaq ini pada umumnya disebut 

kayaq. Kayaq merupakan kesenian 

yang sangat populer di kalangan 

masyarakat pedesaan di Pulau Lombok. 

Biasanya orang-orang pedesaan 

menyanyikannya sambil menanam dan 

memanen hasil padi di sawah. 

Kini cilokaq yang lahir di desa 

itu telah bergeser ke wilayah perkotaan. 

Materi lagu tidak hanya berbicara 

tentang orang-orang yang bekerja di 

sawah atau percintaan perempuan dan 

laki-laki. Kini materi lagu telah 

menyentuh wilayah di luar Lombok.   

 

Landasan Teori 

1. Kritik Sosial    

Kritik sosial merupakan suatu 

upaya yang dilakukan individu untuk 

memberi suatu penilaian terhadap 

permasalahan tentang baik atau buruk 

kejadian yang terjadi atau kenyataan 

sosial yang terjadi di masyarakat.  

Kenyataan sosial yang dikritik adalah 

kenyataan sosial yang dianggap 

menyimpang di dalam suatu 

masyarakat dalam kurun waktu 

tertentu. 

Menurut Rene Wellek (dalam 

suprihatin, 2015: 14) kritik sosial 

terdiri dari dua kata yaitu kritik dan 

sosial. Untuk lebih mudah dalam 

memahaminya, berikut akan dijelaskan 

mengenai asal kedua kata tersebut. 

Kata kritik sangat luas dipergunakan 

dalam berbagai hubungan dikalangan 

masyarakat dunia, seperti lingkungan 

politik, pertahanan, ekonomi, sosial, 

budaya sejarah, musik, seni, dan 

filsafat. Dalam pembicaraan tentang 

sastra , pemakaian istilah kritik harus 

dibatasi pada masalah kritik sastra 

supaya ruang lingkupnya terbatas. 

Rene Wellek lebih lanjut mengatakan 

bahwa istilah kritik mempunyai bentuk 

criticsm, critica, ia critique yang 

ketiganya memiliki perbedaan nuansa 

makna yang relatif kecil. Apabila kita 

membuka kamus dalamk bahasa asing , 

kita akan dapat menemukan arti dari 

kata tersebut. Seperti, kritik (critic) 

yang mempunyai bentuk criticism 

karena dianggap lebih ilmiah, lebih 

rasional, dan lebih pas atau sesuai 

maknanya. Sedangkan istilah sosial 

(social) secara khusus kata sosial 

maksudnya adalah hai-hal mengenai 



berbagai kejadian dalam masyarakat 

yaitu persekutuan manusia, dan 

selanjutnya dengan pengertian itu 

untuk dapat berusaha mendatangkan 

perbaikan dalam kehidupan manusia 

(Burhan, 2007:27). 

Secara sederhana, kritik sosial 

merupakan salah satu bentuk kepekaan 

sosial. Kritik sosial yang murni tidak 

didasarkan pada tanggung jawab bahwa 

manusia bersama-sama bertanggung 

jawab terhadap lingkungan sosialnya. 

Oleh karena itu, kritik sosial mencakup 

berbagai segi kehidupan baik politik, 

ekonomi, sosial, pendidikan dan 

budaya. 

Menurut Herman J. Waluyo 

(dalam suprihati, 2015: 11) kritik sosial 

adalah sebuah tema dalam karya sastra 

tentang adanya ketidakadilan dalam 

masyarakat, dengan tujuan untuk 

mengetuk naluri pembaca agar keadilan 

sosial ditegakkan dan diperjuangkan. 

Kritik sosial adalah sanggahan terhadap 

hal-hal yang dianggap menyalahi 

aturan, hukum dan tata nilai yang 

sudah menjadi konvensi umum. Kritik 

sosial dalam karya sastra adalah sarana 

pengarang untuk menyampaikan 

ketidakpuasannya terhadap sendi-sendi 

kehidupan masyarakat. Riuhnya kritik 

sosial dalam panggung sastra, semoga 

menjadi inspirasi bagi berbagai elmen 

bangsa untuk memperbaiki negri ini. 

Kritik sosial yang menguak dari lubuk 

sastra, akan menjadi ekpresi kehidupan 

yang sesungguhnya. Artinya, karya 

sastra dianggap melalui manifestasi 

struktur sosial tertentu, baik sebagai 

afirmasi (pengakuan), restorasi 

(pengembalian pada semula), dan 

inovasi (pembaharuan), maupun negasi 

(pengingkaran). 

Penilain tersebut terungkap 

dengan cara mengamati, menyatakan 

kesalahan, memberi pertimbangan dan 

sindiran guna menentukan atau 

menemukan nilai yang benar suatu 

masyarakat lewat pemahaman dan 

penafsiran kenyataan-kenyataan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengertian kritik sosial juga memberi 

batasan kritik sosial selalu disertai 

dengan empat hal, yaitu 1) penilaian 

yang dilakukan oleh seorang, 2) kritik 

sosial digunakan untuk menentukan 

nilai yang benar suatu masyarakat, 3) 

kritik sosial didasarkan kepada 

kenyataan sosial, dan 4) bentuk 

penyampaian kritik sosial dengan cara 

mengamati, menyatakan kesalahan, 

memberi pertimbangan, dan sindiran 

terhadap permasalahan yang terjadi. 

Burhan (2007:27-28) 

memaparkan bahwa sosiologi adalah 

ilmu masyarakat atau ilmu 

kemasyarakatan yang mempelajari 

manusia sebagai anggota golongan atau 

masyarakatnya (tidak sebagai individu 

yang terlepas dari golongan atau 

masyarakatnya), dengan ikatan-ikatan 

adat, kebiasaan, kepercayaan atau 

agamanya, tingkah laku serta 

keseniannya atau disebut kebudayaan 

yang meliputi segala segi 

kehidupannya. 

Dalam suatu karya sastra, kritik 

sosial merupakan sarana pengarang 

untuk menyampaikan 

ketidakpuasannya terhadap sendi-sendi 

kehidupan masyarakat. Hal ini seperti 

dijelaskan oleh sapardi djoko damono 

(1988:63) karena karya sastra adalah 

kreatif, yaitu menciptakan Usnaya, 

sedangkan kritik sastra adalah kreatif, 

yaitu menanggapi dunia Usnaya, 

kekokohan karya sastra berbeda dengan 

kekokohan kritik sastra. Karya sastra 

benar-benar makrifat akan tahan 

waktu.Usnaya tetap hidup, meskipun 

dia sudah mati mendadak, sementara 

perkembangan zaman akan 



menimbulkan sikap yang berbeda 

terhadap dunia Usnaya. Dengan 

demikian , tanggapan terhadap dunia 

Usnaya akan sangat bergantung pada 

keadaan zaman. Begitu zaman berubah 

dan dunia Usnaya masih hidup, dunia 

tersebut akan ditanggapi dengan 

perkembangan zaman yang sudah 

berubah. Dibanding dengan karya 

sastra, kritik sastra lebih terkait pada 

zamannya. Dari waktu ke waktu, karya 

sastra yang kokoh akan memancing 

sekian banyak kritik sastra yang 

mungkin tidak terhitung jumlahnya. 

Tentang kritik social, W. S 

Rendra (dalam suprihatin, 2015:16) 

juga menjelaskan bahwa kewajiban 

seorang penyair untuk mengkritik 

semua oprasi di masyarakat, baik yag 

bersifat secular dan spiritual yang 

menyebabkan adanya kesadaran dalam 

keehidupan ini, sebab kemacetan 

kesadaranadalah kemacetan daya cipta, 

kemacetan daya hidup, dan 

melemahkan daya pebangunan. Sastra 

mencerminkan persooalan ssosial yang 

ada dalam maasyarakatnya, dan jika 

pengarang memiliki taraf keepekaan 

yang tinggi, karya sastranya pasti 

mencerminkan kritik ssosial yang ada 

dalam masyarakat kita 

Bertolak dari beberapa 

pendapat diatas, dapat disimpulkan 

bahwa kritik sosial adalah salah satu 

bentuk komunikasi yang berbentuk 

sindiran, tanggapan, sanggahan 

terhadap hal-hal yang dirasa 

menyimpang, menyalahi aturan, hukum 

dan tata nilai. Tanpa kritik sastra 

memang bisa maju tetapi dengan kritik 

kontribusi sastra untuk kehidupan 

kebudayaan dan pengetahuan 

humaniora bisa kian lengkap. Sastra 

tanpa kritik seperti makan tanpa 

sambal, tanpa rasa pedas dan tidak 

memberi kenikmatan yang opyimal. 

Namun, adanya kritik dalam 

masyarakat terkadang masih dipandang 

sebagai sesuatu yang negatif, karena 

sering menyampaikan kejelekan dan 

kekurangan orang lain. Kritik sosial 

dapat disampaikan secara langsung 

maupun tidak langsung, kritik sosial 

disampaikan melalui media, media 

penyampaian kritik sosial beraneka 

ragam jenisnya. Karya sastra adalah 

salah satu media paling tepat untuk 

menyampaikan kritik sosial, salah 

satunya adalah melalui teks lirik lagu. 

Sedangkan kritik sosial yang dilakukan 

secara langsung, yaitu dengan cara 

unjuk rasa. 

Adapun batasan di dalam kritik 

sosial yang dibicarakan di dalam 

penelitian ini adalah kritik sosial yang 

berdasarkan kepada kenyataan-

kenyataan sosial. Kenyataan sosial 

yang dikritik adalah kenyataan sosial 

yang dianggap menyimpang di dalam 

suatu masyarakat dan dalam kurun 

waktu tertentu. Peneliti bermaksud 

menganalisis masalah-masalah sosial 

yang terjadi di dalam tradisi bau nyale 

yang melalui lirik lagu Sasak 

‟Penyalean‟ karya sejomank group 

yang dikhususkan kepada masyarakat 

Lombok dengan latar belakang waktu, 

tempat, dan budaya bau nyale di 

masyarakat Lombok itu sendiri 

2.3.2  Jenis-Jenis Kritik Sosial 
 Masalah-masalah sosial yang 

terjadi di dalam masyarakat dapat 

dikurangi atau bahkan diatasi dengan 

berbagai cara. Salah satunya dengan 

mengemukakan kritik. Hal ini sesuai 

dengan teori tindakan yang 

dikemukakan oleh Max Weber, Di 

dalam Jones (2016:117) Max Weber 

mengemukakan bahwa manusia 

melakukan sesuatu karena mereka 

memutuskan untuk melakukan itu 

untuk mencapai sesuatu yang mereka 



kehendaki. Setelah memilih sasaran, 

mereka memperhitungkan keadaan, 

kemudian melakukan tindakan. Stuktur 

sosial adalah produk tindakan itu. 

Keadaan sosial itu tercipta karena 

tindakan itu menjadi hambatan sebagai 

kekuatan stuktural dan bagaimanapun 

tindakan sejatinya tetap mental yang 

dipilih di dalam konteks persepsi 

pelaku hambatan struktural itu.  

Menurut Soekanto (di dalam 

Retnasih, 2014:25-26) pada hakekatnya 

masalah masalah sosial yang terjadi 

pada masyarakat merupakan 

gejalagejala yang tidak dikehendaki 

atau gejala patologis. Gejala-gejala 

tersebut akan menyebabkan 

kekecewaan dan penderitaan bagi 

warga masyarakat. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa masalah-masalah 

sosial yang terjadi akibat adanya 

ketidaksesuaian unsur-

unsurkebudayaan atau masyarakat, 

yang membahayakan kehidupan 

kelompok sosial. 

 Berdasarkan uraian di atas 

maka kritik sosial pada penelitian ini 

diklasifikasikan menjadi sembilan 

aspek, meliputi politik, ekonomi, 

kebiasaan, pendidikan, keluarga, moral, 

gender, agama, dan teknologi. 

Pembagian ini didasarkan pada 

pembagian lembaga-lembaga 

kemasyarakatan yang meliputi: politik, 

moral, pendidikan, agama, rumah 

tangga, ekonomi dan kebiasaan. Aspek 

aspek ini kemudian dikembangkan lagi 

menjadi sembilan aspek dengan 

membagi aspek kebiasaan menjadi dua, 

yaitu aspek kebudayaan dan aspek 

gender, karena gender dan budaya 

merupakan aspek yang sama-sama 

berakar pada kebiasaan masyarakat. 

Aspek ekonomi dikembangkan menjadi 

dua, yakni ekonomi dan teknologi. 

Sebab teknologi terlahir seiring dengan 

perkembangan ekonomi dan industri. 

Masalah-masalah yang ada sebenarnya 

adalah bagian dari lembaga-lembaga 

kemasyarakatan yang muncul karena 

ketidakstabilan kondisi baik itu 

individu maupun kelompok. 

Melalaui kritik sosial, masalah-

masalah sosial yang terjadi di dalam 

masyarakat, lebih khususnya 

masyarakat Sasak diharapkan dapat 

dikurangi. Dengan demikian, keadaan 

yang ideal dan harmonis dapat 

diciptakan di dalam kehidupan sosial, 

khususnya di dalam melestarikan 

tradisi dan budaya. 

Penggambaran kritik sosial yang 

mengalir dalam tiap-tiap lirik lagu 

Sasak ‟Penyalean‟ karya Sejomank 

Group memiliki nilai yang akan 

membuat pendengarnya tau apa yang 

ingin disampaikan oleh pengarangnya 

terhadap situasi yang terjadi dalam 

masyarakat Sasak.  

Berdasarkan uraian di atas, maka 

kritik sosial di dalam penelitian yang 

berjudul “Kritik Sosial dalam Lirik 

Lagu Sasak Penyalean Karya Sejomank 

Group  perspektif Max Weber dan 

Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra 

di SMA” ini dapat diklarifikasikan 

menjadi empat aspek. Keempat 

aspeknya, yaitu 

a) Kritik Sosial Masalah 

Ekonomi 

Di dalam Retnasih (2014) 

memaparkan bahwa Perkembangan 

ekonomi tidak hanya memiliki dampak 

positif seperti meningkatnya tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Tetapi juga 

memiliki dampak negatif yang 

menyertainya, misalnya pada 

masyarakat dengan sistem ekonomi 

liberal, mereka mampu berusaha 

semakin kaya dan yang memiliki 

keterbatasan akan sulit berkembang 

karena kalah bersaing. Kurangnya 



pemerataan inilah yang melahirkan 

kesenjangan sosial dan menjadi akar 

dari berbagai tindak kriminal, demi 

memenuhi kebutuhan ekonomi, tak 

jarang manusia rela melakukan tindak 

kejahatan seperti mencuri, merampok, 

dan lain-lain. 

Selain itu tuntutan untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi 

terkadang memaksa manusia untuk 

mengesampingkan banyak hal, seperti 

misalnya anak-anak, keluarga, dan juga 

teman. Masalah seperti inilah yang 

sering menuai kritik, sebab apabila 

menyangkut sosok anak-anak maka 

dampak yang timbul akan 

berkepanjangan dan melahirkan 

berbagai permasalahan lain. Apabila 

dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangan anak-anak kurang 

mendapat perhatian dan kepedulian 

orang tua, hal ini akan mempengaruhi 

pribadi seorang anak di masa dewasa. 

Tidak hanya berdampak pada 

anak-anak, permasalahan ekonomi juga 

membawa dampak padaorang dewasa. 

Kesulitan ekonomi akan mendorong 

manusia untuk memperoleh 

penghasilan lebih melalui berbagai 

cara. Ada kalanya manusia 

mengelabuhi orang lain. Orang yang 

awalnya berkepribadian baik bisa saja 

berubah menjadi jahat jika menyangkut 

masalah ekonomi.  

Kritik terhadap masalah 

ekonomi di dalam lirik lagu Sasak 

“Penyalean” karya Sejomank Group 

ditunjukkan pada perlilaku kejahatan, 

seperti perampokan, berjudi, dan 

kriminal lainya. Perilaku atau tindakan 

sebagian masyarakat yang seperti itu 

akan membuat masyarakat yang 

lainnya dirugikan. 

b) Kritik Sosial Masalah 

Pendidikan 

Sumaadmadja (dalam Retnasih, 

2014: 31) menjelaskan bahwa 

pendidikan secara luas merupakan 

pembentukan kepribadian, kemajuan 

ilmu, kemajuan teknologi dan 

kemajuan kehidupan social pada 

umumnya. 

Dengan pendidikan, manusia 

dapat menghadapi masalah-masalah 

yang terjadi pada dirinya sendiri dan 

masyarakat. Masalah pendidikan 

merupakan masalah yang sangat 

penting dalam kehidupan, sehingga 

pendidikan tidak dapat dipisahkan 

sama sekali dengan kehidupan bangsa 

dan Negara (Ahmadi, dkk dalam 

Retnasih, 2014:32). 

Perilaku masyarakat  dalam 

konteks orang-orang yang melakukan 

tindakan yang tidak bermoral (tidak 

memiliki budipekerti dan akhlak yang 

baik) di dalam lirik lagu Sasak 

“Penyalean” tentu tidak paham arti dari  

pendidikan. Kurangnya pendidikan 

yang dimiliki oleh seseorang bisa 

menyebabkan tindakan-tindakan yang 

seharusnya tidak terjadi pasti akan 

terjadi. 

c) Kritik Sosial Masalah Moral 

Poerwodarminto (dalam 

Retnasih, 2014:32) menjelaskan bahwa 

moral adalah ajaran tentang baik dan 

buruk yang diterima umum mengenai 

perbuatan, sikap, kewajiban, dan 

sebagainya: akhlak, budi pekerti, dan 

susila. 

Nurgiyantoro (dalam Retnasih, 

2014:35) moral merupakan system nilai 

tentang bagaimana kita harus hidup 

secara baik sebagai manusia. System 

nilai tersebut terbentuk dari nasihat, 

wejangan, peraturan, printah dan 

semacamnya. 

Salah satu sikap moral yang 

lazim ditemukan adalah sifat serakah. 

Rasa ingin memiliki sesuatu 



merupakan sifat hakiki setiap manusia, 

tetapi apabila keinginan untuk memiliki 

sesuatu tidak dapat dikontrol dengan 

baik.  

Kritik terhadap moral memang 

menjadi bagian penting yang menjadi 

inti kritik di dalam lirik lagu Sasak 

“penyalean” ini, dalam hal ini konteks 

pemuda-pemudi menjadi sasaran 

utama. Pacaran adalah tontonan yang 

sudah biasa di era modern ini. Pada 

saat ini, pendidikan tentang moral 

sangat perlu diberikan pada anak-anak 

muda khususnya, karena jika moralnya 

sudah dikesampingkan maka anggapan 

mereka budipekerti dan akhlak hanya 

sebatas kata-kata tanpa harus 

dijalankan di didalam berkehidupan 

sosial.  

d) Kritik Sosial Masalah 

Keluarga 

Jhon M.Charon (dalam 

Retnasih, 2014: 37) menjelaskan 

bahwa keluarga adalah organisasi 

terkecil dalam masyarakat. Dalam 

interaksinya dengan sesame anggota 

keluarga, terdapat hak dan kewajiban 

yang harus dipenuhi dan dihargai. 

Kritik sosial masalah keluarga 

adalah kritik yang muncul akibat 

disorganisasi dalam keluarga. Menurut 

Soekonto (dalam Retnasih, 2014:38) 

disorganisasi keluarga adalah 

perpecahan keluarga sebagai satu unit, 

karena anggota keluarganya gagal 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

peranan sosialnya.  

Kritik masalah keluarga dalam 

hal ini adalah bagaimana bimbingan 

dari orang tua terhadap anak-ananknya 

terutama pada Masyarakat Sasak. Di 

dalam lirik lagu Sasak „Penyalean”, 

terjadinya hal-hal yang tidak baik 

terutama kepada pemuda dan pemudi 

disebabkan bimbingan dari orang tua 

sangat kurang, karena jika orang tua 

sudah memberikan nasihat ataupun 

bimbingan kepada anak-anaknya tentu 

hal-hal seperti yang tergambar di dalam 

lirik lagu Sasak tersebut tidak akan 

terjadi. 

e) Kritik Sosial Masalah Agama 

Salam (dalam Retnasih, 

2014:39) menjelaskan bahwa agama 

adalah suatu kepercayaan yang berisi 

norma-norma atau peraturan-peraturan 

yang menata bagaimana cara 

berhubungan antara manusia dengan 

tuhannya. 

Agama di masyarakat cendrung 

mengajarkan bahwa agama adalah satu-

satunya sumber moral, satu-satunya 

sumber baik dan buruk. Agama diklaim 

sedemikian lengkap mengatur manusia 

dari A sampai Z. Sehingga agama 

diasumsikan, jika seorang tidak 

beuragama , maka orang tersebut tidak 

mengenal moralitas; bejat, dan akan 

bertindak sesuai hawa nafsunya.  

Kritik sosial masalah agama 

sangatlah berkaitan erat dengan moral 

yang dimiliki oleh manusia. Jika moral 

sudah bejat maka agama tentu tidak 

akan pernah dipedulikan. Karena 

agama adalah pengatur dalam kita 

bertindak dan berbuat. Dalam lirik lagu 

sasak “Penyalean” tergambar  tindakan 

tidak bermoral  yang dilakukan oleh 

sebagian masyarakat Sasak dengan 

melakukan hubungan di luar 

pernikahan, dan jika dilihat dari aturan 

agama tindakan yang dilakukan oleh 

pemuda dan pemudi tersebut sudah 

sangat melnyalahi aturan agama. 

Berdasarkan ke empat aspek kritik 

ini akan diketahui sejauh mana 

tindakan sosial yang terjadi 

dikehidupan sosial masyarakat Sasak. 

yang tergambar dalam lirik lagu Sasak 

‟Penyalean‟ karya sejomank group 

dengan perspektif Max Weber. 



2.3.3 Tindak Sosial Perspektif Max 

Weber  

 Jones (2016:117) menjelaskan 

bahwa Weber menyebut metode yang 

dikembangkannya sebagai verstehen. 

Hal tersebut disebabkan oleh sosiolog 

juga adalah manusia. Ia mengapresiasi 

lingkungan sosial tempat mereka 

berada dan memperhatikan tujuan-

tujuan warga masyarakat yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, ia  

berupaya memahami tindakan mereka. 

Bunga anggrek tidak memilih untuk 

membuka daun-daunnya; apel tidak 

memutuskan jatuh dari pohon. Ilmuan 

alamiah tentu tidak memperlakukan 

seperti anggrek atau apel untuk 

menjelaskan perilaku manusia. 

 Selanjutnya, dalam Jones 

(2016:117) menjelaskan bahwa 

Perhatian Weber terhadap teori-teori 

tindakan berorientasi tujuan dan 

motivasi pelaku bukanlah berarti ia 

hanya tertarik kepada kelompok kecil 

dalam hal interaksi spesifik 

antarindividu, melainkan Weber juga 

memperhatikan lintasan besar sejarah 

dan perubahan sosial dan yakin bahwa 

cara terbaik untuk memahami berbagai 

masyarakat adalah dengan cara 

menghargai bentuk tipikal tindakan 

yang menjadi ciri khasnya. Akan tetapi, 

berbeda dengan Marx dan Durkhiem 

yang memandang tugas mereka 

mengungkapkan kecenderungan-

kecenderungan di dalam kehidupan 

sosial manusia, Weber menolak 

pandangan tersebut. Weber melakukan 

rekonstruksi makna di balik kejadian-

kejadian sejarah yang menghasilkan 

struktur-struktur dan bentukan-

bentukan sosial, tetapi pada saat yang 

sama semua konfigurasi kondisi 

historis itu dipandang unik. 

 Weber berpendapat bahwa 

Anda bisa membandingkan struktur 

beberapa masyarakat dengan 

memahami alasan-alasan warga 

masyarakat tersebut bertindak. 

Kejadian-kejadian historis secara 

berurutan mempengaruhi karakter 

mereka dan memahami tindakan 

pelakunya yang hidup pada masa kini. 

Akan tetapi, tidak mungkin semua 

masyarakat atau semua struktur sosial 

digeneralisasi.  

Dalam rangka membantu upaya 

pembandingan ini, weber berpendapat 

bahwa sosiologi seharusnya 

menggunakan rentang konsep seluas 

luasnya. Weber di dalam teori tindakan 

menjelaskan  Tipe-tipe tindakan 

Jones (2016:117)  Weber 

menggunakan suatu klasifikasi 

dengan empat tipe tindakan yang 

dibedakan di dalam konteks motif 

para pelakunya. Keempat motif 

tindakan tersebut, yaitu 

1) tindakan tradisional, tindakan 

ini bertujuan untuk 

memperjuangkan nilai yang 

berasal dari tradisi kehidupan 

masyarakat  “saya melakukan 

ini karena saya selalu 

melakukannya”; 

2) tindakan efektif, tindakan ini 

merupakan tipe tindakan yang 

bermuara dalam hubungan 

emosi atau perasaan yang 

sangat mendalam, sehingga ada 

hubungan khusus yang tidak 

dapat diterangkan di luar 

lingkaran tersebut “apa boleh 

buat saya lakukan”; 

3) tindakan berorientasi nilai atau 

penggunaan rasionalitas nilai, 

tindakan ini, bagaimana 

masyarakat melihat nilai 

sebagai potensi atau tujuan 

hidup, meskipun tujuan itu 

tidak nyata dalam kehidupan 



keseharian  “ yang saya tahu 

hanya melakukan ini”; 

4) tindakan berorientasi tujuan 

atau penggunaan rasionalitas 

instrumental, tindakan ini 

sering disebut dengan 

“tindakan” dan “alat”. 

“tindakan ini paling efisen 

intuk mencapai tujuan ini, dan 

inilah cara terbaik untuk 

mencapainya”. 

Berdasarkan empat tindakan yang 

dipaparkan oleh Weber. Kita akan 

mengetahui bagaimana tindakan 

masyarakat dalam menjalankan 

kehidupan sosial dan bagimana 

fenomena-fenomena sosial yang terjadi 

di masyarakat, yang tergambar di 

dalam lirik lagu “penyalean” dengan 

kritik-kritik yang ada di dalamnya.   

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian 

yang berjenis kualitatif. Moleong 

(2013: 6) menjelaskan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 

dan lai-lain, secara holistik, dan 

dengfan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada konteks 

khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

 

3.2. Data dan Sumber Data 
3.2.1 Data  

Data menurut Siswantoro 

(2010: 70 ) merupakan sumber 

informasi yang akan diseleksi sebagai 

bahan analisis. Di dalam penelitian ini, 

data yang digunakan adalah data tulis 

yang berbentuk kata kata, frase, dan  

kalimat yang terdapat di dalam lirik 

lagu Sasak.  

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data adalah subjek 

tempat penelitian diperoleh. Di dalam 

penelitian ini, data diperoleh dari 

kumpulan lagu Sasak yang 

mengandung unsur kritikan sosial, 

budaya di dalam kehidupan sosial, 

budaya. Lagu-lagu tersebut berupa 

video dan mp3 lagu Sasak yang 

diunduh melalui internet yang 

kemudian ditransrkip menjadi kata-

kata, frase, dan kalimat. 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan di 

dalam pengumpulan data penelitian ini 

adalah metode simak, metode 

dokumentasi, dan metode catat. 

3.3.1 Metode Simak  

Metode simak merupakan 

metode utama di dalam memperoleh 

data berupa video dan mp3. 

Penyimakan dilakukan melalui video 

dan mp3 secara berulang-ulang untuk 

mendapatkan data. 

Hasil penyimakan yang berupa 

data tersebut akan peneliti transkripsi 

ke dalam bentuk tulisan. 

3.3.2 Metode Dokumentasi  

Di dalam penelitian ini 

digunakan pula metode dokomentasi. 

Yang dimaksud dengan dokumentasi 

adalah pelaksanaan pemilihan, 

pengolahan, dan penyimpanan 

informasi yang berbentuk gambar dan 

tulisan.  

Data yang berbentuk informasi 

ini dikumpulkan menjadi satu, lalu 

peneliti ambil dari lirik-lirik lagu Sasak 

(cilokaq). Metode dokumentasi ini 

digunakan pula dalam proses 

pengumpulan data. 

3.3.3 Metode  Catat 



Metode catat adalah menulis 

langsung data yang diperoleh. Biasanya 

datanya berbentuk audio dan visual. 

Peneliti tidak bisa mengingingat data 

yang disimak hanya dengan 

menggunakan metode simak. Oleh 

karena itu, peneliti menggunakan 

metode catat. 

3.4 Metode Analisis Data  

1. Mentranskripsi lagu-lagu Sasak 

yang dijadikan sampel 

penelitian. 

2. Mengidentifikasi data yang 

menunjukkan bentuk kritik 

sosial di dalam kehidupan   

masyarakat Sasak. 

3. Mendeskripsi data, yaitu 

menguraikan data disertai 

penjelasan dan pembahasan. 

4. Mengklasifikasi bentuk kritik 

sosial  di dalam lirik lagu 

Sasak yang dijadikan sampel 

penelitian. 

5. Menganalisis bentuk kritik 

sosial  di dalam kehidupan 

masyarakat Sasak yang 

terkandung di dalam lirik lagu 

Sasak. 

6. Menyimpulkan hasil yang 

didasarkan pada analisis data 

secara keseluruhan. 

3.5 Penyajian Hasil Data 

Penyajian hasil analisis data dapat 

dilakukan dengan metode deskriptif. 

Metode deskriptif yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah sebuah 

proses penyelidikan untuk memahami 

masalah sosial yang ada dalam lirik 

lagu Sasak “Penyalean” karya 

Sejomank Group yang menjadi objek 

di dalam penelitian. 

DATA DAN PEMBAHASAN  

4.1  kritik sosial di dalam lirik lagu 

sasak penyalean karya sejomank 

group 

4.1.1 Kritik Sosial Masalah Moral 

Di dalam lirik lagu Sasak 

“Penyalean” karya Sejomank Group 

terdapat kutipan bait di dalam lirik 

lagunya yang menyiratkan tentang 

kritik masalah moral yang ditujukan 

kepada  masyarakat khususnya kepada 

pemuda dan pemudi. Di dalam lirik 

lagu penulis menyampaikan kritik 

sosial tergambarkan sebagian pemuda 

dan pemudi yang berpacaran akan 

tetapi mereka melakukan tindakan yang 

tidak bermoral. Tindakan yang mereka 

lakukan itu adalah  berpacaran dengan 

melakukan hubungan di luar 

pernikahan di tempat umum, yaitu 

dekat perbukitan dan semak-semak.   

Apabila dilihat dari segi moral 

setiap individu, itu sudah menandakan 

moral seseorang sudah rusak dan 

tindakan yang mereka lakukan sudah 

keluar dari aturan yang berlaku di 

masyarakat bahkan agama.  

 Sebagaimana yang 

digambarkan di dalam lirik lagu Sasak 

“Penyalean” karya Sejomank Group, 

kritik sosial masalah moral terhadap 

sebagian masyarakat khususnya kepada 

pemuda dan pemudi yang berpacaran 

dan melakukan tindakan-tindakan yang 

keluar dari aturan yang melanggar 

agama jelas tergambar di dalam kata-

kata yang dituangkan oleh penulis lagu, 

yaitu 

“laguq mangkin penyalean 

uah sede, siq terune dedare 

beberayean uah luek pade 

kendaitan binjok-injok 

gamaq batur lek sedin 

karang”. Transkripnya ke 

dalam bahasa Indonesia, 

yaitu “tetapi sekarang tradisi 



penyalean sudah rusak, 

disebabkan oleh sebagian 

orang yang sedang 

berpacaran, sudah banyak 

ditemukan pemuda dan 

pemudi melakukan 

hubungan di luar pernikahan 

di dekat-dekat karang dan 

semak-semak”. 

 

Berdasarkan kutipan bait lagu 

di atas, terlihat sebagian masyarakat  

Sasak atau sebagaian pemuda dan 

pemudi yang berpacaran melakukan 

tindakan sperti ciuman di tempat umum 

dan melakukan hubungan di luar 

pernikahan yang jika dilihat dari aturan 

agama itu adalah perbuatan yang 

sangat haram dilakukan.  

4.1.2 Kritik Sosial Masalah 

Pendidikan  

Kritik terhadap moral sebagian 

masyarakat di dalam lirik lagu Sasak 

“Penyalean” karya Sejomank Group 

tentu sangatlah berkaitan erat dengan 

pendidikan. Hal tersebut disebabkan 

karena pendidikan merupakan suatu 

wadah seseorang dapat mengambil 

tindakan. Selain itu, pendidikan juga 

menentukan perilaku setiap orang. 

Kritik masalah pendidikan di 

dalam lirik lagu Sasak “Penyalean” 

memang ditujukan kepada sebagian 

masyarakat Sasak yang melakukan 

tindakan-tindakan yang keluar dari 

aturan yang berlaku di dalam 

masyarakat Sasak.  

Pendidikan mencerminkan 

moral setiap orang. Apabila oknum-

oknum yang melakukan tindakan yang 

menyeleweng tersebut paham arti 

sebuah pendidikan tentu perilaku-

perilaku yang kiranya bisa merusak 

tatanan kehidupan social suatu 

kelompok masyarakat tidak akan 

pernah terjadi. Hal tersebut dapat 

dilihat di dalam lirik lagu Sasak 

“Penyalean” karya Sejomank Group, 

yaitu  

“Berembe entan gamaq batur 

adeqne solah, tradisi pengarean 

dengan toaq. Transkripsinya ke 

dalam bahasa Indonesia, 

bagaimana caranya saudaraku 

supaya tradisi bau nyale ini 

terlaksana dengan baik tanpa harus 

dirusak oleh tindakan sebagian 

masyarakat di setiap 

pelaksanaannya. tradisi bau nyale 

yang diwariskan oleh nenek 

moyang kita ini.” 

Di dalam lirik tersebut 

digambarkan bahwa moral sebagian 

masyarakat Sasak yang melakukan 

tindakan-tindakan yang tercela dalam 

hal menjalankan tradisi tersebut sudah 

rusak. Hal tersebut disebabkan oleh 

pendidikannya sangatlah rendah (SD). 

Apabila orang-orang tersebut dikatakan 

berpendidikan maka mereka tentu akan 

menghargai betapa pentingnya arti 

sebuah tradisi suatu masyarakat.   

4.1.3 Kritik Sosial Masalah Ekonomi  

 Di dalam lirik lagu “Penyalean” 

karya Sejomank Group juga terdapat 

kritik mengenai ekonomi masyarakat 

Sasak. Di Pulau Lombok hingga saat 

ini masih banyak ditemukan tindakan-

tindakan yang meresahkan masyarakat, 

seperti: perampokan, perjudian, dan 

tindakan-tindakan yang bisa 

menguntungkan salah satu pihak dan 

merugikan pihak lainnya dengan cara 

yang tidak benar. 

 Masalah-masalah ekonomi 

merupakan persoalan yang menyangkut 



cara bagaimana manusia memenuhi 

kebutuhan materinya dari sumber daya 

yang terbatas jumlahnya, bahkan dari 

sumber daya yang langka adanya 

(Sumaadmadja dalam Retnasih, 

2015:31). Dalam memenuhi kebutuhan 

materinya, masih banyak terdapat 

ketimpangan-ketimpangan ekonomi 

yang terjadi dalam masyarakat, 

misalnya masalah pengangguran, 

kurangnya lapangan pekerjaan. Seperti 

yang dipaparkan oleh penulis lagu di 

dalam lirik lagu Sasak “Penyalean” 

karya Sejomank Group berikui ini. 

 “penyalean uah jari teradisi 

leman laek gamaq batur jangke 

mangkin, penyalean ndekn bau 

telupaan bilang taun gamaq 

batur jangke mangkin. 

Translitnya ke dalam bahasa 

Indonesia, penyalean sudah 

menjadi teradisi dari dahulu 

sampai sekarang. Penyalean  

tidak bisa dilupakan setiap 

tahun dilaksanakan”. 

 Di dalam lirik lagu tersebut 

digambarkan dengan bahasa sindiran 

yang ditujukan kepada pejabat 

pemerintah. Pejabat pemerintah seolah-

olah menutup mata dan menutupi 

kebenaran yang ada hanya 

mendapatkan keuntungan semata.         

 Pejabat pemerintah di dalam 

pelaksanaan tradisi bau nyale 

mengeluarkan dana yang begitu banyak  

dalam pelaksanaan tradisi tersebut 

sedangkan dampak dari keikutsertaan 

pemerintah dalam pelaksanaan tradisi 

bau nyale tidak berdampak apa-apa 

kepada masyarakat.  

4.1.4 Kritik Sosial Masalah Keluarga 

(orang tua kepada anak) 

 Menurut George P Murdock 

(dalam Retnasih, 2014) membagi 

peranan keluarga menjadi empat fungsi 

pokok, antara lain: 1) reproduksi, 2) 

pengaturan dalam hubungan seksual, 3) 

kerja sama ekonomi dalam produksi 

dan konsumsi barang-barang dan 

pelayanan, 4) mendidik anak-anak. 

 Peran orang tua kepada anak 

sangatlah penting karena dengan kasih 

sayang dan perhatian orang tua 

emosional anak akan cepat terkendali. 

Mereka dapat membedakan antara 

perbuatan yang baik dan perbuatan 

yang buruk. Maksud dari hal tersebut 

adalah peranan keluarga supaya 

memiliki rasa tanggung jawab pada 

dirinya dan orang lain dalam hal 

menjaga dan memberi arahan kepada 

anak-anaknya. Seorang anak tentu akan 

memiliki perilaku yang santun terhadap 

orang lain dan dirinya jika arahan dan 

bimbingan dari keluarga mereka terima 

dengan baik. Hal ini terlihat pada 

kutipan lirik lagu Sasak “Penyalean” 

karya Sejomank Group berikut ini:  

“Pade solah gamaq batur 

bekelampan endak ebeng 

gamaq batur salaq jari. 

Transkrip ke dalam bahasa 

indonesia, marilah kita jaga 

tindakan, perbuatan dan sikap 

kita, jangan sampai membuat 

semua orang rugi.” 

 Di dalam lirik lagu Sasak 

“Penyalean” karya Sejomank Group 

terdapat hal yang paling utama yang 

menjadi sorotan yang disampaikan 

secara pragmatis   kepada masyarakat 

khususnya  pemuda dan pemudi supaya 

di dalam menjalankan kehidupan sosial 

jangan sampai melakukan tindakan-

tindakan yang bisa merugikan orang 

lain.  



 Peranan keluarga dalam 

memberikan arahan dan bimbingan di 

dalam kehidupan adalah hal utama 

yang harus dimiliki oleh seseorang, 

apabila keluarga tidak menjalankan 

kewajiban dalam mendidik dan 

memberi arahan maka akan terjadi 

tindakan-tindakan yang bisa 

menyebabkan keluarga tersebut 

terpecah belah. 

4.1.5 Kritik Sosial Masalah Agama 

Hubungan dengan Moral 

Masyarakat 

 Manusia atau umat yang 

memiliki pondasi iman yang kuat akan 

berusaha untuk melaksanakan printah 

Tuhan dan menjauhi larangan-Nya. 

Sebaliknya manusia yang tidak 

memiliki pondasi iman yang cukup 

kuat akan melakukan penyelewengan 

terhadap ajaran agama tersebut. 

Penyelewengan ini bisa menimbulkan 

masalah-masalah sosial dalam 

kehidupan bermasyarakat. Upaya 

mengurangi masalah-masalah agama 

dapat dimanifestasi pengarang dalam 

karyanya yang berupa kritik. 

 Kritik sosial masalah agama 

adalah kritik yang muncul akibat 

lemahnya pondasi iman manusia, 

sehingga manusia tidak mampu untuk 

menjalankan perintah tuhan dan 

menjauhi larangannya, krtidak 

mampuan ini dapat menimbulkan 

penyelewengan yang mengakibatkan 

masalah-masalah sosial yang ada di 

dalam suatu masyarakat seperti yang 

digambarkan di dalam lirik lagu Sasak 

“Penyalean” karya Sejomank Group 

berikut ini: 

“laguq mangkin penyalean uah 

side siq terune dedare 

beberayean, uah luek pade 

kendaita binjok-injok gamaq 

batur lek sedin karang. 

Transkrip ke dalam bahasa 

indonesia, laguq tetapi 

sekarang tradisi penyalean 

sudah rusak dikarenakan 

pemuda dan pemudi 

berpacaran, sudah banyak 

ditemukan mereka melakukan 

hubungan di luar pernikahan di 

dekat karang”. 

 Lirik lagu tersebut terdapat 

sebuah kritik yang ditujukan kepada 

pemuda dan pemudi yang berpacaran 

dengan melakukan tindakan-tindakan 

yang melanggar  aturan agama.  

Manusia sebagai makhluk sosial yang 

memiliki agama seharusnya 

menerapkan aturan-aturan yang ada di 

dalam agamanya sebagai cerminan 

dalam kehidupannya.   

 Zaman sekarang ini, agama 

hanya dijadikan identitas tanpa 

memikirkan dampak negatif perbuatan 

atau tindakan seseorang.  Tindakan atas 

perbuatan yang sebagian orang lakukan 

khususnya dalam berpacaran tidak 

melakukan pertimbangan terlebih 

dahulu, artinya perbuatan yang 

dilakukannya apakah benar atau salah 

menurut agama yang diyakini. Sebagai 

mahkluk sosial yang paham arti nilai 

sebuah agama yang diyakini tentu akan  

bisa membedakan mana yang baik dan 

salah.  

Apabila dilihat dari teori tindak 

sosial yang dipaparkan oleh Max 

Weber, kita dapat mengetahui sebab 

munculnya ke lima bentuk kritik sosial 

yang di sebabkan oleh sebagian 

masyarakat yang melakukan tindakan 

yang menyimpang dari kehidupan 

sosial masyarakat dalam menjalankan 

tradisi bau nyale seperti yang di 



gambarkan dalam lirik lagu penyalean.  

tindakan sebagian masyarakat tersebut 

sudah sangat menyalahi aturan seperti 

tindakan perampokan, pencurian, 

minum-minuman dan perzinahan. Hal 

ini dapat kita ketahui melalui 

klasifikasi tindakan yang dipaparkan 

oleh Max Weber  di bawah ini. 

a) Tindakan Tradisional 

Seperti yang telah dijelaskan di 

dalam Bab II mengenai pemaparan 

teori tindakan oleh Max Weber, dapat 

diketahui teori tindakan tradisional ini 

adalah teori tentang rasionalitas yang 

bertujuan untuk memperjuangkan nilai 

yang berasal dari tradisi kehidupan 

masyarakat. Seperti yang dipaparkan 

oleh penulis lirik lagu “Penyalean” 

karya Sejomank Group berikut ini. 

“Penyalean uah jari teradisi 

leman laek gamaq batur jangke 

mangkin, penyalean ndekn bau 

telupaan bilang taun gamaq 

batur terayaan,. Translitnya ke 

dalam bahasa Indonesia, tradisi 

penyalean tidak bisa dilupakan 

dari dahulu samapi sekarang, 

penyalean sudah menjadi tradisi 

setiap tahun dilaksanakan”.   

 

Di dalam penelitian ini 

dibicarakan tentang lagu yang berisi 

tradisi suatu masyarakat yang ada di 

Pulau Lombok. di dalam lagu tersebut 

diceritakan tentang  pentingnya sebuah 

tradisi peninggalan leluhur masyarakat 

Sasak. Seiring dengan perkembangan 

zaman tradisi tersebut masih tetap 

dijalankan sampai pada saat ini. Akan 

tetapi, dalam upaya mempertahankan 

tradisi ini, sebagian masyarakat 

menyalahgunakan waktu 

pelaksanaannya. Tempat-tempat 

tersebut dimanfaatkan untuk 

melakukan hal-hal yang tidak baik, 

yang hasilnya dalam setiap 

pelaksanaannya sebagian masyarakat 

melakukan tindakan yang keluar dari 

aturan yang berlaku di dalam 

masyarakat Sasak. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa di dalam tipe 

tindakan yang dipaparkan oleh Max 

Weber tentang tindakan tradisional di 

dalam menganalisis fenomena yang 

terjadi di dalam lagu Sasak 

“Penyalean” karya Sejomank Group 

diketahui upaya masyarakat Sasak 

dalam hal mempertahankan tradisi  

sudah sangat baik. Hal tersebut terbukti 

sampai saat ini masyarakat Sasak terus 

mempertahankan dan menjalankan 

tradisi ini. Akan tetapi, sebagian 

masyarakat Sasak yang 

mempertahankan atau menjalankan 

tradisi ini menjadikan pelaksanaan 

tradisi sebagai tempat untuk 

mencerminkan prilaku-prilaku yang 

tidak bermoral. 

b) Tindakan Afektif 

Tindakan ini dijelaskan oleh Weber 

tentang rasionalitas sebuah masyarakat 

yang bermuara di dalam hubungan 

emosi atau perasaan yang sangat 

mendalam, sehingga ada hubungan 

khusus yang tidak dapat diterangkan di 

luar lingkaran tersebut.   

Di dalam konteks yang tergambar 

di dalam lirik lagu Sasak “Penyalean” 

karya Sejomank Group, tindakannya 

mengacu kepada kelompok Mayarakat 

Sasak di dalam menjalankan dan 

mempertahankan tradisi bau nyale. 

Secara emosional, perasaan masyarakat 

sangat antusias ketika tradisi bau nyale 

ini dilaksanakan. Akan tetapi, di dalam 

pelaksanaanya di dalam lagu 

digambarkan dengan konteks sebagian 

masyarakat atau pemuda dan pemudi 

yang “berpacaran”. Secara emosional 

dan perasaan memang sulit 

diterangkan, ketika perasaan individu 



sudah menyatu,  merasa saling 

memiliki di dalam konteks pacaran dan 

tindakan-tindakan tidak bermoral yang 

seharusnya tidak dilakukan oleh 

sebagian masyarakat Sasak di dalam 

pelaksanaan tradisi bau nyale. 

c) Tindakan yang Berorientasi pada 

Nilai 
Tindakan ini dijelaskan oleh Weber 

bahwa masyarakat melihat nilai sebagai 

potensi, tujuan hidup meskipun tujuan 

itu tidak nyata di dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Berbicara tentang tujuan 

masyarakat di dalam mempertahankan 

nilai tradisi yang ada di Pulau Lombok, 

tentu masyarakat sangat paham betul 

tentang berharganya sebuah tradisi. 

Tradisi bau nyale salah satunya 

merupakan peninggalah leluhur suku 

Sasak yang lahir dari sebuah mitos 

tentang seorang putri yang sangat 

bijaksana yang bernama Putri 

Mandalika. Kecantikannya membuat 

para raja berlomba-lomba 

mendapatkannya. Sehingga putri ini 

bingung akan memilih siapa dan takut 

mengecewakan yang lain jika memilih 

satu dari beberapa raja yang 

meminangnya. Oleh karena itu, putri 

ini menceburkan dirinya ke dalam laut. 

Akhirnya, putri tersebut berubah 

menjadi cacing laut (nyale). Sampai 

sekarang lahirlah tradisi yang 

dinamakan tradisi bau nyale. 

Di dalam pelaksanaan bau nyale 

jika semua masyarakat Sasak paham 

arti sebuah nilai peninggalan leluhur 

tentu masyarakat juga akan paham cara 

menjaga nilai tersebut tanpa harus 

melakukan tindakan-tindakan yang 

keluar dari aturan masyarakat Sasak.  

Pada era modern ini nilai tradisi 

bau nyale sudah banyak 

disalahgunakan oleh sebagian 

masyarakat dengan tujuan yang salah 

pula. Dalam pelaksanaannya pemuda 

dan pemudi yang berpacaran 

memanfaatkan momen ini sebagai 

tempat memperlihatkan atau 

melakukan tindakan-tindakan yang 

tidak bermoral. Sehingga terciptalah 

tema lagu tentang kritik sosial  

terhadap prilaku masyarakat Sasak. 

Adapun tujuannya mempertahankan 

nilai sebuah tradisi yang dicemari oleh 

tindakan sebagian masyarakat yang 

tidak bermoral dalam  hal pelaksanaan 

bau nyale tersebut 

d) Tindakan yang Berorientasi 

Tujuan 

Tindakan ini mengacu kepada 

tindakan dan alat. Weber menjelaskan 

tentang maksud tindakan dan alat ini. 

Adapun maksud tindakan dan alat itu 

adalah manusia tidak hanya 

menentukan tujuan yang ingin dicapai, 

melainkan manusia secara irasional 

telah menentukan alat (instrumen) yang 

akan digunakan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

Di dalam lirik lagu Sasak tentang 

“Penyalean” digambarkan oleh 

sebagian masyarakat Sasak yang belum 

paham arti tradisi mempunyai tujuan 

yang menyeleweng dari kebanyakan 

masyarakat Sasak. Mereka yang 

sebagian orang (pemuda dan pemudi 

yang berpacaran) mempunyai tujuan 

yang sangat tidak bermoral. Hal itu 

berarti mereka menjadikan tradisi bau 

nyale (alat) untuk melakukan tindakan 

yang tidak bermoral (tujuan/tindakan). 

Berdasarkan uaraian di atas 

diketahui sebagai masyarakat Sasak 

yang menjalankan tradisi banu nyale 

seharusnya memiliki tujuan untuk 

menjaga, merawat, dan memelihara 

tradisi tersebut tanpa harus 

mencerminkan tindakan-tindakan yang 

tidak bermoral seperti yang tercermin 

di dalam lagu tersebut, yaitu  



“laguq mangkin penyalean uah 

sede siq terune dedare 

beberayean. Uah luek pade 

kendaitan binjok-injok gamaq 

batur lek sedin karang” Apabila 

ditranskripsi ke dalam bahasa 

Indonesia artinya: “akan tetapi 

tradisi penyalean ini sekarang 

sudah rusak dikarenakan 

pemuda dan pemudi 

berpacaran, sudah banyak sekali 

yang ditemukan mereka 

melakukan hubungan di luar 

pernikahan dan cium-ciuman di 

tempat umum” .  

 

Berdasarkan empat klasifikasi 

tindakan yang dipaparkan oleh Weber, 

tindakan sebagian masyarakat Sasak 

dalam hal ini ketika melaksanakan 

tradisi bau nyale sudah sangat 

melanggar aturan yang  berlaku di 

dalam masyarakat Sasak. Hal tersebut 

disebabkan oleh tindakan yang mereka 

lakukan sudah merusak tatanan tradisi 

bau nyale dengan melakukan hal-hal 

yang tidak bermoral.  

4.2 Keterkaitan Hasil Penelitian 

dengan Pembelajaran Sastra di SMA 

 Pembelajaran merupakan suatu 

aktivitas yang paling utama dan 

seimbang antara guru dan anak 

didiknya. Ini berarti bahwa 

keberhasilan pencapaian dalam tujuan 

pendidikan tergantung dari bagaimana 

proses pembelajaran berlangsung. 

Proses pembelajaran dikatakan efektif 

apabila guru dapat menyampaikan 

keseluruhan materi pelajaran dengan 

baik dan peserta didik dapat menguasai 

subtansi tersebut sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. Pada umumnya 

pembelajaran sastra akan berhadapan 

dengan dua kemungkinan yaitu 

mempelajari teori dan apresisasi 

keduanya begitu penting. 

 Pembelajaran sastra bertujuan 

mengapresiasi dan mengembangkan 

diri seseorang. Melalui karya sastra 

siswa dapat belajar banyak hal seperti 

nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, 

dan nilai agama. Karya sastra juga 

dapat dijadikan motivator serta 

memberi pencerahan kepada siswa. 

Bahkan karya sastra juga mampu 

membentuk karakter siswa. 

Pembentukan karakter siswa salah 

satunya dilakukan melalui apresiasi 

karya sastra. 

 Lirik adalah karya sastra (puisi) 

yang berisi curahan pribadi, susunan 

kata sebuah nyanyian (KBBI). Lirik 

lagu merupakan salah satu bentuk atau 

bagian dari sastra yang bersifat karya 

tulis, karena lirik lagu mengandung 

unsur keindahan yang merupakan 

nyawa dari sebuah karya sastra. 

Sebagai sebuah karya, lirik lagu 

tentunya dapat diojadikan sebagai 

bahan ajar di sekolah selama lirik yang 

dipilih sebagai bahan ajar dapat 

memenuhi syarat-syarat sebagai bahan 

ajar dan sesuai dengan tingkatan 

sekolah. Maksudnya, bahan ajar dipilih 

dari aturan belajar dan dapat 

mendukung tercapainya tujuan belajar. 

Mengingat, banyaknya karya sastra 

yang akhir-akhir ini bersifat tidak 

mendidik, khususnya di dalam lirik 

lagu. Oleh karena itu, perlu adanya 

penyaringan dan pemilihan lirik lagu 

yang sesuai untuk dijadikan bahan ajar 

agar tujuan dalam belajar tercapai 

dengan maksimal. 

 Lirik lagu mempunyai 

kesamaan dengan puisi, bisa dikatakan 

lirik lagu merupakan kembaran dari 

puisi, karena eratnya hubungan unsur-



unsur yang membangun di dalam lirik 

lagu dengan puisi. Selain itu, lirik lagu 

juga merupakan salah satu bagian dari 

puisi, khususnya puisi lirik yang 

mengandung perasaan yang sama 

dengan lirik lagu. Maksudnya, puisi 

lirik mengandung perasaan duka, sedih 

senang, cinta dan pemujaan terhadap 

seseorang. Meskipun tidak semua puisi 

yang mengandung perasaan tersebut 

dimasukkan atau dikategorikan ke 

dalam jenis puisi tersebut. Karena 

kesamaan antara unsur dan perasaan 

dalam puisi dengan lirik lagu memiliki 

kesamaan. 

 Puisi adalah bentuk karya sastra 

yang tersaji secara monolog, 

menggunakan kata-kata indah dan kaya 

akan makna (Kokasih dalam Rendi, 

2015) puisi merupakan salah satu 

pelajaran wajib untuk siswa, mulai dari 

jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Tetapi 

tingkat pembahasannya disesuaikan 

dengan jenjang pendidikannya. 

 Dalam rangka 

mengimplementasikan program 

pembelajaran yang sudah dituangkan 

kedalam silabus, guru harus menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) yang merupakan pegangan bagi 

guru dalam pelaksanaan pembelajaean 

baik di kelas, laboratorium atau di luar 

kelas untuk Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD). 

Penyusunan RPP yang baik harus 

sesuai dengan pelaksanaannya di 

lapangan atau di kelas, sehingga terjadi 

proses pembelajaran yang efektif antara 

guru dan siswa. 

 Bahan ajar sastra yang 

diterapkan dalam hal ini adalah lirik 

lagu yang diberikan sebagai tugas 

maksudnya yaitu, dalam membacakan 

puisi dengan memahami dan 

menganalisis puisi tersebut. Lirik lagu 

dapat diberikan sebagai bahan uji 

materi untuk mengetahuiu sejauh mana 

pengetahuan dan pemahaman siswa 

dalam membacakan puisi bebas dengan 

menganalisis  lirik lagu (puisi). Dapat 

diberikan beberapa puisi dan lirik lagu 

dengan bahasa Indonesia dan bahasa 

Sasak sebagai materi ujian dan tugas 

untuk dianalisis maksud dari 

pembacaan puisi tersebut. Lirik lagu 

dengan bahasa daerah juga dijadikan 

sebagai tugas untuk dianalisis oleh 

siswa. Maksudnya, siswa diberikan 

tugas untuk membacakan puisi atau 

lagu bebas dengan bahasa daerah 

(bahasa Sasak) untuk dianalisis maksud 

dari isi yang terkandung di dalam lirik 

lagu tersebut. Hal ini dilakukan agar 

siswa lebih bersemangat untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru. 

 Bahan ajar ini sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) tingkat SMA kelas X semester 

I dengan Standar Kompetensi: 

Mendengarkan, 5. Memahami puisi 

yang disampaikan secara langsung dan 

tidak langsung. Lirik lagu (puisi) 

diberikan kepada seseorang siswa yang 

kemudian dibacakan oleh siswa dan 

akan dijadikan medium pembelajaran 

dalam memahami serta menelaah nilai 

sosial budaya yang disampaikan 

melalui kritik di dalam lirik lagu (puisi) 

karya Sejomank Group. Kompetensi 

Dasar (KD)  Mengungkapkan isi suatu 

puisi yang disampaikan secara 

langsung ataupun secara tidak langsung 

dan menemukan bentuk kritik sosial 

yang ada di dalam lirik lagu (puisi) 

dengan alokasi waktu 2x45 menit. 

Indikator dalam pembelajaran ini 

adalah siswa mampu mengungkapkan 



atau menyampaikan bentuk kritik sosial 

yang ada di dalam lirik lagu Sasak 

“Penyalean” karya Sejomank Group 

dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. 

Tujuan pembelajaran adalah siswa 

mampu membaca dan mengungkap isi 

puisi dan mengaplikasikan hasil belajar 

dalam kehidupan sehari-hari. Sumber 

belajar yang digunakan adalah buku 

kumpulan puisi, lirik lagu “Penyalean” 

karya sejomank group, dan buku 

pelajaran bahasa Indonesia kelas X 

smester I. Metode yang digunakan 

dalam pembelajaran ini adalah 

ceramah, Tanya jawab, diskusi, dan 

penugasan. 

 Dengan demikian bentuk kritik 

sosial yang ada di dalam lirik lagu 

Sasak “Penyalean” karya Sejomank 

Group dalam penelitian ini memiliki 

relevansi dengan pembelajaran sastra di 

sekolah khususnya Sekolah Menengah 

Atas (SMA) sehingga lirik lagu (puisi) 

ini pun dapat dijadikan sebagai bahan 

ajar sastra di sekolah. 

 Lirik lagu diberikan sebagai 

tugas dalam membuat puisi dengan 

memperhatikan pesan apa yang 

disampaikan di dalam lirik lagu, 

selanjutnya lirik lagu dapat diberikan 

sebagai bahan uji untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan siswa dalam 

belajar materi tersebut. Untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman 

siswa tentang materi penulisan puisi 

dan pembacaan puisi dengan 

menyampaikan isi dari puisi  tentang 

kritik sosial, nasihat, doa dan nilai-nilai 

yang ada di dalam puisi. Lirik lagu 

dengan bahasa daerah juga dijadikan 

tugas untuk menulis dan membacakan 

puisi itu sendiri. maksudnya, siswa 

diberikan tugas untuk menuliskan dan 

membacakan puisi atau menuliskan 

lirik lagu dan membacakan lirik lagu 

dengan bahasa daerah yang 

mengutamakan pesan yang ingin 

disampaikan pada puisi dan lirik lagu 

tersebut. 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan terhadap lirik lagu 

Sasak “Penyalean” karya Sejomank 

Group perspektif Max Weber dan 

kaitannya dengan pembelajaran sastra 

di SMA, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: Ditemukan lima kritik 

sosial di dalam lirik lagu Sasak 

“Penyalean” karya Sejomank Group. 

Kelima kritik sosial tersebut, yaitu a) 

kritik masalah moral, b) kritik masalah 

ekonomi, c) kritik masalah keluarga 

yang berkaitan dengan moral, d) kritik 

masalah pendidikan yang berkaitan 

dengan moral, dan e) kritik masalah 

agama yang berkaitan dengan moral. 

Kaitan hasil penelitian dengan 

pembelajaran sastra di SMA sebagai 

berikut. a) kaitan hasil penelitian 

sebagai tujuan pembelajaran sastra, 

yakni siswa diharap mampu mencapai 

tujuan pembelajaran, yaitu informasi, 

pandangan, dan apresiasi. dan b) kaitan 

hasil penelitian sebagai bahan ajar 

sastra, yakni melalui pemilihan bahan 

ajar yang sesuai, maka proses 

pembelajaran di kelas akan berjalan 

dengan efektif dan terarah, bahan ajar 

sastra yang akan diterapkan dalam hal 

ini adalah lagu korelasinya dengan 

puisi. Bahan ajar ini sesuai dengan 

kurikulum tingkatan satuan pendidikan 

(KTSP) tingkatan SMA dengan aspek 

pembelajaran, yaitu mendengarkan dan 

standar kompetensi (SK) adalah 

Memahami puisi yang disampaikan 

secara langsung/ tidak langsung. (KD), 



yaitu Mengungkapkan isi suatu puisi 

yang disampaikan secara langsung 

ataupun melalui rekaman dengan 

alokasi waktu 2x45 menit. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

ada lima saran yang peneliti 

sampaikan. Kelima saran itu, yaitu 

a. semua masyarakat Sasak 

diharap menjadikan 

kritik lagu ini sebagai 

pelajaran yang berharga; 

b. diharapkan penelitian ini 

bisa menjadi motivasi 

dan relefansi terhadap 

peneliti selanjutnya; 

c. semua masyarakat 

diharap melestarikan 

jenis lagu yang 

mengandung unsur 

tradisi di berbagai 

daerah. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya 

pembinaan, 

pengembangan, dan 

pengaplikasian di dalam 

penellitian; 

d. penelitian yang ingin 

mengkaji objek atau 

teori yang sama dengan 

penelitian ini, 

dipersilakan 

mengembangkannya 

sebaik-baiknya. Hal 

tersebut disebabkan oleh 

di dalam penelitian ini 

masih banyak 

ditemukan kekurangan; 

dan 

e. semua guru mata 

pelajaran bahasa 

Indonesia diharap 

mampu menggunakan 

penelitian ini sebagai 

panduan di dalam 

memilih karya sastra 

yang tepat untuk 

mendukung 

pembelajaran di 

sekolah. 
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