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ABSTRAK 

ANALISIS STRUKTUR TEMBANG SORONG SERAH AJI KRAMA DALAM UPACARA 
PERNIKAHAN SUKU SASAK DI DESA TELAGEWARU KECAMATAN PRAYA 

TENGAH 

Oleh:  

SURIANI  

NIM. E1C 010 024 

 Di wilayah Lombok Tengah khususnya di desa Telagewaru Kecamatan Praya Tengah 
masih mempertahankan tata cara adat seperti Sorong Serah Aji Krama dalam upacara pernikahan 
suku Sasak. Pembacaan Tembang merupakan salah satu segmen dalam proses upacara 
pernikahan Sorong Serah. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana Struktur Tembang 
Sorong Serah Aji Krama dilihat dari Tema, Diksi atau Pilihan Kata, dan Gaya Bahasa Tembang 
dalam Upacara Pernikahan Sorong Serah pada Masyarakat Suku Sasak Khususnya Desa 
Telagewaru Kecamatan Praya Tengah. 

 Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah observasi, dokumentasi atau 
pencatatan, dan wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan  analisis sruktur dengan 
pendekatan struktur naratif. 

 Hasil penelitian yang diperoleh yaitu struktur pada bagian intrinsik yang meliputi tema, 
diksi atau pilihan kata, da gaya bahasa dalam Tembang Sorong serah aji Krama. Tema dalam 
Tembang yakni suatu ungkapan dan pembicaraan atau dialog anatar penyorong dan penampi 
dengan tujuan untuk mancapai suatu kesepakatan”. Diksi atau pilihan kata dalam Tembang 
Sorong Serah Aji Krama berupa kata-kata dan kalimat yang diungkapkan secara sopan dan halus 
serta dikiaskan melelui citraan. Selanjutnya gaya bahasa yang terkandung dalam Tembang 
Sorong Serah Aji Krama berupa majas perbanding yang meliputi: majas hiperbola, majas 
metafora, majas eufimisme, dan majas litotes. Keempat jenis Tembang menunjukkan suasana 
meriah, tata krama, sopan santun, awiq-awiq, nasihat, dan senda gurau. Masing-masing tembang 
memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti: Tembang pembuka atau awal, Tembang pertengahan 
atau isi, dan Tembang penutup. Setiap Tembang mengandung tema yang sedikit berbeda. 
Penggunaan diksi terlihat melalui kata-kata yang sangat halus dan terlihat dari citraan yang 
terkandung dalam Tembang, serta diksi pada kata, frase, dan kalimat hampir mirip pada setiap 
Tembang. Sedangkan gaya bahasa dalam Tembang yakni majas yang sangat terlihat jelas dari 
kata dan kalimat yang digunakan dalam Tembang. 

 

 

 

 

Kata Kunci: Adat, Tembang, Struktur 
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ABSTRACT 

AALISIS THE STRUCTURE OF THE SONG SLIDE SERAH AJI MANNERS IN A 
WEDDING CEREMONY IN A VILLAGE SASAK TELAGEWARU TOWN PRAYA 

CENTRAL 

By:  

SURIANI  

NIM. E1C 010 024 

 Central Lombok in the region particularly in the village of Telagewaru sub-district of 
Central Praya still maintain customs procedures such as Slide Serah Aji Manners in Sasak 
wedding ceremony. The reading of the Song is one of the segments in the process Pushing 
marriage ceremony Handover. The problem raised was how to Structure the song Slide Serah Aji 
Manners as seen from the theme, Diction, or word choice, Language and style of the song in the 
wedding ceremony the transfers on the community Slide Sasak village of Telagewaru Sub-
district in particular Praya Central. 

 The methods used in collecting data was the observation, recording or documentation, 
and interviews. While the analysis of the data using analysis of sruktur narrative structure 
approach. 

 The research results obtained are intrinsic parts of the structure which includes themes, 
diction, or word choice, da style language in the Song Slide serah aji Manners. The theme Song 
in which an expression or dialogue and talks between the penyorong and penampi with the aim 
of reaching an agreement ". Diction or choice words in the Song Slide Serah Aji Manners in the 
form of words and sentences that are expressed in a polite and subtle as well as is alluded to 
melelui citraan. Furthermore the style of language contained in the Song Slide Serah Aji 
Manners of Majo perbanding includes: hiperbola, Majo metaphor, eufimisme, Majo and Majo 
litotes. The fourth kind of festive atmosphere, shows of traditional manners, manners, awiq-
awiq, advice, and light-heartedness. Each song has a different function such as: opening or early 
Song, Tembang mid or content, and the closing Song. Each Song contains a slightly different 
theme. The use of diction is seen through the words of a very smooth and looks of Tembang 
contained in citraan, as well as the diction on words, phrases, and sentences are almost similar in 
every Song. While the language in the style of the song which is a very obvious poetic figures of 
the words and phrases used in the Song. 

 

 

 

 

 

Keywords: Custom Song, The Structure 
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I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Sastra lisan, selain kekayaan bahasa 
dan sastra, juga merupakan bagian 
kebudayaan nasional (folklor). Folklor 
adalah salah satu aspek kebudayaan 
yang perlu dipelihara dan dikembangkan 
agar nilai-nilai luhur yang terkandung di 
dalamnya dapat dijadikan pegangan bagi 
masyarakat pemiliknya dan masyarakat 
pada umumnya. Salah satu folklor yang 
masih hidup dan berkembang khususnya 
di Desa Telagewaru adalah folklor lisan 
yakni kebudayaan bertembang dalam 
Sorong Serah. Dalam kebudayaan 
tersebut adalah suatu upacara pernikahan 
yang di laksanakan oleh suku sasak. 
Salah satu prosesi Sorong Serah adalah 
“Tembang” yang merupakan salah satu 
bentuk folklor lisan sebagai ungkapan 
tradisional. 

Penampilan yang unik dan berbeda 
dengan tembang yang lain maka peneliti 
berusaha untuk mendeskripsikan struktur 
Tembang yang dilaksanakan dalam acara 
Sorong Serah Aji Krama. Penelitian ini 
juga dilatarbelakangi atas dorongan akan 
pentingnya memepertahankan dan 
melesrarikan budaya lokal, khususnya 
Tembang Sorong Serah Aji Krama pada 
masyarakat Telagewaru, Kecamatan 
Praya Tengah Kabupaten Lombok 
Tengah. 

1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, 
rumusan masalah dapat dirumuskan 
yakni: Bagaimanakah Struktur Tembang 
Sorong Serah Aji Krama dilihat dari 
Tema, Diksi atau Pilihan Kata, dan Gaya 
Bahasa Tembang dalam Upacara 
Pernikahan Sorong Serah pada 
Masyarakat Suku Sasak Khususnya Desa 
Telagewaru Kecamatan Praya Tengah? 

1.3 Batasan Masalah 
 Dalam penelitian ini terdapat jenis-
jenis Tembang Sorong Serah Aji Krama, 

yang terbagi menjadi dua, yakni: (1) 
tembang parigan penggaksame dan (2) 
tembang takepan. Tembang parigan 
penggaksame terdiri atas tembang 
parigan penggaksame, tembang parigan 
lakon, dan tembang aji krama, 
sedangkan tembang takepan terbagi 
menjadi tiga, yaitu: (a) tembang macapat 
yang terdiri atas tembang dangdang 
gendis, tembang sinom, tembang durme, 
tembang pangkur, tembang 
asmarandana, tembang kinanti, dan 
tembang maskumambang, (b) tembang 
tengahan, dan (c) tembang girise yang 
terdiri atas tembang megatruh, tembang 
gambuh, tembang miris, tembang 
pucung, tembang ginade, dan tembang 
mijil. Adapun batasan masalah dalam 
penelitian ini, peneliti hanya 
memfokuskan pada tembang macapat 
yang meliputi: tembang asmarandana, 
tembang sinom, tembang dangdang 
gendis, dan tembang pangkur. 

II. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan batasan masalah di atas, 
tujuan penelitian ini adalah 
Mendeskripsikan Struktur Tembang 
Sorong Serah Aji Krama dilihat dari 
Tema, Diksi atau Pilihan Kata, dan Gaya 
Bahas Tembang dalam Upacara 
Pernikahan Sorong Serah pada 
Masyarakat Suku Sasak Khususnya Desa 
Telagewaru Kecamatan Praya Tengah. 

III. Manfaat Penelitian 
 Penelitian tentang tembang upacara 
pernikahan Sorong Serah ini diharapkan 
dapat bermanfaat yaitu: 
1. Menambah pengetahuan dan 

wawasan penulis tentang tembang 
yang di laksanakan dalam upacara 
pernikahan Sorong Serah Aji Krama. 

2. Sebagai bahan apresiasi masyarakat 
Suku Sasak khususnya tentang adat 
istiadat dalam rangka melestarikan 
budaya lokal. 
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3. Sebagai referensi kepada peniliti 
berikutnya mengenai Tembang 
Sorong Serah dalam upacara 
pernikahan Adat Sasak Tradisional 
supaya lebih mendalam 
penelitiannya. 

4. Menambah kesadaran,  kebanggaan, 
dan mencintai  kebudayaan lokal 
yang ada di daerah. 
 

II. KAJIAN PUSTAKA 
a. Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang relevan dengan 
permasalahan yang diteliti adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Syamsul 
Hadi (2012) dengan judul “Bentuk, 
Fungsi, Makna dan Nilai-nilai 
Pendidikan Karakter yang Terdapat pada 
Tembang Sorong Serah Aji Krama 
dalam Perkawinan Adat Sasak 
Tradisional di Desa Monggas 
Kecamatan Kopang Lombok Tengah”. 
Penelitian yang relevan lainnya yakni 
penelitian yang dilakukan oleh Lale 
Yaqti Kusumah (2003). Dalam 
penelitiannya  Lale Yaqti Kusumah 
mendeskripsikan tentang Bentuk, 
Fungsi, dan Makna Lelakaq Sorong 
Serah Aji Krama dalam Masyarakat 
Lombok Tengah. Penelitian relevan 
lainnya juga dilakukan oleh Susilawati 
(2004) dengan judul Bentuk, Fungsi dan 
Makna Tembang Sorong Serah Aji 
Krama dalam Perkawinan Adat Sasak 
Tradisional di Desa Saba Janapria. 

b. Kajian Struktural 
 Sebuah karya sastra, fiksi atau puisi, 
menurut kaum Strukturalisme adalah 
sebuah totalitas yang dibangun secara 
koherensif oleh berbagai unsur 
(pembangun)-nya. Di satu pihak, 
sturktur karya sastra dapat diartikan 
sebagai susunan, penegasan, dan 
gambaran semua bahan dan bagian yang 
menjadi komponennya yang secara 
bersama membentuk kebulatan yang 

indah (Abrams, 1981: 68). Di pihak lain, 
struktur karya sastra juga menyarankan 
pada pengertian hubungan antar unsur 
(intrinsik) yang brsifat timbal-balik, 
saling menentukan, saling 
mempengaruhi, yang secara bersama 
membentuk satu kesatuan yang utuh. 
Analisis strukutural karya sastra, yang 
dalam hal ini fiksi, dapat dilakukan 
dengan mengidentifikasi , mengakaji dan 
mendeskripsikan fungsi dan hubungan  
antar unsur fiksi yang bersangkutan. 
Seperti Tembang Sorong Serah Aji 
Karma yang akan diidentifikasi dan 
dideskripsikan, misalnya unsur-unsur 
yang terdapat dalam tembang tersebut. 
Unsur-unsur dalam Tembang tersebut 
seperti tema, diksi dan gaya bahasa. 

c. Landasan Teori 
1. Deskripsi Peristilahan 

a. Tema 
 Menurut Hartoko dan Rahmanto 
(dalam Nurgiyantoro, 2010: 68) 
mengatakan bahwa tema merupakan 
gagasan dasar umum yang menopang 
sebuah karya sastra yang terkandug di 
dalam teks sebagai struktur perbedaan. 

b. Pilihan Kata atau Diksi 
 Dalam bukunya Gorys Keraf “Diksi 
dan Gaya Bahasa” menjelaskan 
pengertian pilihan kata atau diksi jauh 
lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh 
jalinan kata-kata. Istilah ini bukan saja 
dipergunakan untuk menyatakan kata-
kata makna yang dipakai untuk 
mengungkapkan suatu ide atau gagasan, 
dan ungkapan. Pilihan kata 
merupakan suatu unsur yang sangat 
penting, baik dalam dunia karang-
mengarang maupun dalam dunia tutur 
setiap hari. Karakteristik dari diksi atau 
pilihan kata akan menimbulkan 
menimbulkan makna denotatif dan 
makna konotatif. 
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c. Gaya Bahasa 
 Gaya bahasa dapat ditinjau dari 
bermacam-macam sudut pandangan. 
Pandangan-pandangan atau pendapat-
pendapat tentang gaya bahasa sejauh ini 
dapat dibedakan, pertama dilihat dari 
segi nonbahasa (berdasarkan 
pengarang, berdasarkan masa, 
berdasarkan medium, berdasarkan 
subyek, berdasarkan tempat, 
berdasarkan hadirin, berdasarkan 
tujuan), dan kedua dan dilihat dari segi 
bahasanya sendiri (gaya bahasa 
berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa 
berdasarkan nada yang terkandung 
dalam wacana, gaya bahasa 
berdasarkan struktur kalimat, gaya 
bahasa berdasarkan langsung tidaknya 
makna, dan gaya bahasa berdasarkan 
langsung tidaknya makna)(Gorys Keraf, 
1980: 115). 

d. Merariq 
 Sistem merariq yang sering terjadi 
sampai saat ini adalah sistem melaiq 
terutama di pelosok-pelosok. Dari 
merariq ini timbul 7 (tujuh) macam 
penyelesaian: 1) Sejati, 2) Selabar, 3) 
Bait wali atau nikahan, 4) Bait janji atau 
rebaq pucuk, 5) Sorong serah, 6) 
Nyondol atau nyongkol, dan 7) Bales 
lampak nae. 
e. Sorong Serah 

Proses pelaksanaan sorong serah ini 
diawali dengan pisolo yang berasal dari 
kata sulur/ obor/ penerangan/ penjelasan. 
Di mana acara pisolo ini mendahului 
acara soronng serah hanya untuk sekadar 
datang ke tempat acara sorong serah 
untuk menanyakan kepada pembayun 
penampi, apakah semua keluarga dan 
undangan lainnya sudah siap menerima 
kedatangan pembayun untuk 
menyelesaikan aji adat atau aji krama? 
apakah tidak ada yang ditunggu lagi? 
(Wirabakti dkk, 2010: 7).  

 

f. Aji Krama 
Aji Krama merupakan bahasa sasak 

yang berasal dari kata Aji dan Krama. 
Dalam bahasa sasak kata Aji yang berarti 
nila atau harga, sedangkan kata Krama 
yang berarti sekumpulan masyarakat 
yang terhimpum dalam kestuan hukum 
(Wirabakti dkk, 2010: 8). 
g. Tembang 

Tembang merupakan bentuk 
pengungkapan secara berirama seperti 
panjang pendeknya suara serta keras 
lemahnya tekanan nada yang diucapkan 
pada bagian-bagian tertentu dalam 
sebuah syair atau kalimat (dalam 
Atmaja, 199:23).  

 
III. METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif yang bersifat 
kualitatif. Menurut Aminudin (dalam 
Riadi, 2012: 39) mendefinisikan metode 
dekriptif kualitatif merupakan analisis 
bentuk deskripsi, tidak berupa angka 
atau koefisien tentang hubungan antar  
variabel. Dalam penelitian deskriptif ini 
akan menggambarkan unsur-unsur 
intrinsik yang terdapat dalam Tembang 
Sorong Serah Aji Krama pada upacara 
adat pernikahan Masyarakat suku Sasak. 
Unsur-unsur intrinsik yang akan 
dideskripsikan adalah Tema, Diksi atau 
pilihan kata, dan Gaya bahasa dalam 
Tembang Sorong Serah Aji Krama. 

3.2 Data dan Sumber Data 
3.2.1 Data  
 Data merupakan sumber informasi 
yang akan diseleksi sebagai bahan 
anlisis (Siswantoro dalam Riadi, 2012: 
39). Data dalam peneitian ini adalah 
kata, kalimat, dan ungkapan dalam 
Tembang Sorong Serah Aji Krama. 
3.2.2 Sumber Data 
 Sumber data yaitu data yang 
diperoleh dari naskah-naskah yang 
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terdapat dalam Tembang Sorong Serah 
Aji Krama yang diperkuat dengan data 
yang diperoleh dari informan. Selain itu 
sumber data dalam penelitian ini adalah 
menggunakan data primer dan data 
sekunder. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 
3.3.1 Observasi 
3.3.2 Dokumentasi atau Pencatatan 
 Dokumentasi atau pencatatan 
dilakukan pada Tembang Sorong Serah 
Aji Krama yang terdapat dalam buku Titi 
Adat Perkawinan Sasak dan 
Kepembayunan karya Drs. H. Lalu 
Ratmadji (1987 : 58 halaman) kemudian 
diperkuat oleh informan. 
3.3.3 Wawancara 
 Wawancara dilakuan pada tokoh adat 
(sesepuh), tokoh masyarakat dan ahli 
Tembang Sorong Aji Krama di desa 
Telagewaru Kecamatan Praya Tengah 
terkait dengan prosesi Sorong Serah Aji 
Krama khususnya Tembang Sorong 
Serah Aji Krama. Dalam memperoleh 
data penelitian, peneliti menentukan 
kriteria nara sumber yang akan dijadikan 
informan dengan kriteria sebagai 
berikut: a) Informan minimal berusia 30 
tahun, b) Informan memahami tembang 
dengan baik dalam upacara pernikahan 
Sorong Serah Aji Krama, c) Informan 
adalah seorang tokoh adat yang sering 
menggunakan Tembang Sorong Serah 
Aji Krama dalam upacara pernikahan 
suku Sasak. 

3.4 Analisis Data 
3.4.1 Analisis Data 
 Untuk menganalisis tema, pilihan 
kata atau diksi, dan gaya bahasa 
Tembang Sorong Serah Aji Kama dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan 
struktural. Struktur karya sastra dapat 
diartikan sebagai susunan, penegasan, 
dan gambaran semua bahan dan bagian 
yang menjadi komponennya yang secara 
bersama membentuk kebulatan yang 

indah (Abrams, 1981: 68). Pendekatan 
struktur yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan struktur 
naratif. Struktur naratif yang digunakan 
peneliti adalah struktur naratif yang 
bersifat Integrasi yakni analisis 
struktural yang melihat struktural 
sebagai suatu kesatuan [totalitas] dalam 
suatu sistem dan struktur naratif Fungsi 
yani analisis struktural melihat 
komponen struktur dalam suatu sisitem 
sebagai memiliki fungsi (dalam hal 
bahasa, fungsi dilihat dari komunikasi) 
tertentu.  

3.5 Langkah-langkah Analisis Data 
 Berdasarkan metode, teknik, dan 
pendekatan yang telah dikemukakan di 
atas, maka langkah-langkah analisis data 
dalam penelitian ini sebagai berikut: a) 
Menyimak hasil rekaman menegenai 
beberapa pertanyaan yang dilontarkan 
secara lisan  tersebut, b) Menyalin data 
rekaman  lisan ke dalam bentuk tulisan, 
c) Mendeskripsikan data berdasarkan 
hasil observasi, catat, dan wawancara 
mengenai Tembang Sorong Aji Krama 
Tembang Sorong Aji Krama yang telah 
dijadikan objek penelitian, d) Reduksi 
data merupakan analisis data yang 
menajamkan, menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak 
perlu dan mengorganisasikan dengan 
sedemikian rupa sehingga kesimpulan 
akhirnya dapat ditarik, e) 
Mengklasifikasikan data yang diperoleh 
dari observasi, catat, dan wawancara 
mengenai Tembang Sorong Aji Krama 
Tembang Sorong Aji Krama, f) 
Menentukan sturuktur Tembang 
berdasarkan tema, diksi atau pilihan kata 
dan gaya bahasa, g) Menganalisis tema, 
diksi atau pilihan kata dan gaya bahasa 
dalam Tembang Sorong Aji Krama 
Tembang Sorong Aji Krama, h) 
Menyimpulkan hasil penelitian yang 
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didasarkan pada analisis data secara 
keseluruhan. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Deskripsi Data Tembang 

4.1.1 Tembang Parigan Penggaksame 
 Jenis-jenis tembang parigan 
penggaksame, yakni: a) Tembang 
parigan penggaksame, b) Tembang 
parigan lakon, c) Tembang dan Aji 
Karma.  
4.1.2 Tembang Takepan 
 Adapun jenis-jenis tembang takepan 
yakni tembang macapat, tembang 
tengahan, dan tembang girise. Tembang 
macapat dibagi menjadi tujuh tembang, 
yakni: tembang dandang gule, tembang 
sinom, tembang durme, tembang 
pangkur, tembang asmarandana, 
tembang kinanti, dan tembang 
maskumambang. Sedangkan Tembang 
Girise terbagi menjadi enam tembang,  
yakni:  tembang megatruh, tembang 
gambuh, tembang miris, tembang 
pucung, tembang ginade, dan tembang 
mijil. 

4.2 Data Tembang 
4.2.1 Tembang Asmarandana 
4.2.2 Tembang Sinom 
4.2.3 Tembang Dangdang Gendis 
4.2.4 Tembang Pangkur 

 
4.3 Hasil dan Pembahasan 

 Struktur Tembang Sorong Serah Aji 
Krama adalah bebas, namun dalam 
penggunaannya berbeda. Ada struktur 
Tembang pembuka (awal), isi (tengah), 
dan penutup (akhir). 
4.3.1 Struktur Tembang Pembuka 

Tembang Asmarandana 
Ida dane sareng sami  
Hadirin semuanya 
Ampura siu ping slaksa  
Maaf beribu maaf 
Manah kulu kadi angob  
Perasaanku terpana 
During tatas titi tutu  

Belum paham tata tertib 
Kula amung utusan   
Saya sebagai utusan 
Hangrembat brana agung  
Membawa pembicaraan yang besar 
Hanglampahi adat agama  
Menjalani adat agama 

a. Analisis Tema 
 tema yang terdapat dalam 
Tembang Asmarandana adalah 
sambutan dan permohonan dengan 
rendah untuk mencapai suatu 
kesepakatan dengan satu hati. 
b. Analisis Diksi 
 Diksi yang digunakan dalam 
Tembang pembuka tersebut secara 
keseluruhan menggunakan kata-kata 
yang sangat halus dan menjadi suatu 
penghargaan tinggi bagi penyorong dan 
penampi, khususnya kepada kedua belah 
pihak.  Manah kula kadi angob 
“Perasaanku terpana”  Pada bait 
manah kula kadi angob, kata angob 
yang berarti ‘terpana’ menimbulkan 
makna bahwa kata angob diibaratkan 
seperti sebuah benda yang yang tajam 
sehingga dapat menusuk hati karena 
seseorang yang Durung tatas titi tutu 
“Belum paham tata tertib” 
c. Analisis Gaya Bahasa 
 Tembang Asmarandana yang 
dikiaskan dalam bentuk citraan, 
sehingga sajak-sajak tembang lebih 
hidup dan ekspresif. Salah atu citraan 
tersebut Citraan penglihatan memberi 
rangsangan pada indera penglihatan, 
sehingga hal-hal yang tidak kasat mata 
seolah-olah dapat terlihat. Citra 
penglihatan terdapat pada bait pertama 
baris ke-3 manah kula kadi  angob, 
”persaanku terpana” dalam sajak itu 
sangat terlihat persaan yang kena panah 
seolah-olah dapat dilihat mata. 

4.3.2 Struktur Tembang Bagian Isi atau 
Pertengahan  

1. Tembang Sinom 
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Ida dane sinamian  
Hadirin semuanya 
Ampure siu ping seketi 
Maaf beribu maaf 
Kula parek le’ raganda 
Saya datang ke hadapan anda 
Niwah para rewang sami  
Ke hadapan anda semua 
Hangrembat brana suci 
Membawa barang suci 
Amanat saking yang agung  
Titipan dari oarang besar 
Pa kula during tatas adat titi tata tertib 
Karena saya belum paham peraturan 
adat 
Gelar semel pantes ngadu kesongelan 
Hanya ada malu dan kelancangan 
Duh dane tetamu hanyar  
Aduh tamu yang agung 
a. Analisis Tema 
 Tema yang terkandung dalam 
Tembang Sinom adalah permohonan 
maaf karena tidak paham adat-istiadat 
dan kelancangan mengungkapkan 
keinginan untuk menyandingkan 
pengantin bak raja sehari. 
b. Analisis Diksi atau Pilihan Kata 

Salah satu diksi atau pilihan kata 
dalam Tembang Sinom ini adalah makna 
kias dan lugas yang dikiaskan dalam 
sebuah citraan. Citraan yang terdapat 
dalam Tembang Sinom yakni citra gerak 
dan penglihatan. Citraan gerak terdapat 
dalam bait pertama baris ke-3 Kula 
parek le’ raganda,  yang artinya “saya 
datang ke hadapan anda”. Kata parek 
yag artinya datang, bentuk kata parek 
melukiskan suatu yang bergerak atau 
melakukan gerakan.   
c. Analisis Gaya Bahasa 
 Gaya bahasa atau style yang 
terkandung dalam Tembang Sinom 
adalah majas perbandingan. Adapun 
majas yang terdapat dalam Tembang 
Sinom yakni majas hiperbola, majas 
eufimisme, dan majas metafora. Salah 

satunya adalah majas hiperbola terdapat 
dalam bait 1 baris ke-2 Ampure siu ping 
seketi, yang berarti “maaf beribu-ribu 
kali. Dalam bait tersebut mengandung 
makna yang berlebihan, yakni kata 
“maaf” yang diucapkan dengan jumlah 
ribuan. 
2. Tembang Dandang Gendis 
Duh ide dane sing arep sami  
Duh raden yang di hadapan saya 
Nunas ampure suing ping selakse 
Mohon maaf beribu maaf 
Kula durme duta bae 
Saya ini utusan baik 
Hangrembat branae agung  
Membawa barang bagus 
Parek’de leq pelungguh sami  
Datang ke hadapan anda semua 
Yen araq titi tata 
Kalau ada aturan 
Yadiapun hatur 
Atau ucapan 
Sisip kurang sempurne 
Ucapan kurang sepurna 
Mapan kula durung tatas tata tertib 
Karena saya belum paham aturan 
Kula nunas ampura 
Saya mohon maaf 
a. Analisis Tema 
 Tema yang terkandung dalam 
Tembang Dandang Gendis yakni sebagai 
nasihat kepada para muda-mudi agar 
tidak terpengaruhi oleh pergaulan bebas. 
Hal tersebut terlihat pada bait ke-4 baris 
ke-8, 9, dan 10 Gelis pade besepukan, 
Enda’ne maraq torah lan zaman 
mangkin, Teparan kumpul kandang 
yang artinya “agar cepat bersatu, tidak 
seperti zaman sekarang, disebut kumpul 
kebo”. 
b. Analisis Diksi atau Pilihan Kata 
Diantara diksi yang ada pada Tembang 
tersebut yakni suatu citraan sebagai 
gambaran nilai estetika pada Tembang. 
Citraan yang terkandung dalam 
Tembang Dandang Gendis adalah 
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citraan gerak, citraan pendengaran, dan 
citraan pengecapan. Citraan gerak 
terdapat pada bait 1 baris ke-4 
Hangrembat brana agung yang berarti 
“membawa barang bagus”, kata 
hangrembat merupakan kata yang 
menunjukkan citraan gerak yang 
dilakukan oleh tangan. 
c. Analisis Gaya Bahasa 
Gaya bahasa yang terdapat dalam 
Tembang Dandang Gendis adalah majas 
perbandingan, seperti: majas hiperbola, 
majas metafora, majas eufimisme, dan 
majas litotes. Hiperbola yang terkandung 
dalam Tembang Dandang Gendis 
terlihat pada bait 1 baris ke-2 Nunas 
ampure siu ping slaksa yang artinya 
“Mohon beribu-ribu maaf”, pada kata siu 
menunjukkan suatu ungkapan maaf yang 
berlebihan hingga ribuan kali. 

4.3.3 Struktur Tembang Penutup 
Tembang Pangkur 
Ide dane senamian 
Hadirin semuanya 
Kula parek hunkembun tutas suci 
Saya datang membawa tugas suci 
Kaula derma keutus  
Saya ini diutus 
saking gora Negara 
Dari bumi Lombok 
Hangrembat brana aji pisuke luhur 
Membawa aji pisuke luhur 
Sang araq sisip kula 
Mungkin ada salah saya 
Ampure siu ping seketi 
Maaf beribu-ribu maaf 

a. Analisis Tema 
 Tema yang terkandung dalam 
Tembang Pangkur yakni salam 
perpisahan dan ucapan rasa syukur 
karena apa yang diinginkan sudah 
diterima dengan baik. 
b. Analisis Diksi atau Pilihan Kata 
 Salah satu diksi atau pilihan kata 
dalam Tembang Asmarandana ini adalah 
makna kias dan lugas. Citraan tersebut 

seperti citraan gerak, dan citraan 
pendengaran. Citraan gerak terlihat pada 
bait 1 baris ke-2 Kula parek 
hangrembat tutas suci yang berarti. 
Pada bait tersebut terdapat ctraan gerak 
yang dutunjukkan dengan kata parek 
“datang” dan hangerembat “membawa”. 
c. Analisis Gaya Bahasa 
 Gaya bahasa tersebut antara lain 
majas perbandingan, seperti: hiperbola,  
majas eufimisme dan majas litotes. Gaya 
bahasa yang pertama yang terdapat 
dalam tembang Pangkur yakni majas 
hiperbola. Diantaranya adalah majas 
hiperbola yang terdapat pada bait 1 baris 
ke-7 Ampure siu ping seketi yang 
berarti “Mohon beribu-ribu maaf”. Pada 
kata ampure merupakan ungkapan yang 
terkesan dilebih-lebihkan hingga 
meminta maaf beribu kali. 
 

IV. PENUTUP 
a. Simpulan 

Struktur Tembang Sorong Serah Aji 
Krama adalah bebas, namun dalam 
penggunaannya berbeda. Ada struktur 
Tembang Pembuka (Tembang 
Asmarandana), isi (Tembang sinom dan 
Tembang Dangdang Gendis), dan 
penutup (Tembang Pangkur). 

b. Saran 
Penelitian ini merupakan hasil 

analisis berdasarkan teori ilmiah yang 
dapat digunakan para pembaca dan 
praktisi pendidikan sebagai penambah 
khazanah ilmu pengetahuan dalam 
bidang ilmu budaya sastra atau folklor, 
khususnya sastra lisan “Tembang”. 
Penulis juga berharap kepada para 
pembaca yang budiman dan masyarakat 
Suku Sasak agar tetap melestarikan 
Tembang dalam Sorong Serah Aji 
Krama agar tidak punah atau hilang dari 
adat-istiadat pernikahan pada 
masyarakat Suku Sasak.  
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Gambar naskah tembang yang ditulis dalam daun 
lontar 

 Tembang Asmarandana 
Ida dane sareng sami 
Ampura siu ping slaksa 
Manah kulu kadi angob 
During tatas titi tutu 
Kula amung utusan 
Hangrembat brana agung 
Hanglampahi adat agama 
 Tembang Sinom 
Ida dane sinamian 

Ampure siu ping seketi 
Kula parek le’ raganda 
Niwah para rewang sami 
Hangrembat brana suci 
Amanat saking yang agung 
Pa kula during tatas adat titi tata tertib  
Gelar semel pantes ngadu kesongelan 
Duh dane tetamu hanyar 
 
 Tembang Pangkur 
Ide dane senamian  
Kula parek hunkembun tutas suci 
Kaula derma keutus    
saking gora Negara    
Hangrembat brana aji pisuke luhur 
Sang araq sisip kula   
Ampure siu ping seketi  

 


