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KATA PENGANTAR 

AlhAmdulillAh, buku “Antologi Hasil Penelitian” ini kembali dapat 
kami hadirkan di hadapan pembaca dengan keragaman fokus 
kajian dan substansinya. Keragaman ini sebagai konskuensi logis 
dari keragaman keilmuan para peneliti (dosen) dan disiplin ilmu 
yang dikembangkan di lingkungan IAIN Mataram. Kondisi ini 
diharapkan dapat memperkaya dan memperluas elemen publik 
untuk berinteraksi dengan buku ini.

Buku “Antologi Hasil Penelitian” ini merupakan hasil pe-
nelitian yang dilakukan oleh para dosen baik pada Fakultas Syari’ah, 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, maupun Fakultas Ilmu Tarbiyah 
dan Keguruan, baik individual maupun kelompok di lingkungan 
IAIN Mataram tahun 2013. Mengingat keterbatasan ruang, tidak 
semua hasil penelitian pada tahun tersebut dapat dimuat pada 
edisi ini, namun akan disajikan pada edisi berikutnya. 

Cakupan Buku Antologi Hasil Penelitian ini sengaja diberi 
tema “Islam dalam Pergumulan dengan Lokalitas dan Institusi 
Pendidikan” untuk mengakomodasi keragaman fo kus kajian 
penelitian yang dilakukan. Tema ini merupakan ijtihad tim editor 
sebagai kerangka teoritik untuk memayungi hasil penelitian para 
dosen yang terdistribusi dalam dua bidikan besar: dimensi lokalitas 
kultural masyarakat Sasak, dan dinamika lembaga pendidikan, 
dimana Islam disemaikan. 

Buku ini bertujuan untuk memperluas publikasi hasil 
penelitian dosen, agar dapat memiliki manfaat yang lebih luas 
baik secara akademis maupun empiris-praktis, memperoleh 
feedback dari masyarakat luas, dan sekaligus sebagai wujud 
pertanggungjawaban sosial dari hasil kerja ilmiah para dosen.    

Kehadiran buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai 
pihak, karena itu ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, 
terutama pada para penulis, Tim Penyusun, dan editor, sehingga 
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buku “Antologi Hasil Penelitian” ini dapat diterbitkan oleh Pusat 
Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Mataram, dan dapat sampai 
ditangan pembaca.

Buku ini memberikan ruang bagi para pembaca untuk 
memberikan kritik dan saran kostruktif, baik yang berkaitan 
dengan substansi, maupun teknik penyajiannya. Akhrinya, semoga 
buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca.   

 

     Mataram, Desember 2013
     Kepala Puslit & Penerbitan

     Sainun
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TRADISI SORONG SERAH AJI KRAME DALAM 
PERSPEKTIF DAKWAH ISLAMIYAH

Studi di Penujak Lombok tengah

L. Sohimun Faisol

LATAR BELAKANG
islAm sesuAi ArtinyA yaitu menyelamatkan dan mendamaikan, 
sesungguhnya telah menjadi salah satu klaim bahwa Islam adalah 
agama dakwah yang mendamaikan, yang disebarkan dengan 
cara-cara yang damai. Islam adalah agamarahmatan lil ‘alamin 
yang sangat membeci radikalisme. Klaim yang demikian tentunya 
mmemiliki konsekuensi bahwa Islam harus disampaikan dengan 
bahasa dan sikap yang santun serta memperhatikan tata kerama 
yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, al-Qur’an dalam 
banyak ayatnya, telah menegaskan dakwah islamiyah sebagai 
dakwah bi al-hikmah (arif dan bijaksana), al-mau’izhat al-hasanah 
(nasehat yang baik lagi santun), dan ahsan al-jidâl (sebaik-baik 
perdebatan).1 Di samping itu dakwah merupakan ahsanu qaulan2 
yang berarti bahwa dakwah islamiyah haruslah disampaikan 
dengan sebaik-baik ucapan.

Sesuai dengan tujuan dakwah yaitu ta’murûna bi al-ma’rûf 
wa tanhauna ‘an al-munkari (mengarahkan untuk berbuat baik 
dan mencegah perbuatan munkar), maka sesungguhnya dakwah 
islamiyah mencakup banyak unsur termasuk media dakwah, yang 
diharapkan dapat dengan mudah mempengaruhi, menggerakkan 

1  Lihat Q.S. Al-Nahl (16):125.
2  Lihat Q.S. Fushshilat (41): 33
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dan mengarahkanmad’u (yang didakwahi) agar tertarik kepada 
dakwahnya.

Berbicara mengenai media dakwah, sungguh saat ini telah 
dimodernisasi menjadi televisi, radio, internet, hand phone, 
majalah, buletin dan sebagainya. Namun tentunya media-media 
tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak semua ka-
langan dapat mengakses, menerima dan memahami dakwah 
melalui media yang super canggih tersebut, terutama masyarakat 
yang terisolir,atau bagi mereka yang tidak mampu membaca dan 
menulis sehingga sulit memahami dakwah dengan media tersebut. 
Atau bagi masyarakat pedesaan yang cenderung tertarik dengan 
seni dan budaya lokal.Kondisi yang demikian tentunya menuntut 
pelestarian budaya dan kearifan lokal berbasis dakwah islamiyah.

Dalam tradisi suku Sasak di Lombok, terdapat beraneka 
ra gam kearifan lokal yang dapat dijadikan media dakwah 
islamiyah,di antaranya adalah tradisi sorong serah aji krame. 
Tradisi ini merupakan rangkaian dari prosesimerariq (pernikahan) 
di Lombok. Di mana, prosesi ini merupakan pengumuman resmi 
secara adat bahwa telah berlangsung pernikahan antara A dan B 
dan seterusnya.Dalam tradisi ini, kedua belah pihak; mempelai laki-
laki dan perempuan menghadirkan pembayun (juru bicara) yang 
mewakili mereka. Namun sebelum kedua pembayun berdialog 
melakukan sorong serah. Terlebih dahulu pembayun beserta 
pengiringnya berjalan dalam posisi duduk ngesot dengat pakaian 
adat khas Sasak.Kemudian meminta ijin kepada pembayun pihak 
perempuan laksana mereka sedang bertamu.

Selayang pandang mengenai tradisi sorong serah aji krame 
dengan semua prosesinya di atas, sesungguhnya memiliki pesan-
pesan dakwah islamiyah. Sehingga tradisi sorong serah dapat 
dijadikan sebagai media dakwah yang efektif dan unik dan 
menyentuh masyarakat awam, terutama bagi masyarakat pe-
desaan atau pedalaman yang cenderung tertarik kepadabudaya 
lokal. Dan yang paling signifikan adalah tradisi ini mampu mewakili 
dakwah bi al-lisân (ucapan) dan dakwah bi al-hâl (perbuatan) 
sekaligus. Namun kenyataannya di lapangan belum banyak yang 
tahu dan mungkin tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya tradisi 
tersebut dapat dijadikan sebagai media dakwah yang diminati 
oleh masyarakat.

Di samping sebagai media dakwah, adat pada adat sorong 
serah juga terkandung materi-materi dakwah. Baik materi verbal 
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semisal isi dialog pembayun yang dijelaskan dalam kitab adat 
Sasak, maupun materi non verbal semisal simbol-simbol adat 
sorong serah, seperti penyerahan buntalan baju, pegat kepeng  dan 
sebagainya. Sesungguhnya pada simbol-simbol tersebut terkadung 
nilai-nilai keislaman yang hanya dapat ditemukan, bila mana 
dianalisis dengan mendalam melalui penelitian. Di samping itu, 
secara ekonomis acara adat sorong serah termasuk acara adat yang 
digalakkan oleh pemerintah, untuk menarik minat wisatawan, 
baik domestik maupun mancanegara yang dapat menghasilkan 
keuntungan secara ekonomi berupa devisa Negara.

Sebagaimana yang diketahui bahwa seiring dengan 
perkembangan masa, tradisi adat sorong serah hingga kini masih 
kuat dipertahankan oleh sebagaian masyarakat sasak di Lombok 
terutama mereka yang berdomisili di daerah selatan kabupaten 
Lombok Tengah, di antaranya adalah Desa Penujak.Di mana 
desa ini tradisi sorong serah masih menjadi prosesi adat wajib 
dalam acara merariq. Dan menariknya, yang membuat desa ini 
sangat unik untuk diteliti adalah keterlibatan sejumlah tokoh 
agama semisal ustaz atau penghulu desa sebagai pembayundalam 
kegiatan tradisi sorong serah ini. Jadi, dapat diasumsikan bahwa 
peran mereka sebagai tokoh agama sekaligus tokoh adat (sebagai 
pembayun) memiliki misi dakwah islamiyah yang menarik untuk 
diteliti dan dikaji.

Dengan demikian berdasarkan deskripsi singkat di atas, 
peneliti tertarik mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan tradisi 
sorong serah aji krame dalam perspektif dakwah islamiyah di desa 
Penujak Lombok Tengah, terutama dalam hal menjadikannya 
sebagai materi dan media dakwah islamiyah. Penelitian ini 
difokuskan pada bagaimana pemahaman masyarakat mengenai 
tradisi sorong serah aji krame sebagai kegiatan dakwah?; bagai-

mana tradisi sorong serah aji krame menjadi media dakwah 
islamiyah?; dan bagaimana pesan dakwah islamiyah dalam tradisi 
sorong serah aji krame tersebut di desa Penujak Lombok Tengah?

METODE PENELITIAN
Peneliti memilih masyarakat desa penujak sebagai objek 

penelitian, karena kehidupan keagamaan mereka dapat menjadi 
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pendorong dalam meningkatkan kegiatan dakwah.Terlebih lagi, 
masyarakat desa Penujak sangat kental sekali dalam pelaksanaan 
adat istiadat pernikahan yaitu sorong serah aji kerame. Disisi 
lain kehidupan spiritual yang berpusat pada komune-komune 
tarekat yang cukup berkembang di lokasi penelitian, termasuk 
adanya beberapa Pondok pesantren yang ada di desa Penujak dan 
kegiatan majlis ta’lim yang diselenggarakan di beberapa dusun di 
desa ini yang secara langsung memberikan pengaruh terhadap 
situasi spiritual desa Penujak.

Secara metodologis, penelitian termasuk dalam kategori 
penelitian kualitatif deskriptif,3 yang mana data penelitian akan 
dikelompokkan menjadi dua. Pertama data yang bersumber dari 
informan yakni para pembayun, tokoh adat, kepala lingkungan 
dan masyarakat  yang masih mempertahankan tradisi sorong 
serah aji krame ini. Kedua data yang yang diperoleh dari dokumen 
berupa buku atau naskah yang memuat materi tradisisorong serah 
aji krame ini.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan dua metode yaitu 
dengan prosedur sebagai berikut;

a. Wawancara

Wawacara bertujuan untuk memperoleh data yang valid dari 
sumbernya yang primer tentang masalah-masalah sorong serah 
aji kerama. Dengan demikian wawancara lebih diarahkan kepada 
subtansi penelitian, sehingga informasi yang dibutuhkan buka 
rekaan semata.Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dan 
langsung dengan sumber data dimaksud.Dalam hal ini peneliti 
akan mewancarai sumber data yaitu para pembayun, tokoh adat, 
kepala kampung dan para ustadz/tuan guru, serta masyarakat yang 
masih mempertahankan tradisi sorong serah aji krame. Metode 
ini untuk menggali informasi mengenai pemahaman mereka 
terhadap tradisi ini sebagai media dakwah.

b. Dokumentasi

Penerapan metode dokumentasi dalam pelaksanaan 
penelitian ini adalah dengan menelaah dokumen-dokumen yang 

3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:PT. Remaja 
Rosdakarya, 1990), 3.
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ada kaitannya dengan pelaksanaan sorong serah aji kerame di desa 
Penujak dan  dokumen-dokumen lainnya yang dianggap penting 
dan relevan. Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian 
dikelempokkan, diolah dan selanjutnya dianalisa secara induktif.
Metode dokumentasi akan digali melalui buku atau naskahyang 
dijadikan pegangan bagi para pembayun dalam melaksanakan 
tradisi sorong serah aji krame ini.

c. Observasi

Metode ini digunakan dengan mengamati secara langsung 
tentang bagaimana pelaksanaan sorong serah aji kerama.Peneliti 
bergaul langsung dengan subjek atau masyarakat yang diteliti 
dengan memahami, mendengar dan mencatat persoalan-persoalan 
kehidupan yang mereka hadapi setiap hari.Antara peneliti dan 
subyek penelitian terjadi interaksi social yang intensif sehingga 
terjadi komunikasi aktif yang dapat mengantar ke hasil penelitian 
yang maksimal. Sehingga, data yang tertuang dalam penelitian ini 
benar-benar valid, maka data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
observasi dan dokumentasi, masing-masing harus dicek kembali 
dengan data yang diperoleh di lapangan secara silang, kemudian 
baru diambil kesimpulan sebagai hasil final dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Adat Sorong Serah dan Dakwah Islamiyah di Desa 
Penujak 

a. Sejarah Singkat 

Desa Penujak yang sekarang terletak 6-7 km dari ibu kota 
Kabupaten Lombok Tengah ke selatan menurut penuturan para 
tokoh setempat merupakan desa yang cukup tua di antara desa-
desa lain di Kabupaten Lombok Tengah. Ia telah ada sejak kurang 
lebih 5 abad yang telah silam. Walaupun dalam bentuk dusun kecil 
(Repok Sasak). Menurut para tokoh setempat penduduk asli desa 
Penujak adalah pelarian dari kerajaan Kedaro Sekotong Lombok 
Barat. Kerajaan Kedaro adalah pelarian dari Kerajaan Majapahit 
terakhir yang tidak ingin memeluk Islam dahulunya, tetapi setelah 
datang ke Pulau Lombok mereka menjadi penganut agama Islam 
sampai sekarang. Itulah  sebabnya bagi masyarakat Sasak sekitar 
gunung Kedaro Sekotong dengan bahasa Penujak sama, meskipun 
dialeknya sedikit berbeda. Ketika kerajaan lari ke sebelah timur ia 
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membentuk komunitas di sekitar Batu Dendeng Ketara, kemudian 
lalu membentuk (membangun) suatu desa yan bernama Penujak 
yang sekarang sebagai pusat kota kecamatan Praya Barat, 
merupakan desa induk (asal) sebelum adanya pemekaran menjadi 
desa Penujak, Tanak Awu, Pengembur, Bonder, dan Tumpak. 
Hampir dikatakan bahwa penduduk dari desa ini berasal dari satu 
rumpun desa keluarga yang bangsawan maupun tidak. Kaum 
bangsawan desa ini misalnya ia berasal dari Arya Sumarjaya yang 
menurunkan Raden Lugat, kemudian Raden ini mempunyai anak 
antara lain empat putra yang bernama R. Bayati, R. Mentas, R. 
Jadum, dan R Senek. R Bayati menurunkan keluarga bangsawan 
Karang Puntik, Tatak, Barebelek, dan sebagainya. Raden Mentas 
menurunkan keluarga bangsawan di Karang Dalem, Kangi dan 
Masjuring. Sementara Raden Jadum menurunkan keluarga yang 
ada di Mantung dan lain-lain. Sedangkan untuk Raden Senek tidak 
berketurunan.4

b. Adat Sorong Serah sebagai Media Dakwah

Adat sorong serah sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat 
Sasak yang mengandung nilai seni tidak dapat dipisahkan dari 
kegiatan dakwah. Kearifan semisal ini memiliki kekuatan yang 
sulit dilumpuhkan atas  nama bid’ah,tidak sesuai atau bertentangan 
dengan ajaran Islam, sudah usang, kolot, perlu dibasmi dan nada-
nada sumir lainnya. Pernyataan yang demikian menjadi cambuk 
bahwa seorang da’i harus kreatif dalam mengelola kearifan lokal 
semacam adat sorong serah menjadi salah satu media dakwah. 

Jika bercermin pada aktifitas dakwah para Wali Songo di tanah 
Jawa, sungguh merupakan aktivitas-kreativitas yang sempurna. 
Mereka mampu menempatkan diri dalam melaksanakan aksi 
dakwahnya. Mereka mampu mengkolaborasikan dakwah dengan 
adat istiadat objek dakwah mereka, lebih-lebih adat yang memiliki 
nilai seni di dalamnya. Para Walisongo sebagai da’i kala itu 
memanfaatkan bentuk-bentuk seni budaya masyarakat tempat 
mereka berdakwah sebagai salah satu media dakwah. Sunan 
Bonang adalah pencipta gending Darma dan yang mengubah 
hari-hari nahas dalam agama Hindu serta nama-nama dewa 
ke dalam Islam. Raden Paku atau Sunan Giri adalah pencipta 
gending Asmarandana, pucung dan lagu anak-anak (dolanan). 
Sunan Kudus pencipta gending Mijil dan maskumambang dan 

4 Wawancara Dengan Lalu Sahnun Faisal Tanggal 11-9-2013. 
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pencipta dongeng bernafaskan Islam. Raden Prawoto atau Sunan 
Muria adalah pencipta gending Sinom dan Kinanti, Sunan Drajad 
pencipta gending Pangkur dan Raden Syahid atau Sunan Kalijaga 
penggubah wayang purwa dari ajaran Hindu dengan diwarnai 
ajaran Islam.5 

Kesenian yang diciptakan oleh para wali tersebut tidak 
terlepas dari tuntutan situasi sosial masyarakat secara tidak 
langsung berdakwah. Adat sorong serah pun demikian. Ia terlahir 
dari akulturasi budaya Hindu-Islam. Namun materi-materinya telah 
diubah menjadi nilai-nilai Islami. Nilai-nilai yang dulunya banyak 
disadur dari ajaran Hindu diubah dengan menyadur nilai-nilai 
Islami. Oleh karena itu dari segi syari’ah, Qardhawi berpendapat 
bahwa seni pada dasarnya merupakan alat atau media untuk 
mencapai tujuan, maka hukumnya sejalan dengan hukum 
tujuannya, kalau digunakan untuk tujuan yang halal, hukumnya 
halal, kalau digunakan untuk tujuan haram, hukumnya haram.6

Dalam konteks Sasak, adat sorong serah dapat dianggap 
sebagai pagelaran seni budaya rakyat. Pagelarannya mampu 
menarik minat masyarakat untuk berkumpul menyaksikan dan 
mendengarkan pagelaran seni ini. Salah satu yang menjadi daya 
tarik pagelaran adat sorong serah adalah “nembang” (menyanyi)  
ala suku Sasak. Dalam hal ini pembayun (juru bicara mempelai 
laki-laki dan perempuan) akan me-nembang-kan bait-bait syair 
dari bahasa Sasak halus. Kekhasan lagu dan bahasanya yang 
ditampilkan dalm acara adat sorong serah menjadi sesuatu yang 
unik dan menarik. Sehingga layak dipertimbangkan sebagai salah 
satu media tradisional yang dapat dimanfaatkan sebagai media 
dakwah. Oleh Nur Syam, dakwah semacam inilah yang disebut 
dengan dakwah kultural.7 

Dakwah kultural merupakan kegiatan dakwah dengan mem-
perhatikan, memperhitungkan, dan memanfaatkan gam bar an 
real di lapangan, adat istiadat, seni, dan budaya lokal yang tidak 
bertentangan dengan ajaran Islam8. Sorong serah sendiri dalam 
praktis dan substansi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

5 Ismail Yakup, Sejarah Islam Indonesia (Jakarta: Wijaya, tt.), 31-32.
6 Yusuf Al-Qordhawi, al-Islâm wa al-Fan, Terj. Zuhairi Misrawi (Bandung: 

Pustaka Hidayah, 2000), 13.
7 Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta: LKiS, 2005), 83
8 Setiawan, (Ed.), Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Islam 

dan Kristen (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), 172
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Bahkan seluruh materinya tersusun dari nilai-nilai Islami yang 
dikemas dalam balutan adat, seni dan budaya. Dengan demikian 
sorong serah sebagai media dakwah dapat menjadi strategi 
perubahan sosial secara bertahap sesuai kondisi empirik yang 
diarahkan untuk menumbuhkan kehidupan yang Islami. Fokusnya 
pada penyadaran batin sehingga umat bersedia menerima dan 
memenuhi seluruh ajaran Islam; akidah, akhlak, ibadah dan 
muamalat.9 

Namun secara faktual, selama ini dakwah kultural telah 
mengalami kemacetan karena dua hal. Pertama, kalangan moderat 
terlalu fokus pada dakwah global melalui forum-forum internasional. 
Forum-forum seperti ini amat penting guna menunjukkan bahwa 
mayoritas kalangan muslim di Tanah Air adalah kelompok yang 
menykong antarperadaban dan perdamaian dunia. Namun, akan 
amat bermasalah jika hal itu mengabaikan agenda-agenda kultural 
yang sejatinya merupakan prioritas utama. Kedua, kalangan 
moderat terlalu hanyut dalam politik praktis. Dalam berbagai 
forum sudah dikemukakan keterlibatan kalangan moderat dalam 
politik praktis akan melumpuhkan agenda-agenda kultural.10 Dua 
penyebab tersebut penulis kira adalah sebagian kecil dari banyak 
faktor yang menyebabkan dakwah kultural berjalan di tempat, 
bahkan mengalami kemunduran. Kondisi yang demikian sangat 
disayangkan. Padahal jika dakwah kultural dikelola dengan 
baik dan kreatif sebagai media dakwah, maka dapat dipastikan 
pelaksanaan dakwah lebih efektif. Dalam hal ini Misrawi beralasan 
bahwa di Indonesia umumnya telah terjadi akulturasi keIslaman 
dengan budaya lokal. Islam bisa masuk ke Indonesia tanpa setetes 
darah pun. Masyarakat muslim Indonesia lebih bisa melestarikan 
kebudayaan, dan praktik keagamaan sebagian muslim masih 
identik dengan kebudayaan. Interaksi antara Islam dan kebudayaan 
justru memperkaya, karena ada dimensi negosiasi dan akulturasi.11 
Jadi sangat mudah membuat masyarakat tertarik terhadap ajaran 
Islam, jika kultur, kebudayaan lokal dijadikan sebagai magnet 
dalam dakwah Islamiyah.  

9 Abdul Munir Mulkhan, Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan (Jakarta: 
PT Kompas Media Nusantara, 2010), 224.

10 Zuhairi Misrawi, Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan 
Oase Perdamaian (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010) 92

11 Zuhairi Misrawi, al-Qur’an Kitab Toleransi. (Bandung: Pustaka Oasis, 
2010), 430
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c. Pesan Dakwah Islamiyah dalam Adat Sorong Serah

Sebagaimana analisis atas berbagai temuan, maka penulis 
menemukan sejumlah pesan dakwah dalam prosesi adat sorong 
serah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Iman, Islam dan Ihsan

Dalam tradisi sorong serah biasanya disajikan aneka 
makanan khas suku Sasak semisal kue uri, pangan, wajik dan 
ali ardan. Sesajian tersebut memiliki filosofis dalam wujud 
simbolisnya. Kue ali ardan misalnya, yaitu kue yang terbuat beras 
bercampur gula merah yang dibentuk semacam tiga kuping atau 
telinga. Tiga kuping sesungguhnya memiliki peasan dakwah yaitu 
dalam kehidupan ini ada tiga pilar yang harus dibangun kokoh 
yaitu iman, Islam dan ihsan. 

Pilar iman, Islam, dan ihsan merupakan tiga pilar paripurna 
yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Ketiganya tidak dapat 
dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena ketiganya sama-sama 
menyangga dan menguatkan. Masing-masing saling memberikan 
implikasi. 

Adapun dasar ketiga pilar tersebut adalah sabda Rasulullah 
saw. yang berbunyi:

اِعيُل ْبُن ِإْبَراِهيَم َأْخَبَنَا أَُبو َحيَّاَن  ثَنَا ِإمْسَ ٌد َقاَل َحدَّ ثَنَا ُمَسدَّ َحدَّ
التَّْيِميُّ َعْن أَِبي ُزْرَعَة َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اهللَُّ 
اِلميَاُن  َما  َفَقاَل:  ِجْبِيُل  َفأَتَاُه  ِللنَّاِس  َيْوًما  بَاِرًزا  َوَسلََّم  َعَلْيِه 
َوُرُسِلِه  َوِبِلَقاِئِه  َوُكُتِبِه  َوَمالِئَكِتِه  ِباهللَِّ  ُتْؤِمَن  َأْن  اِلميَاُن  َقاَل 
 َ َوُتْؤِمَن ِباْلَبْعِث، َقاَل: َما اِلْساَلُم َقاَل: اِلْساَلُم َأْن َتْعُبَد اهللَّ
امْلَْفُروَضَة  َكاَة  الزَّ َوُتَؤدَِّي  اَلَة  الصَّ َوُتِقيَم  َشْيًئا  ِبِه  ُتْشِرَك  َواَل 
َ َكأَنََّك  َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َقاَل: َما اِلْحَساُن، َقاَل: َأْن َتْعُبَد اهللَّ
َما  َقاَل:  اَعُة،  السَّ َمَتى  َقاَل:  َيَراَك،  َفِإنَُّه  َتَراُه  َتُكْن  َلْ  َفِإْن  َتَراُه 
اِئِل َوَسُأْخِبَُك َعْن َأْشَراِطَها: ِإَذا  امْلَْسُئوُل َعْنَها ِبَأْعَلَم ِمْن السَّ
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َوَلَدْت اَلَمُة َربََّها َوِإَذا َتَطاَوَل ُرَعاُة اِلِبِل اْلُبْهُم يِف اْلُبْنيَاِن، يِف 
َخٍْس اَل َيْعَلُمُهنَّ ِإالَّ اهللَُّ ُثمَّ َتاَل النَِّبُّ َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإنَّ 
اَعِة اآليََة ُثمَّ أَْدبََر َفَقاَل ُردُّوُه َفَلْم َيَرْوا َشْيًئا  َ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ اهللَّ

َفَقاَل َهَذا ِجْبِيُل َجاَء ُيَعلُِّم النَّاَس ِديَنُهْم.
Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata bahwa 
Isma’il ibn Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Abu 
Hayyan al-Taimiy dari Abi Zur’ah telah menyampaikan kepada 
kami dari Abu Hurairah r.a berkata: Pada suatu hari ketika Nabi 
saw. sedang duduk bersama sahabat, tiba-tiba datang seorang 
laki-laki dan bertanya, “apakah iman itu?”. Jawab Nabi saw.: 
“iman adalah percaya Allah swt., para malaikat-Nya, kitab-
kitabnya, dan pertemuannya dengan Allah, para Rasul-Nya 
dan percaya pada hari berbangkit dari kubur. ‘Lalu laki-laki 
itu bertanya lagi, “apakah Islam itu? Jawab Nabi saw., “Islam 
ialah menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya 
dengan suatu apapun, mendirikan shalat, menunaikan zakat 
yang difardhukan dan berpuasa di bulan Ramadhan.” Lalu 
laki-laki itu bertanya lagi: “apakah Ihsan itu?” Jawab Nabi saw., 
“Ihsan ialah bahwa engkau menyembah kepada Allah seakan-
akan engkau melihat-Nya, kalau engkau tidak mampu melihat-
Nya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Lalu laki-laki itu 
bertanya lagi: “apakah hari kiamat itu? “Nabi saw. menjawab: 
“orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang 
bertanya, tetapi saya memberitahukan kepadamu beberapa 
syarat (tanda-tanda) akan tibanya hari kiamat, yaitu jika budak 
sahaya telah melahirkan majikannya, dan jika penggembala 
onta dan ternak lainnya telah berlomba-lomba membangun 
gedung-gedung megah. Termasuk lima perkara yang tidak dapat 
diketahui kecuali oleh Allah, selanjutnya Nabi saw. membaca 
ayat: “Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah yang 
mengetahui hari kiamat… (ayat).Kemudian orang itu pergi. 
Lalu Nabi saw. bersabda kepada para sahabat: “antarkanlah 
orang itu. Akan tetapi para sahabat tidak melihat sedikitpun 
bekas orang itu. Lalu Nabi saw.bersabda: “Itu adalah Malaikat 
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Jibril a.s. yang datang untuk mengajarkan agama kepada 
manusia.”12 

Iman merupakan pilar pertama yang harus dimiliki oleh 
setiap manusia. Kata “iman” merupakan bentuk mashdar13 dari kata 
“âmana – yu’minu – îmânan” yang berarti mempercayai.14 Menurut 
al-Baihaqi, iman secara bahasa sepadan dengan kata “tashdîq” 
yaitu membenarkan. Dan segala bentuk ketaatan adalah bentuk 
pembenaran.15Iman tidak hanya sekadar membenarkan dengan 
hati, mengikrarkan dengan lisan namun yang lebih mendalam 
adalah melaksanakan semua ketaatan yang diperintahkan 
Allah. Sehingga iman secara konprehensif didefenisikan sebagai 
pembenaran terhadap apa yang difirmankan, diperintahkan, 
diwajibkan, dilarang oleh Allah. Juga beriman kepada kitab-kitab 
dan rasulNya. Sedangkan kata tashdîq sendiri menurut Abu Ya’la 
berarti mengucap dengan lisan, membenarkan dengan hati, 
berbuat dengan anggota badan. Iman dapat bertambah dengan 
banyak berbuat dan berkata baik dan dapat berkurang dengan 
perbuatan maksiat.16

Dalam hal ini, pelaksanaan tradisi adat sorong serah 
dimaksudkan agar pernikahan hendaknya dibangun berdasarkan 
keimanan di antara kedua mempelai. Hal ini didadasari oleh hadis 
rasulullah saw. sebagai berikut: 

حدثنا زهي بن حرب وممد بن املثنى وعبيد اهلل بن سعيد 
قالوا حدثنا ييى بن سعيد عن عبيد اهلل أخبني سعيد بن أبي 
سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النب صلى اهلل عليه وسلم 

12 HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Turmudzi, Ibnu Majah dan Ahmad 
bin Hambal

13 Dalam bahasa Arab, mashdar dapat difahami sebagai kata benda yang 
dibentuk dari kata kerja.

14 Adib Bisri dan Munawir A. Fatah, Kamus Al-Bisri (Surabaya, Pustaka Pr -
gressif, 1999), 16

15 Imam Abi Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali bin Musa al-Baihaqi, Al-
I’tiqâd wa al-Hidâyati ila Sabîl al-Rasyad (Riyadh: Dar al-Fadhilah, 1999), 212.

16 AbîHusain Muhammad bin Muhammad al-Qhâdhî Abîi Ya’lâ al-Farrâ’ 
al-Hanbalî, Kitâb al-I’tiqâd (Riyadh: Dar Athlas al-Hadhra’, 2002), 23.
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قال تنكح املرأة لربع ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها فاظفر 
بذات الدين تربت يداك.

“Kami diceritakan oleh Zuhair bin Harb dan Muhammad 
bin al-Matsna dan ‘Ubaidillah bin Sa’id, mereka berkata: 
kami diceritakan oleh Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah, saya 
diceritakan oleh Sa’id bin Abi Sa’id dari bapaknya dari Abu 
Hurairah dari Nabi saw. Beliau bersabda: Wanita dinikahi 
karena empat (alasan): karena harta, keturunannya, kecantikan 
dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya kamu 
berbahagia.”17

Menurut al-Maqdisi ada 8 hal yang perlu diperhatikan dalam 
memilih calon istri yang paling pertama adalah al-din (factor 
agama) atau lebih tepat faktor iman. Selanjutnya perempuan 
tersebut memiliki perilaku yang baik, paras yang cantik, sedikit 
maharnya, walud (subur rahimnya), keturunan orang saleh, dan 
seorang ajnabiyah (halal nikah).18  Jadi iman tetap menjadi faktor 
utama dalam menentukan pasangan hidup di samping faktor yang 
lainnya. 

Adapun Islam, ia difahami sebagai penyerahan diri (istislâm) 
kepada Allah semata.19 Penyerahan diri berimplikasi pada ketaatan 
pada setiap perintahNya. Secara bahasa, Islam berarti keta’atan, 
dan pengakuan. Sedangkan menurut syara’, Islam berarti al-
inqiyâd ilâ al-A’mâl al-Zhâhirah. Islam secara konprehansif dalam 
syara’ yaitu melakukan aksi nyata mulai dari mengucapkan dua 
kalimat syahadah, melakukan segala bentuk kewajiban dan tidak 
melakukan laranganNya.20 Jadi secara gamblang, iman merupakan 
pembenaran secara batin, sedangkan Islam merupakan bentuk 
ketaatan dan aksi nyata.21 Jika pilar Islam memberikan penyangga 
untuk hidup pasrah, maka keimanan memberikan penyangga 

17 H.R. Imam Muslim dalam Shahîh Muslim: Bâb Istihbâb Nikâh Dzât al-
Dîn, Hadits ke 1466

18 Ahmad bin ‘Abdirrahman bin Qadamah al-Maqdisi, Mukhtashar Minhâj 
al-Qâshidîn (Bairut,: Muassasah Dar al-Qur’an, 1987), 77-78.

19 Shalahuddin al-Shawi, Al-Tatharruq al-Dînî: al-Ra’y al-Âkhir (al-Afaq al-
Dauliyyah lil a’lam), 30.

20 Muhammad ‘Ali al-Thahanawi, Mausû’atu Kasysyâfi Ishthilahât al-Funûn 
wa al-‘Ulûm (Libanon: Lubnan Nasyrun, tt), 178.

21 Ibid., 179.
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untuk berkarya. Karena itu iman tidak dapat dipisahkan dari 
perasaan, akal pikiran, perbuatan dan realitas.22

Materi atau pesan dakwah tentang Islam dapat dilihat pada 
bait sinom yang sering dilantunkan pada acara adat sorong serah 
yaitu berikut ini:

“Ya Allah Gusti Pangeran

Mula sifat Rahman Rahim

Hicaning Gamak panjak Da no

Den Rahayu pada hurip

Slamet pada nganak bejari

Bekurnan patuh pacu

Idap mate dalem Islam

Le’ negare patuh bakti

Slamet nyawe ring dunya rawuh aherat”23

Terjemahannya:

“Ya Allah Tuhan kami

Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Anugerahkan kepada hambaMu ini

Selamat dalam beranak pinak

Berkeluarga jadi satu patuh dan taat

Mati dalam keadaan Islam

Bakti pada Negara

Selamat di dunia sampai akhirat”

Dari tembang sinom Sasak di atas, dapat diketahui bahwa 
materi dakwah yang disampaikan pembayun adalah pengharapan 
berupa do’a yang tulus kepada Allah. Dalam konteks berkeluarga, 
keselamatan berumah tangga merupakan idaman semua manusia 
yang diakhiri dengan kehidupan yang husnul khatimah, mati dlam 
keadaan iman dan Islam.

Sedangkan kata ihsan merupakan bentuk mashdar (kata 
benda) dari kata ahsana-yuhsinu-ihsanan yang berarti bebuat 
baik, atau memperbaiki. Sedangkan Secara istilah, ihsan dapat 
didefinsikan sebagai penyembahan terhadap Allah seakan akan 

22 Ahmad Chojim, Membangun Surga: Bagaimana Hidup Damai di Bumi 
agar Damai Pula di Akhirat (Jakarta: PT Serambi lmu Semesta, 2004), 211.

23 Gde Suparman, Kitab Adat Sasak… 39
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dilihat, atau setidaknya merasa selalu diawasi oleh Allah. Dalam 
Lisân al-‘Arab dijelaskan bahwa ihsan memiliki maksud yang 
variatif di samping makna yang disebutkan tadi. Di antaranya, 
ihsan bermakna ikhlas. Ikhlas merupakan syarat sahnya iman 
dan Islam. Oleh karena itu barangsiapa yang hanya sekadar 
melafazkan keimanan danm keislamannya tanpa mengiringi 
dengan perbuatan ikhlas maka dia bukanlah orang yang “ihsan” 
(muhsin) sekalipun keimananya benar. Ada juga yang berpendapat 
bahwa ihsan berarti muraqabah (pengawasan) dan ketaatan yang 
baik. Sehingga, barangsiapa yang merasa diawasi oleh Allah maka 
baiklah perbuatannya. 24 

d. Kesucian, Dzikrul Maut, dan Hablun Minallah dan 
Hablun Minannas

Di antara perlengkapan dalam acara adat sorong serah 
adalah menyiapkan sebuah peti kecil yang biasanya dibuat 
dari daun lontar atau yang dikenal dalam bahasa Sasak dengan 
ceraken. Di dalamnya diisi dengan pakaian yang suci bersih. Di 
samping itu juga disiapkan periuk, benang putih, dan tali dari 
kain. Perlengkapan tersebut sesungguhnya memiliki makna 
filosofi Islamis dan pesan dakwah yang dalam. Pertama, pakaian 
suci dalam adat sorong serah menjadi perlambang sifat kehidupan 
yang harus dijalani yaitu kesucian lahir dan batin.  

Kesucian merupakan hal yang amat penting setelah iman, 
Islam dan ihsan. Hal ini dapat dilacak dari keberadaan kitab-kitab 
fikih yang dimulai pembahasannya dengan bab thahârah yaitu 
bersuci. Thahârah layaknya pintu masuk menuju Allah (ibadah) 
dan manusia (mu’amalah). Artinya menjalin hubungan dengan 
Allah dalam bentuk ibadah harus dilakukan dengan  jiwa dan raga 
yang suci. Demikian pula  dengan manusia, hubungan harus dijalin 
dengan pikiran, prasangka, dan perilaku yang bersih. Banyak ayat 
al-Qur’an dan hadis yang memuat ajaran kesucian dan kebersihan, 
di antaranya ayatNya yang berbunyi: 

وثيابك فطهر 

“Dan pakaianmu bersihkanlah”25

24 Ibn Manzhur, Lisân al’Arab (Kairo: Darul Ma’arif, tt.), 878-879.
25 QS. al-Mudatstsir (74): 5.
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Dalam sebuah riwayat, ayat tersebut ditafsirkan “bersihkanlah 
dirimu dari dosa-dosa”. Ada juga yang mengatakan “Perbaiki 
perbuatanmu”. Qatadah berpendapat ayat di atas ditafsirkan 
“sucikan jiwamu dari perbuatan maksiat”. Muhammad Ibn Sirin 
lebih memandangnya secara tekstual. Artinya, “Cucilah pakaianmu 
dengan air”. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Ibn Zaid yang 
mengatakan bahwa orang-orang musyrikin (pada saat itu) tidak 
bersuci. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk mensucikan 
dan membersihakan bajunya. Pendapat terakhir inilah yang 
diamini oleh Ibn Jarir. Sehingga dari seluruh pendapat tersebut, 
Ibn Katsir menyimpulkan bahwa kebersihan tidak hanya sebatas 
fisik namun juga kebersihan jiwa secara beriringan. Pendapat 
tersebut dikutakan oleh Sa’id bin Jabir yang menafsirkan ayat di 
atas “Bersihkanlah hati dan niatmu”.26

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim, rasululah mendeskripsikan kebersihan sebagai berikut:

بن عاصم الشعري رضي اهلل عنه  احلارث  مالك  أبي  عن 
قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : )الطهور شطر 
واحلمد هلل  اهلل  ، وسبحان  امليزان  واحلمد هلل متأل   ، الميان 
متآلن - متأل - ما بني السماوات والرض ، والصالة نور، 
والصدقة برهان، والصب ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، 

كل الناس يغدو ، فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها.
“Diriwayatkan dari Malik al-Asy’ari dia berkata, Rasulullah 
saw. bersabda: Kebersihan adalah sebagian dari iman dan 
bacaan hamdalah dapat memenuhi mizan (timbangan), dan 
bacaan subhanallahi walhamdulillah memenuhi kolong langit 
dan bumi, dan shalat adalah cahaya dan shadaqah adalah 
pelita, dan sabar adalah sinar, dan al-Quran adalah pedoman 
bagimu.27

26 Muhammad Ali Al-Shabuni (Mukhtashir & Muhaqqiq), Mukhtashar Tafsîr 
Ibn Katsîr (Bairut: Dar al-Qur’an al-Karim, tt.), 568. 

27 Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, 
Shahîh Muslim,Kitâb al-Thahârah-Hadits ke 223 (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
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Kedua, periuk yang terbuat dari tanah menjadi lambang 
bahwa manusia berasal dari tanah dan akan dikembalikan kembali 
ke tanah. Perlambang ini menghendaki manusia untuk selalu 
mengigat kematian.

Mengingat kematian merupakan salah satu ajaran Islam. 
Islam tidak ingin pemeluknya terlena dengan kehidupan duniawi 
semata. Allah berfirman dalam al-Qur’an:

اهللَُّ يََتَوفَّى اْلَْنُفَس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّت َلْ متَُْت يِف َمنَاِمَها َفُيْمِسُك 
ى ِإنَّ  الَِّت َقَضى َعَلْيَها امْلَْوَت َوُيْرِسُل اْلُْخَرى ِإىَل َأَجٍل ُمَسمًّ

ُروَن )24( يِف َذِلَك آَليَاٍت ِلَقْوٍم يَتََفكَّ
“Allah yang mewafatkan semua yang bernyawa ketika waktunya 
mati dan ketika tidur tidak mematikannya. Dia yang memegang 
jiwa yang telah ditentukan ajalnya dan membiarkannya 
hingga waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu adalah tanda bagi orang-orang yang berpikir.”28 

Kematian merupakan hal mutlak yang akan dihadapi oleh 
semua orang. Kematian seseorang tidak dapat diprediksi oleh 
siapapun, karena hal tersebut telah menjadi hak preogratif Tuhan. 
Sehingga, kapan, di mana, bagaimana, bersama siapa dia akan 
dimatikan, manusia sama sekali tidak tahu. Oleh karena itu manusia 
harus senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapinya. 
Al-‘Affani mengingatkan, bahwa meyakini kematian merupakan 
jaminan agar hati selalu ingat kematia itu.29

Ketiga, benang putih dan tali dari kain memiliki makna 
bahwa kelanggengan hidup di atas muka bumi ini akan terwujud 
bila memperhatikan hubungan dengan Allah dan manusia (hablun 
minallah dan hablun minannas).  Allah berfirman dalam al-
Qur’an:

لَُّة أَْيَن َما ُثِقُفوا ِإالَّ ِبَْبٍل ِمَن اهللَِّ َوَحْبٍل ِمَن  ُضِرَبْت َعَلْيِهُم الذِّ
النَّاِس

1991), 203.
28 Q.S.  Az Zumar (39) : 42.
29 Sayyid Ibn Husain al-‘Affani, Sakb al-‘Abarât li al-Maut wa al-Qabr wa al-

Sakarât (Misr: Maktabatu Mu’azd bin Jabal, tt.), 17.
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“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali 
jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali 
(perjanjian) dengan manusia.”30 

Hablumminallah dapat dipahami sebagai aktivitas yang 
berhubungan dengan peribadatan kepada Allah berupa semisal 
shalat, puasa, haji dan lain-lain. Sementara hablumminannas 
dipahami sebagai suatu aktivitas yang berhubungan dengan sesama 
manusia (mu’amalah). Misalnya tentang jual beli, hukum pidana 
dan perdata, bertetangga, berbangsa dan sebagainya. Baiknya 
kedua hubungan tersebut menjadi jaminan bagi masyarakat untuk 
menjadi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Acara sorong serah dalam konteks ini sangat berpeluang 
menjadi tempat dan medium menyambung silaturahmi baik 
di antara kedua belah pihak (keluarga mempelai laki-laki dan 
perempuan) maupun masyarakat sekitarnya. Dalam adat sorong 
serah ini, kedua belah pihak saling memperkenalkan keluarganya 
terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga adat 
ini secara tidak langsung telah menjadi wahana pemersatu hati 
masyarakat di kedua belah pihak.

e. Anjuran Berzikir

Dalam tradisi sorong serah ada istilah aji krame. Hitungan 
jumlah aji kerame pengantin laki-laki sebenarnya merupakan 
simbol ajaran Islam yang mengarah kepda pesan dakwah untuk 
shalat dan berzikir. Misalnya bulu ketujur (jajar karang) 33 sama 
dengan berzikir 33 kali selesai sholat (Subhanallah). Perbape 
(perwangse) 66, sama dengan berzikir 66 kali, Alhamdulillah 
33 kali dan Allahuakbar 33 kali jika dijumlahkan 66 kali. Menak  
atau raden 100. Diartikan dengan membaca subhanallah 33 kali, 
Alhamdulillah 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca 
Lailaha’illah, sehingga mencapai bilangan 100. Hal tersebut 
disandarkan terhadap hadis rasulullah:

عن أبي هريرة - رضي اهلل عنه - : قال رسول اهلل - صلى 
ثالثا  صالة  كل  دبر  يف  اهلل  سبح  من   :  - وسلم  عليه  اهلل 
وثالثني ، ومحد اهلل ثالثا وثالثني ، وكب اهلل ثالثا وثالثني ، 

30 Q.S. Ali-Imran (3): 112.
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فتلك تسعة وتسعون ، وقال : متام املائة ال إله إال اهلل وحده 
ال شريك له ، له امللك وله احلمد ، وهو على كل شيء قدير 

غفرت خطاياه ، وإن كانت مثل زبد البحر 
“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu rasulullah saw. 
bersabda: “Barangsiapa yang membaca tashbih 33 kali, tahmid 
33 kali dan takbir 33 kali sehingga berjumlah 99 kemudian 
menyempurnakannya menjadi 100 dengan membaca tahlil 
sekali, niscaya diampuni kesalahan-kesalahannya sekalipun 
seperti buih lautan.”31 

Adapun fadilah atau manfaat berzikir adalah sangat ba-
nyak dengan bentuk zikir yang beragam, di antaranya adalah 
dapat menolak godaan syetan, diridai oleh Allah, meng hilangkan 
kesusahan, mendatangkan kegembiraan di dalam hati, menguatkan 
jiwa dan raga, menerangi wajah dan hati, dapat mendatangkan 
rizki, menambahkan kecintaan kepada Islam, merasa selalu 
diawasi (muraqabah) oleh Allah, dapat menjadikan seseorang gemar 
bertaubat, dapat mendekatkan hamba kepadaNya, membuka 
jalan menuju ma’rifatillah, dapat mendatangkan kewibawaan 
(haibah) kepadaNya, Allah senantiasa mengingat hambaNya yang 
berzikir, dapat menghidupkan hati dan zikir sebagai konsumsi hati 
dan ruh. Ibnu Taimiyah pernah berkata sebagaimana yang dikutip 
oleh Ibnu Qayyim:

الذكر للقلب مثل املاء للسمك، فكيف يكون حال السمك 
إذا فارق املاء

“Bagi hati zikir itu laksana air bagi ikan. (Dapat dibayangkan) 
bagaiman keadaan ikan bila berpisah dengan air.”32

Dalam konteks yang lebih luas, zikir dapat disandarkan 
kepada pendapat Imam Nawawi yang mengamini perkataan Sa’id 
bin Jubair yang mengatakan bahwa fadilah berzikir tidak terbatas 
pada bacaan tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan semacamnya, akan 

31 Imam Muslim, Shahîh Muslim… 
32 Al-Syams al-Din Abi Abdillah Muhammad Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, 

Al-wâbil al-Shaibi min al-Kalâm al-Thayyib (Damaskus: Maktabah Darul Bayan, 
1973), 69-71.
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tetapi semua orang yang beramal karena Allah dengan penuh 
ketaatan. Oleh karena itu tepat apa yang dikatakan oleh ‘Atha’ 
sebagaimana yang dikutip oleh Al-Nawawi sebagai berikut:

جمالس الذكر هي جمالس احلالل و احلرام ، كيف تشرتي و 
أشباه  و  وحتج  تطلق،  و  تنكح  و  تصوم،  و  تصلي  و  تبيع، 

هذا. 
“Majlis-majlis zikir adalah majlis (tempat membicarakan 
perkara) halal dan haram yaitu bagaimana menjual, membeli, 
shalat, puasa, menikah, cerai, haji dan sebagainya.”33

Dalam konteks perkataan ‘Atha’ di atas biasa jadi adat sorong 
serah menjadi salah satu majlis zikir sekaligus majlis dakwah 
jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu tempat 
membicarakan hal yang baik-baik seputar pernikahan yang 
meliputi nasehat pernikahan tentang hak dan kewajiban suami-
istri. Bagaimana suami-istri harus bersikap. Bagaimana membina 
rumah tangga agar tetap lestari sesuai tuntunan rasulullah.

Sementara bagi masyarakat yang disebut kance bale (panjak 
perak) maka jumlah aji keramenya 17. Angka 17 diistinbat dari 
jumlah rakaat shalat lima waktu sehari semalam. Oleh karena 
itu sorong serah memiliki pesan dakwah bahwa zikir merupakan 
ibadah tambahan (nafilah) yang tidak boleh dilupakan, terlebih 
shalat lima waktu sebagai ibadah fardu harus senantiasa 
dilaksanakan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat dari faktualnya 
di lapangan bahwa sorong serah dianjurkan untuk dilaksanakan 
setelah waktu shalat zuhur dan selesai sebelum waktu ashar. 
Namun yang banyak dilanggar adalah pada prosesi nyongkolan/
nyondol. Kadang-kadang kebanyakan masyarakat meninggal shalat 
ashar karena lebih dahulu berias diri. Juga shalat maghrib yang 
ditinggalkan karena faktor kelelahan setelah prosesi nyongkolan/
nyondol. Nasehat semacam ini telah diingatkan dalam tembang 
Sasak “Dandang Gula”yang sering dilantunkan pada saat sorong 
serah sebagai berikut:

“… Halus manis suwarane

33 Al-Imam al-‘Allamah al-MujtahidMuhyiddin Abi Zakariya Yahya bin 
Syaraf al-Din, Al-Adzkâr min Kalâm al-Abrâr (Libanon: Darul Minhaj, 2005), 38.
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Misal manuk si’ ngungkung

Bedodo’ waktu pajar sidik

Ia jari peringetan

Waktu ara’ subuh

Sejatina tamu amanat suci

Sukur Alhamdulillah”34

Terjemahannya:

... Halus nan bagus suaranya

Laksana ayam berkokok

Membangunkan waktu fajar shadiq

Menjadi pengingat

Waktu subuh sudah ada

Yang sejatinya tamu Allah

Syukur Alhamdulillah

Bait tembang di atas menggambarkan bagaimana shalat 
semisal shalat subuh harus dilaksanakan tepat waktu. Azan 
sebagai panggilan menuju shalat merupakan panggilan yang indah 
yang patut disyukuri, karena shalat laksana tamu Allah yang harus 
disambut dengan riang gembira.

f. Anjuran Bersopan Santun

Dalam prosesi adat sorong serah juru bicara pihak laki-laki 
(pembayun) beserta pengiringnya mendatangi pihak pembayun 
perempuan layaknya sedang bertamu. Dalam prosesi tersebut, 
pembayun beserta pengiringnya benar-benar memberikan contoh 
bagaimana adab dan sopan santun dalam bertamu. Cara semisal 
ini termasuk dalam katagori dakwah bilhal atau dakwah dengan 
teladan. Pembayun pihak laki-laki datang dengan penuh tawaddu’ 
sambil mengucap salam kepada pembayun pihak perempuan. 
Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Sasak halus, 
yang mana seluruh lapisan masyarakat bila dilawan berkomunikasi  
dengan bahasa tersebut akan merasa dihargai dan dihormati. 
Kemudian, pembayun (pihak lk) tidak akan berani masuk atau 
duduk jika belum dipersilahkan oleh pembayun (pihak pr) dan 
sebagainya. Demikian pula dengan pembayun (pihak pr) akan 
menyambut pembayun (pihak lk) dengan sikap ramah dan bahasa 

34  Gde Suparman, Kitap Adat Sasak… 43.



L. Sohimun Faisol 63

Sasak halus pula. Kondisi tersebut sesuai dengan hadis rasulullah 
saw. sebagai berikut:

عن أبي شريح العدوي قال: مسعت أذناي و أبصرت عيناي 
حني تكلم النب صلى اهلل عليه وسلم فقال: من كان يؤمن 
باهلل و  يؤمن  كان  و من  فليكرم جاره،  اآلخر  اليوم  و  باهلل 

اليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته 
“Dari Abu Syuraih al-‘Adawi, ia berkata: Kedua telingaku telah 
mendengar dan kedua mataku telah melihat ketika rasulullah 
saw. bersabda. Rasulullah bersabda: barang siapa yang 
beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia 
hormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah 
dan hari kiamat, maka hendaklah ia menghormati tamunya.”35

Tidak hanya dalam bertamu, akan tetapi kesopanan dan 
tutur kata yang lembut harus senantiasa dijaga dalam segala waktu 
dan keadaan. Rasulullah bersabda:

رسول  أن  سلم،  و  عليه  اهلل  صلى  النب  زوجة  عائشة  عن 
اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال: “ياعائشة! إن اهلل رفيق يّب 
الرفق. و يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف. و ما ال 

يعطي على ما سواه”. 
“Dari ‘Aisyah, istri rasulullah saw. bahwa rasulullah saw. 
pernah bersabda: Hai ‘Aisyah, sesungguhnya Allah Mahalembut 
mencintai kelembutan. Dia menganugerahkan kepada orang 
lembut apa yang tidak dianugerahi kepada orang yang kasar”.36 

Dalam adat sorong serah kesopanan berdasarkan ajaran 
Islam benar-benar ditegakkan hal ini dapat dilihat dalam contoh 
dialog pembayun penyorong sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

35 Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahîh Bukhârî 
(Bairut: Dar Ibn Katsir, 2002), 1509

36 Muslim, Shahîh Muslim.., 2004.
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Assalamu’alaikum W.W.

Titiang nunas nugraha lan sakatahing arerancang kiwa, tengen 
lan ring pungkur titian puniki……

Penggalan dialog di atas dapat menjadi penguat bahwa 
memang isi atau materi sorong serah benar-benar diadopsi dari 
ajran Islam, yaitu memulai sesuatu perbuatan dengan basmalah. 
Jika bertamu hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu. 
Jika mereka kelompok sedikit hendaklah memulai salam kepada 
kelompok yang banyak. Rasulullah bersabda:

الراكب على  قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم: يسّلم 
املاشي، و املاشي على القاعد ، و القليل على الكثي.

“Rasulullah bersabda: Orang yang berkendara memberi slam 
kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan bersalam 
kepada orang yang duduk. (kelompok) yang sedikit bersalam 
kepada kelompok yang banyak.”37

g. Nasehat Pernikahan

Sebenarnya, substansi dasar pesan dakawah yang ingin 
disampaikan dalam prosesi sorong serah adalah nasehat 
pernikahan. Nasehat pernikahan tersebut disampaikan dalam 
dialog “nembang” (lagu) antara pembayun (pihak lk) dengan 
pembayun (pihak pr) . Sebagai contoh syair tembang berikut ini:  

Sejatine kang haran nikah hiki nikmat saking Allah kang maha 
kuasa, 

nino mule ibadah jati sunah baginda agung, apan mula 
nyandang gati ilin lang karimah peliharaq karomah

Allah iwih agung tipaq selapuq manusie siq idup leq bawon 
dunie niki, 

pulih hasanah dunie akhirat.38 

Sya’ir semacam di atas sering dilantunkan oleh pembayun 
dalam acara adat sorong serah. Dalam penggalan sya’ir tembang di 
atas, pembayun memberikan nasehat (dakwah) pernikahan bahwa 
pernikahan merupakan nikmat dari Allah yang harus disyukuri 
oleh semua manusia terutama kedua belah pihak yang menikah. 

37 Ibid., 1703.
38 Wawancara dengan Lalu Nurudin
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Melalui pernikahan manusia menjadi lebih tenang, tenang dan 
tentram hatinya. Allah berfirman:

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و 
جعل بينكم مودة و رمحة إّن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون   
“Dan di antara tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan 
dari jiwa kalian istri-istri agar kalian tentram kepadanya dan 
menjadikan kebahagiaan dan kasih sayang di antara kalian. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda 
kekuasaanNya bagi kaum yang berfikir.”39

Pernikahan tidak hanya menjadi perintah bagi umat Nabi 
Muhammad saj, akan tetapi pernikahan merupakan bagian dari 
sunnah para rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad.40 Allah 
berfirman:

لقد أرسلنا رسال من قبلك و جعلنا هلم أزواجا و ذرية
“Sungguh Kami telah mengutus para rasul sebelummu dan 
menjadikan bagi mereka istri-istri dan keturunan.”41

Rasulullah bersabda:

أربع من سنن املرسلني: احلناء و التعطر و السواك و النكاح 
“Empat di antara sunnnah-sunnah para rasul yaitu: berpancar, 
berwangi-wangian, bersiwak dan nikah”.42

Jadi jelas bahwa tembang yang disampaikan oleh pembayun 
di atas tidak lepas dari kontrol al-Qur’an dan hadis. Sebagaimana 
yang penulis paparkan sebelumnya bahwa pada dasarnya tradisi 
“nembang” pembayun dalam acara pernikahan tidak terlepas dari 
pengaruh Hindu. Namun materi atau substansinya telah diubah 
menjadi materi-materi yang bersendikan ajaran Islam oleh para 
tokoh adat yang sekaligus tokoh agama pada saat itu.  

39 Q.S. al-Rum (30): 21
40 ‘Ali Ahmad ‘Abd al-Ali al-Thahthawi, Syarh Kitâb al-Nikâh (Libanon: Dar 

al-Kutub al-‘Ilmiah, 2005), 22.
41 Q.S. Al-Ra’du:38.
42 H.R. Al-Tarmidzi dalam sunannya.
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Di samping bait tembang di atas, ada pula beberapa bait 
lainnya yang berisi nasehat pernikahan, yaitu berikut ini:

“…Sopo’ ate sopo tindak

Mun na berat bareng lembah

Selapu’na pada sukur

Bareng mai’ bareng lelah”43

Terjemahannya:

Satu hati satu usaha

Jika usaha itu berat, bersama-sam dipikul

Semuanya disyukuri

Sama-sama senang, sama-sama lelah

Tembang di atas memberikan nasehat bahwa hidup 
berumah tangga harus seayun selangkah, kompak membangun 
bahtera rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Suami 
dan istri bersama-sama saling membantu dan bahu-membahu 
dalam menyelesaikan masalah. Sebab, masalah berat akan terasa 
ringan bila ditanggung bersama-sama. Susah bersama. Senang 
pun bersama-sama.

Untuk menjadi keluraga yang sakinah mawaddah warahmah 
maka rasulullah memberikan ciri-ciri perempuan yang baik dalam 
berumah tangga yaitu sebagai berikut:

خي النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، و إن أمرتها أطاعتك، 
و إن غبت عنها حفظتك، يف مالك و نفسها. 

“Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang jika dipandang 
membahagiakanmu, jika kamu perintahkan dia mentaatimu, 
jika kamu tidak ada ia menjagamu; hartamu dan dirinya.”44

Dari hadis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di antara 
ciri-ciri perempuan yang baik adalah yang mampu menyejukkan 
hati. Allah pun mengajrakan hambaNya untuk selalu berdo’a:

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة و يف اآلخرة حسنة 

43 Gde Suparman, Kitap Adat Sasak… 42.
44 H. R. Abu Dawud dari Abu Hurairah hadis ke 1664 dan An-Nasa’I dari 

Ibn ‘Abbas hadis ke 3229.
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“Ya Allah karuniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia 
dan di akhirat.”

Do’a di atas oleh sebagian ulama’ ditafsirkan bahwa kebaikan 
dunia adalah perempuan yang salehah, yang menyejukkan 
mata jika dipandang dan menenteramkan hati jika bersamanya. 
Demikian pula jika diajak berbuat baik, maka ia pun bergegas 
melakukannya, dan ia dengan senang hati, ikhlas menjadikan 
suaminya sebagai pemimpinnya.

SIMPULAN
Berdasarkan paparan bab-bab sebelumnya, maka dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum masyarakat Penujak, Lombok Tengah 
memahami bahwa adat sorong serah tidak sekadar prosesi 
adat dan budaya semata, melainkan memiliki nilai-nilai 
ajaran Islam yang tinggi, baik dari segi pelaksanaannya 
maupun simbol-simbol yang mengiringi pelaksanaanya. 
Sehingga sangat memungkinkan kegiatan adat ini menjadi 
media dakwah yang efektif.

2. Adat sorong serah sebagai salah satu kearifan lokal 
masyarakat Sasak yang mengandung nilai seni tidak dapat 
dipisahkan dari kegiatan dakwah. Dalam konteks Sasak, 
adat sorong serah dapat dianggap sebagai pagelaran seni 
budaya rakyat gratis. Pagelarannya mampu menarik 
minat masyarakat untuk berkumpul menyaksikan dan 
mendengarkan pagelaran seni ini. Salah satu yang menjadi 
daya tarik pagelaran adat sorong serah adalah “nembang” 
(menyanyi) ala suku Sasak. Dalam hal ini pembayun (juru 
bicara mempelai laki-laki dan perempuan) akan me-nembang-
kan bait-bait syair dari bahasa Sasak halus. Kekhasan lagu 
dan bahasanya yang ditampilkan dalm acara adat sorong 
serah menjadi sesuatu yang unik dan menarik. Sehingga 
layak dipertimbangkan sebagai salah satu media tradisional 
yang dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah. Dakwah 
semacam inilah yang disebut dengan dakwah kultural.

3. Pesan dakwah dalam prosesi adat sorong serah meliputi 
sebagai berikut: a) ajaran Iman, Islam dan Ihsan. Kedua nya 
ditemukan dalam perlengkapan sorong serah berupa kue Kue 
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ali ardan misalnya, yaitu kue yang terbuat beras bercampur 
gula merah yang dibentuk semacam tiga kuping atau telinga; 
b) Kesucian, Dzikrul maut (mengingat mati), dan Hablun 
minallah dan hablun minannas. Hal tersebut dapat dilihat dari 
perlengkapan acara adat sorong serah adalah menyiapkan 
sebuah peti kecil yang biasanya dibuat dari daun lontar 
atau yang dikenal dalam bahasa Sasak dengan ceraken. Di 
dalamnya diisi dengan pakaian yang suci bersih. Sedangkan 
periuk yang terbuat dari tanah menjadi lambang bahwa 
manusia berasal dari tanah dan akan dikembalikan kembali 
ke tanah. Oleh karena itu manusia diharuskan mengingat 
kematian. Adapun benang putih dan tali dari kain memiliki 
makna bahwa kelanggengan hidup di atas muka bumi ini 
akan terwujud bila memperhatikan hubungan dengan Allah 
dan manusia (hablun minallah dan hablun minannas).
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