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ABSTRAK 

Mantra merupakan jenis sastra lisan yang berbentuk puisi. Mengingat mantra termasuk 

puisi, dan puisi memiliki struktur, maka skripsi ini mengkaji Struktur dan Fungsi Mantra 

Pengobatan. Keberadaan mantra pengobatan dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat di Desa 

Kuala Lagan itu sendiri.  

Tujuan Penelitian untuk mendeskripsikan struktur: komposisi, diksi, dan rima dalam 

mantra serta fungsi mantra pengobatan di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur. 

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

objektif yang memfokuskan perhatian terhadap karya sastra itu sendiri. Teknik pengumpulan 

data yakni menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi/rekam. Data yang ada 

dianalisis menggunakan teknik yaitu data ruduction (reduksi data), data display (penyajian data), 

conclusion drawing/verification (simpulaan).  

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa struktur mantra pengobatan berupa 

komposisi, diksi dan rima. Bahasa mantra yang digunakan adalah campuran bahasa Bugis, 

Makassar, dan bahasa Arab. Diksi yang ditemukan yaitu denotasi, konotasi, dan kata Asing. 

Rima yang ditemukan yaitu asonansi, aliterasi, rima sempurna, rima tak sempurna, rima awal, 

rima tengah, rima akhir, rima horizontal, dan rima vertikal. Fungsi mantra pengobatan yaitu 

sesuai kegunaan mantra. 

Kata kunci: struktur, fungsi, mantra pengobatan.  

 

PENDAHULUAN 

Mantra merupakan salah satu jenis sastra lisan. Sastra lisan adalah karya sastra yang 

penyebarannya disampaikan dari mulut ke mulut secara turun-temurun Endraswara (dalam 

Anggoro 2011:1). Mantra termasuk ke dalam bentuk genre puisi rakyat. Hal ini sesuai dengan 
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ciri-ciri puisi rakyat yang disebutkan oleh Danandjaja (1986:48) bahwa kekhususan genre ini 

yaitu kalimatnya yang tidak berbentuk bebas (free phase) melainkan terikat (fix phase).  

Mantra merupakan jenis sastra lisan yang berbentuk puisi. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Fisher (dalam Anggoro 2011:23) bahwa mantra sendiri digolongkan ke dalam jenis 

puisi karena bentuknya yang tetap dan bersajak. Yahya (2015:164) menyatakan bahwa sastra 

lisan adalah bagian dari tradisi yang berkembang di tengah masyarakat yang menggunakan 

bahasa sebagai media utama. Sastra lisan ini lebih dulu muncul dan berkembang di masyarakat 

dari pada sastra tulis.  

Adapun alasan pemilihan mantra pengobatan sebagai bahan penelitian adalah karena 

mantra pengobatan masih digunakan di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi. Penutur asli 

mantra itu sendiri saat ini hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu bahkan di Desa Kuala Lagan 

kini tinggal seorang dukun sebagai penutur asli mantra. Ciri atau karakteristik mantra 

pengobatan di Desa Kuala Lagan yaitu menggunakan campuran bahasa, yakni bahasa Bugis dan 

Makassar. Kepercayaan masyarakat pada mantra yang masih dipertahankan di Desa Kuala Lagan 

membuat peneliti tertarik meneliti di daerah ini, untuk itu penelitian ini perlu dilakukan karena 

semakin berkurangnya penutur asli sastra lisan yang berbentuk mantra, serta untuk 

menginventarisasikan dan sebagai bahan penelitian lainnya.  

Mantra mempunyai struktur. Struktur adalah bagaimana sesuatu itu disusun, bagaimana 

sebuah bangunan menjadi bangunan yang kokoh. Mantra juga demikian, mantra disusun atas 

unsur-unsur dan komposisi saling terikat antara satu sama lain. Oleh karena itu pemahaman atas 

unsur dan komposisi mantra sangatlah penting untuk melihat mantra secara lengkap dan rinci. 

Struktur pada mantra terdiri dari rima dan diksi yang berpengaruh terhadap tingkat 

keampuhan mantra itu sendiri. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik 

sajak maupun pada akhir larik sajak (Waluyo, dalam Anggoro 2011:6). 

Rima merupakan salah satu unsur penting dalam puisi atau mantra. Melalui rima inilah, 

keindahan suatu puisi tercipta. Rima tidak selalu berada di akhir baris dalam satu bait. Rima juga 

dapat ditemukan dalam satu baris. Rima adalah bentuk perulangan bunyi pada suatu rangkaian 

puisi. Suatu puisi atau mantra pasti memiliki suatu pola rima tertentu. Rima dan diksi disusun 

dan digabungkan dengan berhati-hati, sehingga diharapkan dapat menimbulkan daya magis atau 

kekuatan gaib yang dapat mensugestikan pikiran yang akan dikenai mantra. Dengan demikian, 



sebuah mantra memiliki kekuatan bukan hanya dari struktur batinnya tetapi juga dari struktur 

rima dan diksinya (Waluyo, dalam Anggoro 2011:6)  

Dalam mantra juga pasti memiliki fungsi atau kegunaan. Sugiarto (2015:920), 

menyatakan fungsi mantra adalah untuk memengaruhi alam semesta. Mantra muncul karena 

adanya keyakinan terhadap makhluk (hantu, jin, setan) serta benda-benda keramat dan sakti. 

Makhluk dan benda-benda tersebut diyakini ada yang jahat dan ada yang baik. Makhluk yang 

jahat dianggap bisa mengganggu manusia, sedangkan makhluk yang baik dianggap bisa 

membantu manusia. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian, tentang Struktur dan Fungsi Mantra Pengobatan di Desa Kuala Lagan Kecamatan 

Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Hasil penelitian ini yang hendak dicapai adalah 

agar mengetahui strukur, diksi, rima dan fungsi dalam mantra pengobatan. Penelitian tentang 

struktur dan fungsi mantra pengobatan di Desa Kuala Lagan juga belum pernah dilakukan secara 

ilmiah, oleh karena itu penelitian ini dianggap perlu dilakukan mengingat mantra sebagai bentuk 

karya sastra lisan merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti, karena dalam 

mantra pengobatan ini dilihat dari struktur bentuknya yang pendek-pendek dan dengan 

menggunakan campuran bahasa bugis dan makassar. Peneliti lebih menfokuskan untuk meneliti 

mantra pengobatan dengan tujuan untuk  mendokumentasikan sastra lisan yang ada di Tanjung 

jabung Timur.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan implementasi kepada 

masyarakat agar dapat memahami dan menghargai  sastra lisan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian “Struktur dan Fungsi Mantra Pengobatan di Desa Kuala Lagan Kecamatan 

Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur” termasuk kepada jenis penelitian kualitatif 

deskriptif. Deskriptif dalam arti memberikan gejala-gejala lingual secara cermat dan teliti 

berdasarkan fakta-fakta kebahasaan dan atas dasar pertimbangan dari tujuan penelitian yang 

hendak dicapai. Tujuan penelitian deskriptif adalah melukiskan keadaan sesuatu atau yang 

sedang terjadi pada saat penelitian berlangsung. 



Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2012:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.  

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka pendekatan yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah pendekatan objektif yang memfokuskan perhatian terhadap karya sastra itu 

sendiri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data berupa rekaman yang kemudian disalin dalam bentuk tulisan. Penelitian ini mempunyai 

tujuan untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan struktur dan fungsi mantra pengobatan di 

Desa Kuala Lagan. Penelitian ini difokuskan pada struktur dan fungsi mantra pengobatan di Desa 

Kuala Lagan. 

Lokasi penelitian ini dilakukan di RT.10 Dusun Mawar Melati II Desa Kuala Lagan 

Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.Data dalam penelitian ini adalah 

mantra pengobatan di Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur. Data dari penelitian ini adalah data rekam dan tulis. Data rekam merupakan data di dapat 

dari tuturan informan yang di rekam kemudian di catat sehingga menjadi data tertulis. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2010:63) di dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan 

dokumentasi/rekam.  

1. Observasi 

Observasi bertujuan agar peneliti akan lebih memahami konteks data dalam keseluruhan 

situasi sosial, selain akan diperoleh pengalaman langsung, peneliti juga dapat melihat hal-hal 

yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain. Cara peneliti melakukan pengamatan atau 

observasi ke lokasi penelitian yaitu dengan berinteraksi langsung dengan penutur mantra 

(informan) yang ada di Desa Kuala Lagan. 

2. Wawancara  

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka yakni, 

peneliti memberikan pertanyaan dan kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan 

tetapi tidak menyimpang dari masalah yang diteliti. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan 



mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi 

dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. 

3. Dokumentasi atau perekaman 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (sugiyono, 2010:82). Oleh karena 

penelitian ini dilakukan terhadap karya sastra yang berupa sastra lisan yaitu mantra, maka 

dokumennya adalah pada saat informan membacakan mantra pengobatan sesuai dengan fungsi 

mantra tersebut. Selanjutnya perekaman dilakukan dengan alat bantu berupa handphone merek 

oppo A37f untuk merekam data mantra pengobatan di Desa Kuala Lagan. Dalam perekaman 

memungkinkan terjadi ketidakjelasan di luar perekaman itu yakni, peneliti harus melakukan 

teknik catatan lapangan. Alat yang digunakan dalam catatan lapangan ini adalah pena dan buku 

tulis. 

Penerapan metode dokumentasi atau perekaman dalam pengumpulan data pada 

pelaksanaan penelitian ini dimaksukan terdapat bukti konkret dan nyata mengenai responden, 

lokasi penelitian, serta partisipasi peneliti aktif dalam penelitian. Metode ini juga memperkuat 

objektifitas penelitian karena adanya rekaman data audio.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. STRUKTUR MANTRA 

1. KOMPOSISI 

Mantra dapat diandaikan sebuah bagan struktur yang disusun dari unsur-unsur yang 

saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pemahaman atas unsur dan 

komposisi mantra sangatlah penting untuk melihat secara rinci dan lengkap.  

Secara garis besar struktur mantra terbagi dalam tiga bagian yaitu bagian awal, tengah, 

dan akhir. Dalam tiga bagian tersebut telah mencakup komposisi mantra, tetapi tidak semua 

komposisinnya ada jika diterapkan dalam mantra pengobatan. Dimana keduabelas mantra yang 

ditemukan, ada mantra yang mempunyai komposisi sederhana dan ada juga mantra yang 

mempunyai komposisi lengkap. Mantra yang lengkap adalah mantra yang memiliki komposisi 

disetiap bagiannya, yaitu unsur judul, unsur pembuka, unsur niat, unsur sugesti, unsur tujuan dan 

unsur penutup. 

Untuk mendapat kejelasan lebih dalam, analisis keseluruhannya adalah sebagai berikut: 



Mantra pabbura  

1. Pabbura  

2. Bismillahir rahmanir rahim 

3. Wusukna nampa takbungke 

4. Alang lompo 

Artinya   

1. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang 

2. Tulang rusuknya akan terbuka 

3. Di dunia yang luas 

Komposisi (1) merupakan unsur judul atau nama mantra, pubbara. Komponen (2) yaitu 

unsur pembuka mantra, kalimat  Bismillahirrohmanirrohim merupakan salam pembuka kepada 

Allah atau Tuhan. Penggunaan kata tersebut mempunyai tujuan untuk melakukan sesuatu yang 

baik. Komposisi (3) merupakan unsur niat, ditujukan dengan kalimat Wusukna nampa takbungke 

yang merupakan sesuatu yang diinginkan agar penyakitnya dikeluarkan. Sedangkan komposisi 

(4) adalah merupakan unsur sugesti, kata-kata yang digunakan yang dimaksudkan agar alam 

dapat membantu pemantra dalam pengobatan. 

Komposisi (1,2,3,4) merupakan unsur sugesti, yaitu dengan menggunakan kata yang 

dianggap dapat membangkitkan daya kekuatan magis, seperti menyebut abujahal, raja-raja dan 

baginda ali yang mampu menghabiskan keturunan dan hartanya untuk mengeluarkan guna-guna.  

Komposisi (5) merupakan unsur tujuan, tujuan yang diharapkan pemantra adalah 

mengeluarkan guna-guna dalam tubuh pasien. 

Komposisi (6) adalah merupakan unsur penutup, mantra ini ditutup dengan bacaan 

kunfayakun yang menerangkan bahwa jika tuhan menghendaki maka terjadilah. Bacaan ini 

digunakan atas dasar penyerahan atau rasa pasrah kepada Tuhan karena segala sesuatu Tuhan 

yang menghendaki.  

Selain penjelasan di atas, tentang komposisi mantra yang meliputi unsur judul, unsur 

pembuka, unsur niat, unsur sugesti, unsur tujuan dan unsur penutup, dari keduabelas mantra yang 

di analisis,  hampir semua mantra tidak memiliki komposisi yang utuh. Ketidakutuhan komposisi 

banyak terletak pada unsur pembuka dan penutup.  



2. RIMA 

(1) Berdasarkan bunyinya, rima terdiri atas dua jenis. 

 Rima adalah bunyi yang sama ditemukan berulang-ulang dalam sajak atau lirik lagu. 

Rima dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, beberapa jenis rima yang terdapat dalam mantra 

pengobatan: 

a. Asonansi  

Asonansi adalah semacam gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi vokal yang sama. 

Rima asonansi yang terdapat dalam mantra pengobatan adalah sebagai berikut: 

1. Mantra Pabbura  

…. 

Wusukna nampa takbungke 

…. 

Penggunaan rima di atas tampak dalam bunyi “a. 

2. Mantra Kena Guna-guna 

Minasa pidunako abuejahele acjari idi ridi 

Raeja sulemang raeja manang kabo 

….  

Nanggi lenako pansulu garrinna iaunu 

…. 

Penggunaan rima di atas tampak dalam bunyi “i”, “a” dan “u”. 

b. Aliterasi 

Aliterasi adalah rima yang disebabkan oleh adanya unsur konsonan yang sama. Rima 

aliterasi yang terdapat dalam mantra pengobatan adalah sebagai berikut: 

1. Mantra Kena Guna-guna 

…. 

Raeja sulemang raeja manang kabo 

Penggunaan rima di atas tampak dalam bunyi “ng”. 

2. Mantra Urut 

Urukna bandanna bugunna alla ta ala 

…. 

Penggunaan rima di atas tampak dalam bunyi “b”. 



(2) Berdasarkan letaknya dalam kata, rima terdiri atas dua jenis. 

a. Rima Sempurna 

Rima sempurna adalah persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir atau bila salah satu 

suku katanya sama. Rima sempurna yang terdapat dalam mantra pengobatan adalah sebagai 

berikut: 

1. Mantra Kena Guna-guna 

Minasa pidunako abuejahele acjari idi ridi 

Raeja sulemang raeja manang kabo 

 …. 

Pengulangan rima sempurna tampak dalam bunyi “idi”, “raeja” dan “ang”. 

2. Mantra Urut 

Urukna bandanna bugunna alla ta ala 

Nabi adam pasukna 

…. 

Pengulangan rima sempurna tampak dalam bunyi “na”. 

b. Rima tak Sempurna 

Rima tak sempurna adalah persamaan bunyi terdapat pada sebagian suku kata terakhir. 

Rima awal terdapat dalam mantra pengobatan adalah sebagai berikut: 

1. Mantra Kena Guna-guna  

Minasa pidunako abuejahele acjari idi ridi 

… 

Saripe nurung inna malejudi pakapinako 

Baginda ali pupusu surakahuko 

Nanggi lenako pansulu garrinna iaunu 

Pengulangan rima tak sempurna di atas tampak dalam bunyi “ko”. 

2. Mantra Urut 

Urukna bandanna bugunna alla ta ala 

Nabi adam pasukna 

…. 

Pengulangan rima tak sempurna di atas tampak dalam bunyi “na”. 



(3) Berdasarkan letaknya dalam baris, rima terdiri atas lima jenis. 

a. Rima Awal  

Persamaan bunyi yang terdapat pada awal baris pada tiap bait puisi. Rima awal terdapat 

dalam mantra pengobatan sebagai berikut: 

1. Mantra Kena Guna-guna  

Minasa pidunako abuejahele acjari idi ridi 

Raeja sulemang raeja manang kabo 

…. 

Baginda ali pupusu surakahuko 

…. 

Penggunaan rima di atas tampak dalam bunyi “a”. 

b. Rima Tengah 

Rima tengah merupakan bunyi yang sama berada di tengah sajak. Rima tengah yang 

terdapat dalam mantra pengobatan adalah sebagai berikut: 

1. Mantra Kena Guna-guna  

…. 

Raeja sulemang raeja manang kabo 

Saripe nurung inna malejudi pakapinako 

Nanggi lenako pansulu garrinna iaunu 

Penggunaan rima di atas tampak dalam bunyi “a”. 

c. Rima Akhir 

Rima akhir merupakan bunyi yang sama yang berada di akhir sajak. Rima akhir terdapat 

dalam mantra pengobatan adalah sebagai berikut: 

1. Mantra Kena Guna-guna  

…. 

Raeja sulemang raeja manang kabo 

Saripe nurung inna malejudi pakapinako 

Baginda ali pupusu surakahuko 

Penggunaan rima di atas tampak dalam bunyi “o”. 

 



d. Rima Horizontal  

Persamaa bunyi yang terdapat pada baris puisi secara horizontal atau bila terdapat pada 

baris yang sama. Rima yang horizontal yang terdapat dalam mantra pengobatan adalah sebagai 

berikut: 

1. Mantra pabbura  

Bismillahir rahmanir rahim 

Wusukna nampa takbungke 

…. 

Penggunaan rima di atas tampak dalam bunyi “ir” dan “a”. 

e. Rima Vertikal 

Persamaan bunyi yang terdapat pada bait-bait puisi yang dilihat secara vertical atau 

persamaan bunyi yang terdapat pada baris yang berlainan. Rima vertical yang terdapat dalam 

mantra pengobatan adalah sebagai berikut: 

1. Mantra Kena Guna-guna  

Minasa pidunako abuejahele acjari idi ridi 

Raeja sulemang raeja manang kabo 

Saripe nurung inna malejudi pakapinako 

Baginda ali pupusu surakahuko 

Nanggi lenako pansulu garrinna iaunu 

 Dari uraian dan penjabaran di atas, tentang beberapa jenis rima yang terdapat dalam 12 

mantra pengobatan.  Penggunaan rima berdasarkan bunyinya banyak ditemukan dalam rima 

asonansi. Penggunaan asonansi dalam penelitian ini terdapat delapan mantra. Selain penggunaan 

asonansi, penggunaan rima berdasarkan letaknya dalam kata banyak ditemukan dalam rima tak 

sempurna. Penggunaan rima tak sempurna dalam penelitian ini terdapat enam mantra.  

Penggunaan rima berdasarkan letaknya dalam baris banyak ditemukan penggunaan rima 

akhir, dari keduabelas mantra penggunaan rima akhir muncul dalam ketujuh mantra yang diteliti.  

3 DIKSI 

Diksi berarti pemilihan kata. Pemilihan kata dan pemanfaatan kata merupakan aspek yang 

utama dalam dunia puisi. Struktur diksi yang terdapat dalam mantra pengobatan diteliti 



berdasarkan: (1) penggunaan makna denotasi, (2) penggunaan makna konotasi, dan (3) kata 

asing.  

a. Macam-macam Makna  

1. Makna Denotasi  

Kata yang bermakna denotasi adalah kata yang mempunyai makna sebenarnya, tanpa ada 

perubahan makna dan tidak ada kata yang ditafsirkan. Bahasa denotasi adalah bahasa yang 

menuju kepada korespondensi satu lawan satu antara tanda (kata itu) dengan (hal) yang ditunjuk 

(Wellek dalam Anggoro 2011:88). Arti denotasi akan menunjuk pada suatu benda atau satu hal. 

Misalnya kembang : bunga. 

Pemanfaatan kata denotasi dalam mantra pengobatan terlihat sebagai berikut: 

…. 

Baginda Ali papusukna surakahuko 

Nanggi lenako pansulu garrianna ianu 

Terjemahan bahasa Indonesia: 

… 

Baginda Ali berpesan perintahkanlah  

Jikalau kamu terkena akan kembali kebadanmu sendiri 

 

Kalimat yang bermakna denotasi pada mantra guna-guna terdapat pada “Baginda Ali 

papusukna surakahuko” yang mempunyai arti Baginda Ali berpesan untuk kembali ke asalnya. 

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa Baginda Ali sebagai kekuatan yang mampu 

mengembalikan sesuatu makhluk gaib ke asalnya. 

Data 

Mantra 

Denotasi Terjemah Makna 

MP. 2 Baginda Ali 

papusukna 

surakahuko 

Nanggi lenako 

pansulu garrianna 

ianu 

 

Baginda Ali 

berpesan 

perintahkanlah  

Jikalau kamu 

terkena akan 

kembali 

kebadanmu sendiri 

Kalimat tersebut 

menjelaskan bahwa 

Baginda Ali sebagai 

kekuatan yang mampu 

mengembalikan 

sesuatu makhluk gaib 

ke asalnya 



2. Makna Konotasi  

Kata yang bermakna konotasi adalah kata yang mempunyai makna tambahan, kata 

tersebut  masih dapat ditafsirkan. Konotasi adalah kumpulan asosiasi-asosiasi perasaan yang 

terkumpul dalam sebuah kata dari setting yang dilukiskan. Konotasi menambah denotasi dengan 

menunjukkan sikap-sikap dengan memberi daging (menyempurnakan) tulang-tulang arti yang 

telanjang dengan perasaan dan akal (Altenbernd dalam Anggoro 2011:90). Arti konotasi adalah 

arti yang tersirat, arti yang ditambahkan atau disarankan pada arti yang tersurat itu, misal 

kembang : gadis.  

Pemanfaatan kata konotasi dalam mantra pengobatan adalah sebagai berikut: 

Wusukna nampa takbungke 

Alang lompo 

Terjemahan dalam bahasa Indonesia: 

Tulang rusuknya akan terbuka 

 Dunia yang luas 

Penggunaan kalimat “Wusukna nampa takbungke Alang lompo” dalam mantra Pabbura 

terdapat kata konotasi yang mempunyai arti tulang rusuknya akan terbuka di dunia yang luas. 

Maksudnya adalah bahwa seolah-olah peramal mengeluarkan penyakitnya di dunia yang luas, 

yang berarti jauh. 

Data Mantra Konotasi  Terjemah  Makna 

MP. 1 Wusukna nampa takbungke 

Alang lompo 

Tulang rusuknya akan 

terbuka 

Dunia yang luas 

Seolah-olah peramal 

mengeluarkan 

penyakitnya di dunia 

yang luas, yang berarti 

jauh 

 

3. Kata Asing 

Bahasa mantra ada yang menggunakan bahasa daerah, tetapi juga ada yang menggunakan 

campuran antara bahasa daerah dan bahasa Arab, tergantung dimana tempat mantra itu 

berkembang. Bahasa Arab yang digunakan biasanya terdapat dalam bagian awal dan akhir yaitu 

dalam komposisi pembuka dan penutup.  



Pemanfaatan kata asing dalam Mantra Pabbura terlihat sebagai berikut: 

Bismillahir rahmanir rahim 

…. 

Terjemahan dalam bahasa Indonesia: 

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang 

…. 

Penggunaan kata asing atau kata dalam bahasa arab pada “mantra pabbura” digunakan di 

komponen pembuka. Kata Bismillahir rahmanir rahim adalah bentuk kata meminta ijin kepada 

Tuhannya. Penggunaan bahasa arab dalam mantra hanyalah sebagai bentuk pengaruh agama 

Islam pada waktu penyebaran mantra.  

Data Mantra Kata Asing Terjemah  Makna 

MP. 1 Bismillahir rahmanir rahim 

 

Dengan menyebut 

nama Allah yang 

maha pengasih dan 

maha penyayang 

bentuk kata meminta ijin 

kepada Tuhannya 

 

Dari uraian dan penjabaran tentang diksi atau pemilihan kata. Struktur diksi yang terdapat 

dalam mantra pengobatan diteliti berdasarkan: (1) penggunaan makna denotasi, (2) penggunaan 

makna konotasi, dan (3) kata asing.  

Makna denotasi yang ditemukan dalam mantra pengobatan yang diteliti, terdapat dua 

mantra; yakni mantra guna-guna dan mantra pemelihara urat. Makna konotasi yang ditemukan 

dalam mantra pengobatan yang diteliti, terdapat empat mantra; yakni mantra pabbura, mantra 

sulit melahirkan, mantra anak baru lahir dan mantra pemelihara urat. Sedangkan pada kata asing 

yang ditemukan dalam mantra pengobatan yang diteliti, terdapat empat mantra; yakni mantra 

pabbura, mantra guna-guna, mantra racung dan mantra anak baru lahir. 

 

FUNGSI MANTRA PENGOBATAN DESA KUALA LAGAN 

Mantra pengobatan digunakan untuk menolong anggota keluarga atau orang lain yang 

dibacakan oleh dukun, berarti berniat untuk menolong orang lain dari penyakit yang dideritanya. 



Mantra memiliki cara-cara dan media pengobatannya sendiri, adapun mantra pengobatan dapat 

disajikan sebagai berikut: 

a. Mantra Pabbura  

Fungsi mantra ini adalah untuk mengobati segala penyakit (Karimun, 2017: Wawancara). 

Beliau mengatakan dengan mantra ini dipercayai dapat menyembuhkan penyakit. Mantra 

dibacakan sebanyak 3x dengan jari telunjuk diletakkan ke ujung lidah, kemudian sentuh pada 

yang sakit. 

Mantra di atas merupakan mantra abu-abu (belang), tampak pada larik pertama dibuka 

dengan bacaan bismillahi rahmanir rahim atau dengan menyebut asma Allah, namun mantranya 

bukan berasal (bersumber) dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW.  

a. Mantra kena guna-guna 

Fungsi mantra ini untuk mengobati seseorang yang terkena guna-guna (Karimun, 2017: 

Wawancara). Mantra ini dipercaya dapat menyembuhkan seseorang yang terkena guna-guna 

akibat gangguan orang jahat. Mantra dibacakan dengan memegang pergelangan tangan orang 

yang terkena guna-guna. 

Mantra di atas merupakan mantra abu-abu (belang), tampak pada larik terakhir dengan 

bacaan kunfayakun. Mantra ini bukan berasal (bersumber) dari AL-Quran atau hadis Nabi 

Muhammad SAW, dimanfaatkan untuk keperluan baik dan kurang baik. 

b. Mantra Urut 

Fungsi mantra ini untuk mengurut badan yang sakit atau akibat keseleo. Mantra ini 

dipercaya dapat menyembuhkan dan membuat badan lebih sehat (Karimun, 2017: Wawancara). 

Mantra dibacakan sambil diurutkan keseluruh badan.  

Mantra di atas merupakan mantra abu-abu (belang), tampak pada larik terakhir dengan 

bacaan kunfayakun yang menyiratkan adanya penyandaran diri terhadap Allah dan menyakini 

Allah lah yang memberi izin efektifitas kepada faktor-faktor itu. Namun mantra ini bukan 

bersumber dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, penggunaannya bisa untuk 

keperluan baik maupun kurang baik. 

c. Mantra Racung  

Fungsi mantra ini mengobati seseorang dari bisa akibat gigitan ular (Karimun, 2017: 

Wawancara). Mantra ini dipercaya dapat menghilangkan  bisa ular. Adapun medianya mantra 

dibacakan kedalam air lalu diminumkan. 



Mantra di atas merupakan mantra abu-abu (belang), tampak pada larik pertama dengan 

bacaan wal wadjadu maknanya sama halnya dengan man jadda wa jadda yang artinya „barang 

siapa bersungguh-sungguh maka mendapat‟ dimana yang menyiratkan adanya penyandaran diri 

terhadap Allah bahwa sesuatu yang diyakini atas kehendak-Nya. Namun mantra ini bukan 

bersumber dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, penggunaannya bisa untuk 

keperluan baik maupun kurang baik. 

d. Mantra Sulit Melahirkan 

Fungsi mantra ini untuk melancarkan persalinan ibu hamil yang mengalami kesulitan 

dalam melahirkan (Karimun, 2017:Wawancara). Mantra ini dibacakan ke dalam segelas air, lalu 

diminumkan. 

Mantra di atas merupakan mantra abu-abu (belang), tampak pada larik terakhir dengan 

bacaan Alla ta ala kunfayakun yang menyiratkan adanya penyandaran diri terhadap Allah dan 

menyakini Allah lah yang memberi izin efektifitas kepada faktor-faktor itu. Namun mantra ini 

bukan bersumber dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, penggunaannya bisa untuk 

keperluan baik maupun kurang baik. 

e. Mantra Kau Bassi  

Fungsi mantra ini untuk memelihara urat-urat yang ada di tubuh agar tidak sering merasa 

sakit, terutama sakit rematik. 

f. Mantra sogeh 

Fungsi mantra ini untuk menyembuhkan dari penyakit yang diakibatkan oleh jimat 

kiriman yang di tanam dalam tanah. Penyakit ini terjadi karena seseorang melangkahi atau 

menginjak jimat yang dipasang (Karimun, 2017:Wawancara).  

g. Mantra masuk angin/demam 

 Fungsi mantra ini adalah untuk mengobati masuk angin atau demam (Karimun, 2017: 

Wawancara). 

Mantra di atas merupakan mantra abu-abu (belang), tampak pada larik terakhir dengan 

bacaan kunfayakun yang menyiratkan adanya penyandaran diri terhadap Allah dan menyakini 

Allah lah yang memberi izin efektifitas kepada faktor-faktor itu. Namun mantra ini bukan 

bersumber dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad, penggunaannya bisa untuk keperluan baik 

maupun kurang baik. 

 



h. Mantra sak kak  

 Fungsi mantra di atas merupakan mantra untuk mengobati sakit bisul, mantra ini 

dibacakan pada yang sakit sebanyak 3 kali.  

i. Mantra Tolak Bala 

Fungsi mantra ini untuk melindungi diri dari marabahaya atau penyakit (Karimun, 2017: 

Wawancara). Mantra ini dibacakan dengan mengepalkan tangan lalu ditiupkan, kemudian 

usapkan keseluruh tubuh).  

Mantra di atas merupakan mantra abu-abu (belang), tampak pada larik terakhir dengan 

bacaan Alla ta ala kunfayakun yang menyiratkan adanya penyandaran diri terhadap Allah dan 

menyakini Allah lah yang memberi izin efektifitas kepada faktor-faktor itu. Namun mantra ini 

bukan bersumber dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad, penggunaannya bisa untuk 

keperluan baik maupun kurang baik. 

j. Mantra Niya 

Fungsi mantra ini untuk menolak niat jelek seseorang yang ingin mencelakai atau 

mengirim penyakit atau guna-guna  (Karimun, 2017: Wawancara). Mantra ini dibacakan dan 

sebut nama orang yang ingin berniat jahat.  

k. Mantra anak baru lahir 

Fungsi mantra ini untuk keselamatan dan kesehatan sang bayi yang baru dilahirkan 

kedunia (Karimun, 2017: Wawancara). 

Mantra di atas merupakan mantra abu-abu (belang), tampak pada larik pertama dan  

terakhir dengan bacaan bismillah yang menyiratkan adanya penyandaran diri terhadap Allah dan 

pada larik ketujuh tampak bacaan Baraka allahu akbar yang menyakini Allah lah yang 

menyiratkan bahwa Allah lah yang maha besar dan hanya Allah yang memberi izin segala 

efektifitas kepada faktor-faktor itu. Namun mantra ini bukan bersumber dari Al-Quran atau hadis 

Nabi Muhammad SAW, penggunaannya bisa untuk keperluan baik maupun kurang baik. 

Dari uraian dan penjabaran di atas tentang fungsi mantra pengobatan di Desa Kuala 

Lagan, fungsi yang terdapat dalam mantra pengobatan yaitu sesuai dengan kegunaan mantra itu 

sendiri, yakni terdapat dua belas fungsi mantra. 

Mantra pengobatan yang telah dianalisis merupakan mantra abu-abu (belang). Mantranya 

dibuka dan ditutup dengan menyebut asma Allah atau nama Nabi Muhammad. Namun mantra ini 



bukan bersumber dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad, penggunaannya bisa untuk 

keperluan baik maupun kurang baik. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap mantra pengobatan yang berupa 

struktur mantra, diksi, dan rima yang terdapat di dalam mantranya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komposisi mantra 

Dari keduabelas mantra yang diteliti dalam mantra pengobatan, hampir semua mantra 

tidak memiliki bagian komposisi yang utuh. Ketidakutuhan komposisi banyak terletak pada 

unsur pembuka dan penutup.  

2. Unsur diksi  

Makna denotasi yang ditemukan dalam mantra pengobatan yang diteliti, terdapat dua 

mantra; yakni mantra guna-guna dan mantra pemelihara urat. Makna konotasi yang ditemukan 

dalam mantra pengobatan yang diteliti, terdapat empat mantra; yakni mantra pabbura, mantra 

sulit melahirkan, mantra anak baru lahir dan mantra pemelihara urat. Sedangkan pada kata asing 

yang ditemukan dalam mantra pengobatan yang diteliti, terdapat empat mantra; yakni mantra 

pabbura, mantra guna-guna, mantra racung dan mantra anak baru lahir. 

3. Unsur rima 

Penggunaan rima berdasarkan bunyinya banyak ditemukan dalam rima asonansi. 

Penggunaan asonansi dalam penelitian ini terdapat delapan mantra. Selain penggunaan asonansi, 

penggunaan rima berdasarkan letaknya dalam kata banyak ditemukan dalam rima tak sempurna. 

Penggunaan rima tak sempurna dalam penelitian ini terdapat enam mantra.  

Penggunaan rima berdasarkan letaknya dalam baris banyak ditemukan penggunaan rima 

akhir, dari keduabelas mantra penggunaan rima akhir muncul dalam ketujuh mantra yang diteliti.  

4. Makna dalam Mantra  

Makna yang ditemukan dalam mantra pengobatan adalah makna dari penamaan mantra 

yang menggambarkan isi dan asal kekuatan mantra. Makna pada keduabelas mantra pengobatan 

ini memiliki simbol yang bertujuan untuk mendapatkan kekuatan dari apa yang disimbolkan.  

 



5. Fungsi Mantra 

Mantra pengobatan digunakan untuk menolong anggota keluarga atau orang lain yang 

dibacakan oleh dukun, berarti berniat untuk menolong orang lain dari penyakit yang dideritanya. 

Mantra memiliki cara-cara dan media pengobatannya sendiri. Fungsi yang terdapat dalam mantra 

pengobatan yaitu sesuai dengan kegunaan mantra itu sendiri, yakni terdapat dua belas fungsi 

mantra. 

B. Saran 

Mantra merupakan sastra lisan yang perlu di inventarisasi tanpa memandang bahwa 

mantra adalah ilmu gaib yang dapat berupa ilmu puith, ilmu belang dan ilmu hitam yang dapat 

memperdaya orang lain.  

Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, perlu dilakukan inventarisasi lebih lanjut 

mengenai sastra lisan khususnya mantra, serta mampu mengembangkan penelitian ini tidak 

hanya dari segi struktur dan fungsi mantra melainkan dari segi lainnya sehingga hasil penelitian 

tersebut bisa bermanfaat bagi inventarisasi sastra lisan yakni mantra. 
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