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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia memiliki banyak folklor yang telah berkembang dari dahulu 

hingga sekarang. Folklor termasuk dalam suatu kebudayaan turun-temurun yang 

dimiliki oleh masyarakat tradisional berupa lisan, gerak ataupun material. Folklor 

dapat ditemukan pada setiap masyarakat tradisional di belahan dunia manapun, 

hanya bentuknya saja yang berbeda-beda. Setiap folklor memiliki ciri khas 

masing-masing, meskipun secara garis besar folklor mempunyai satu ciri umum 

yaitu milik bersama, yang termasuk dalam kajian folklor salah satunya adalah 

sastra lisan. 

 Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda yang dihasilkan 

oleh masyarakat terdahulu atau nenek moyangnya. Salah satu bentuk kebudayaan 

tersebut adalah mantra pengobatan. Mantra disampaikan dan disebarkan oleh 

nenek moyang kepada keturunan selanjutnya secara turun-temurun menggunakan 

lisan (dari mulut ke mulut), bahasa yang digunakan dalam cerita itu sesuai dengan 

bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya masing-masing, Karena setiap daerah 

memiliki bahasa yang berbeda-beda. 

 Mantra merupakan sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat 

Sapeken. Mantra dapat memberikan gambaran luas tentang pola dan macam 

kehidupan masyarakat pendukungnya. Sebagian budaya mengatakan bahwa 

mantra merupakan suatu keberhasilan karya cipta satra yang harus diwariskan dari 

generasi ke generasi sebab jika tidak diwariskan maka karya sastra cipta yang 

berbentuk mantra akan mati atau punah karena sudah tidak ada yang 
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meneruskannya, tetapi jika mantra diwariskan dari generasi kegenerasi maka 

mantra akan selamanya hidup atau melekat dalam diri manusia, karena mantra 

merupakan salah satu bagian dari kesusastraan lama yang berbentuk puisi, 

disampaikan secara lisan. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang mantra pengobatan yang dipergunakan dukun atau 

pawang dan pelaku pengobatan tradisional yang terdapat di masyarakat Sapeken. 

 Kehadiran mantra itu sendiri berpangkal pada kepercayaan, masyarakat 

Sapeken sampai saat ini masi mempercayai segala jenis mantra, sedangkan 

masyarakat daerah lain sudah banyak tidak percaya lagi dengan adannya mantra, 

pandangan mereka menganggap mantra hanyalah sebuah mitos, sementra 

pandangan masyarakat Sapeken terhadap mantra adalah sesuatu yang benar fakta 

dan melihat hasil mantra pengobatan benar-benar ada atau berhasil 

menyembuhkan penyakit. Ada sebagian masyarakat yang begitu mengikatkan 

secara penuh maupun sebagian dirinya terhadap mantra dalam kepentingan 

hidupnya. Sebagian masyarakat lainnya secara langsung atau tidak langsung 

menolak kehadiran mantra itu sendiri. 

 Mantra memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai pekerjaan atau 

mempermudahkan pengobatan tradisional, sebagai teladan, sebagai budaya 

leluhur dan wahana untuk berkomunikasi antara masyarakat terdahulu dengan 

masyarakat generasi sekarang, dan sumber informasi kebudayaan yang dimiliki 

oleh masyarakat di mana mantra tersebut berkembang. Tidak kalah penting, 

mantra pengobatan juga termasuk dalam kebudayaan yang hadir sebagai salah 

satu identitas bangsa. 
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 Mantra dalam kehidupan masyarakat Sapeken sangatlah penting karena 

mantra adalah salah satu cara pengobatan yang paling praktis, mudah dan 

biayanya tidak semahal dirumah sakit, apalagi dilingkungan masyarakat Sapeken 

sering kali terkena penyakit yang aneh yang diakibatkan oleh ulah manusia 

sendiri, akibat iri, dengki, benci, maka mereka akan melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan seseorang jatuh sakit, seperti salah satu contoh penyakit terkenak 

telor atau santet, dimana penyakit ini yang bisa mengobati adalah dukun atau 

pawang sementara dokter tidak dapat mengetahui penyakit tersebut. 

 Mantra merupakan tradisi budaya yang sangat penting untuk dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan masih memiliki banyak manfaat 

yang sangat tinggi serta memiliki muatan isi yang perlu diwarisi oleh pemiliknya, 

oleh sebab itu mantra harus dipertahankan dan dilestarikan, untuk memperkaya 

sastra lisan di Indonesia dengan salah satu cara melakukan penelitian dan 

membukukannya. Supaya mudah diingat untuk diceritakan kembali kepada 

keturunan berikutnya sehingga, mantra khususnya mantra pengobatan Indonesia 

bisa dijaga dan tidak sampai hilang dan punah karena mantra pengobatan atau 

penyembuhan sangat penting untuk dimiliki, karena mantra pengobatan memiliki 

manfaat yang sangat besar untuk mengobatan penyakit yang diderita selain pergi 

berobat ke dokter. 

 Bahasa yang digunakan banyak menggunakan bahasa Arab, dan disetiap 

mantra pengobatan selalu mengandung makna dari Alquran karena mantra yang 

dipakai demi kebaikan, mantra untuk nilai moran diantarannya mantra pengobatan 

atau penyembuhan, mantra untuk menyatukan kembali rumah tangga yang cerai 

berai, mantra kesalamatan dan lain-lain karena dalam mantra tersebut dukun atau 
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pawang meminta kepada Allah dengan mengawali sesuatu dengan 

Bismillahirahmanhirahim. 

 Mantra di pulau Sapeken menarik untuk dijadiakan penelitian, karena 

bahasa yang digunakan oleh dukun atau pawang, pasti bermacam-macam saat 

membacakan mantra pengobatan. Selain itu, sampai sangat ini mantra masi 

digunakan dimasyarakat sapeken dalam berbagai macam penyakit.  

 Masyarakat Sapeken dari zaman dahulu sampai zaman sekarang masi 

sangat percaya terhadap mantra peninggalan nenek moyang, meski saat ini sudah 

banyak daerah-daerah lain tidak percaya dengan adanya mantra bahkan sudah 

banyak yang tidak perduli dengan kebudayaan dalam bentuk mantra, tetapi 

masyarakat Sapeken sampai sekarang masi mempertahankan dan melastarikan 

mantra, terutama mantra pengobatan. Menurut masyarakat Sapeken mantra 

pengobatan sangat penting untuk dimiliki bahkan dipertahankan karena kadang 

kala penyakit yang diderita tidak semuanya dokter bisa mengetahui bahkan tidak 

selamya bisa mengatasi penyakit yang diderita seperti penyakit terkenak telor atau 

santet, kasurupan dan lain-lain, sementra dukun atau pawang akan mengetahui 

penyakit tersebut dengan ijin Allah dukun atau pawang akan mengetahui penyakit 

tersebut dan mencoba untuk menyembuhkannya dan dukun atau pawang 

menyerahkan kesembuhannya pada maha penciptan oleh karena itu mantra 

pengobatan pada masyarakat Sapeken perlu diteliti dan didokumentasi secara 

tertulis guna perkembangan dan kelestarian kebudayaan Sapeken.  

 Adapun penelitian tentang mantra pengobatan yang sudah pernah 

dilakukan oleh peneliti lain yaitu oleh “Satria mahasiswa FKIP UIR (2009) “Gaya 

Bahasa dan Citraan pada Mantra Pengobatan Suku Akit di Desa Hutan Panjang 
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Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”. Dalam penelitian ini lebih menekankan 

pada gaya bahasa yang digunakan dukun pada setiap mantra, selain itu penelitian 

tersebut juga menekankan pada citraan yang dibentuk oleh dukun. Penelitian lain 

yaitu  Rizal mahasiswa FKIP UNRI (2005) dengan judul “ Bentuk dan Peranan 

Mantra pada Masyarakat Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kebupaten Indragiri 

Hilir”. Berbeda dengan penelitian sebelumnya pada penelitian Rizal mencakup 

mantra secara umum serta fokus pada bentuk dan fungsi dari mantra yang dikaji. 

Terakhir penelitian yang dilakukan Hartata (2008) berjudul “Mantra Pengasihan 

Jawa dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Modern di Wilayah Kabupaten Klaten 

(Suatu Tinjauan Sosiologi Sastra)”. Penelitian tersebut lebih menekankan pada 

kehidupan sosial masyarakat yang tergambar dalam mantra yang menjadi bahan 

kajiannya. 

 Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan oleh 

peneliti yaitu pada lokasi penelitian dan gabungan bentuk, fungsi dan makna, 

sehingga melalui penelitian secara menyeluruh akan diperoleh gambaran tentang 

budaya masyarakat melalui mantra pengobatan. Dengan perbedaan ini penulis 

berharap dapat menganalisis bentuk, jenis dan makna dalam mantra pengobatan 

lebih baik lagi, perbedaan yang lain juga terdapat dalam hasil penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang. 

1.2  Fokus Penelitian 

Supaya penelitian ini dapat menghasilkan kajian yang lebih teliti dan jelas 

terhadap analisis data yang ditemukan, maka perlu adanya fokus penelitian. Untuk 

itu, peneliti membatasi bentuk, fungsi dan makna dalam mantra pengobatan pada 

masyarakat Sapeken. 
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1.3 Rumusan Masalah 

 Beradasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian 

ini sebagai berikut. 

1) Bagaimana bentuk mantra pengobatan pada masyarakat Sapeken? 

2) Bagaimana makna mantra pengobatan pada masyarakat Sapeken? 

3) Bagaimana fungsi mantra pengobatan pada masyarakat Sapeken? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi tentang hal-hal 

sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan bentuk mantra pengobatan pada masyarakat Sapeken. 

2) Mendeskripsikan makna mantra pengobatan pada masyarakat Sapeken 

3) Mendeskripsikan fungsi mantra pengobatan pada masyarakat Sapeken. 

1.5  Kegunaan Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan 

pembaca dengan manfaat sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

a) Memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam lingkup ilmu pengetahuan 

sastra daerah yang berbentuk lisan. 

b) Memberikan dan menambah pengetahuan tentang mantra pengobatan 

nusantara yaitu mantra pengobatan pada masyarakat Sapeken 
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2) Manfaat Praktis

a) Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan referensi

dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya khususnya tentang penelitian yang

terkait dengan analisis mantra pengobatan.

b) Dapat digunakan sebagai upaya mempertahankan dan melestarikan sastra

daerah, khususnya mantra pengobatan di Pulau Sapeken.

1.6 Definisi Istilah 

Dalam hal ini untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran perlu 

adanya penegasan istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Mantra adalah kata-kata yang mengandung hikmat dan kekuatan gaib

(Tukan, 2006: 17).

2) Mantra pengobatan adalah untuk menyembuhkan penyakit yang diderita

oleh setiap orang yang memiliki penyakit (Maulana, 2014:20).

3) Bentuk mantra sama dengan puisi karena mantra merupakan salah satu

genre puisi , perbedaannya terletak  penggunaannya. (Harun, 1989:442).

4) Fungsi mantra yang mampu membangkitkan etos, semangat dan rasa

percaya diri. (Hartata, 2008:258-161).

5) Makna mantra adalah satuan yang pada umumnya lebih besar dari kata dan

telah mendukung suatu baris atau lirik dalam pengucapan mantra (Waluyo,

1995:120).


