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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara yang memiliki budaya yang sangat 

beragam. Terdapat tari, lagu daerah, pakaian khas, makanan khas bahkan 

bahasa pun berbeda-beda ditiap daerahnya. Sehingga menjadikan 

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku dan bangsa. 

Saat ini Indonesia telah menjadi negara sedang berkembang. Dengan 

masuk dan berkembangnya IPTEK di Indonesia semakin menjadikan 

rakyat Indonesia khususnya para generasi muda dapat berkreasi sesuai 

dengan bakat dan minat mereka. Yang patut diperhitungkan dari karya 

anak bangsa ini adalah Film. Banyak film yang lahir dari tangan-tangan 

sineas muda yang berbakat. Beberapa tahun kebelakang sineas muda 

Indonesia gencar  melahirkan karya film dengan genre Horor demi 

mengikuti minat pasar saat itu. Hal ini cukup menjadi angin segar bagi 

penikmat film Horor, namun terdapat suatu fenomena yang timbul dari 

maraknya film tersebut. Beberapa film menggunakan atribut budaya 

seperti lagu untuk menambah kesan mistis dalam karya mereka. Film 

Horor Indonesia yang menggunakan atribut budaya berupa lagu daerah 

adalah Film Kuntilanak : The Chanting (2006) dan Danur : I Can See The 

Ghost (2017).  

Pada film Kuntilanak, diambil  salah satu lagu/tembang Jawa yang 

berjudul Lingsir Wengi. Lingsir Wengi sendiri diambil dari bahasa Jawa 

yang artinya lewat tengah malam, lagu tersebut dinyanyikan dalam bahasa 



  

2 
 

Jawa tanpa menggunakan iringan musik apapun hanya mencampurkan 

effect untuk menambah kesan mistis. Lagu tersebut muncul beberapa kali 

saat tokoh utama berniat untuk memanggil Kuntilanak. Suwardi 

Endraswara dalam bukuya berjudul Dunia Hantu Orang Jawa (2004:162-

163) menjelaskan jika Kuntilanak merupakan roh halus yang berasal dari 

perempuan hamil yang meninggal dunia, atau meninggal saat melahirkan 

bayi namun anaknya belum lahir. Masyarakat Jawa percaya, bagi seorang 

wanita yang sedang hamil, jika keluar rumah terutama pergi ketempat-

tempat mandi (sungai, kamar mandi, sendang) harus membawa benda 

tajam (paku, tusuk konde, pisau,silet) agar tidak diganggu oleh hantu 

tersebut. Dalam Film Kuntilanak sendiri tidak diceritakan bagaimana awal 

mula terbentuknya roh halus tersebut, namun diceritakan Kuntilanak 

memiliki bayi yang hidup dan tumbuh pada rahim orang yang 

memeliharanya, hal ini menjadikan pernyataan Suwardi Endraswara 

menjadi benar adanya.  

Suku Jawa sendiri memiliki pakem penulisan lirik lagu yang biasa 

disebut dengan Macapat, yang kemudian dipecah lagu menjadi 11 pakem 

lagu. Setiap lagu dalam Macapat ini mengisahkan tentang perjalanan hidup 

manusia mulai dari dalam rahim hingga meninggal nanti. Lagu Lingsir 

Wengi masuk dalam jenis durma yang berarti mundure karma (mundurnya 

mental) terdapat beberapa pesan yang harus disampaikan dalam setiap lagu 

yang berjenis Durma, yaitu sebagai manusia tidak diperbolehkan Madat, 

madon, minum, main, dan maling. Kelima hal terlarang tersebut diartikan 

sebagai umat manusia kita dilarang untuk menjadi pecandu/narkoba 
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(madat) , bermain perempuan (madon), mabuk (minum), berjudi (main) 

dan mencuri. Namun dalam penulisan lirik lagu menggunakan pakem 

durma harus mencerminkan suasana yang terlihat keras, sangar, suram, 

kesedihan bahkan dapat mengungkapkan sesuatu yang mengerikan dalam 

kehidupan. Oleh sebab itu, lagu Lingsir Wengi dinyanyikan dengan tempo 

dan nada yang lambat supaya pendengar merasakan lirik-lirik yang 

menyayat hati.  

Arti sebenarnya lagu ini tidaklah memiliki unsur magis dalam 

memanggil roh halus maupun arwah, melainkan hanya berisi permohonan 

seseorang untuk tidak diganggu. Jika diperhatikan lirik lagu tersebut 

sekilas sangat menyeramkan ditambah dengan tidak adanya musik 

pengiring dari lagu tersebut. Efek menakutkan dan menyeramkan  tersebut 

muncul dikarenakan masyarakat tersugesti oleh alur pada film Kuntilanak 

tersebut. Penggunaan lagu Lingsir Wengi pada film Kuntilanak secara 

tidak langsung membuat makna yang terkandung dalam lagu tersebut 

menjadi salah arti. Gending Lingsir Wengi sendiri diciptakan oleh Sunan 

Kalijaga, dimana lagu ini diciptakan untuk menolak bala atau nestapa, atau 

dengan kata lain sebagai munajad (doa) Sunan Kalijaga agar selalu selamat 

da terhindar dari godaan makhluk halus. Isi liriknya sendiri mendambakan 

keselamatan dari segala macam musibah. Pada masa Walisanga, kidung ini 

dinyanyikan oleh Sunan Kalijaga, kidung ini menjadi populer dikalangan 

murid dan pengikut Sunan Kalijaga sehingga mereka juga ikut andil dalam 

penyebaran kidung tersebut secara turun-menurun. Karena sejak jaman 

Perwalian kidung ini populer dinyanyikan pada malam hari, sehingga tidak 
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jarang seorang ibu menembangkan kidung ini sebagai lagu penghantar 

tidur bagi anak mereka yang masih tetap terjaga hingga larut malam. 

Selain karena syairnya yang mengandung doa, lantunan gending lingsir 

wengi yang sayup dan mendayu juga sangat cocok memancing rasa kantuk 

bagi anak-anak, khususnya (Sundari. 2017. Gending Lingsir Wengi, 

Kidung Pengantar Tidur. www.kompasiana.com/dewisundari/gending-

lingsir-wengi-kidung-pengantar-tidur .  diakses pada 20 Maret 2018). 

Sejak kemunculan Film Kuntilanak, banyak masyarakat yang 

mengaku didatangi sosok Kuntilanak setelah menyanyikan tembang 

Lingsir Wengi. Sehingga citra lagu pemanggil setan semakin lekat pada 

tembang Lingsir Wengi ini. Kepercayaan tentang hal ini jelas sekali salah, 

karena tidak memiliki landasan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 

Selain itu berpotensi untuk menjadikan generasi muda enggan untuk 

menyanyikan lagu yang sesungguhnya memiliki makna yang syarat 

dengan nilai-nilai tradisional.  

Sama halnya dengan Lingsir Wengi, lagu Boneka Abdi juga 

merupakan salah satu lagu daerah yang digunakan dalam film horor, 

supaya menambah unsur mistis didalamnya. Lagu ini masuk dalam lagu 

permainan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam 

penulisan lirik menggunakan bahasa Sunda sederhana. Terkadang lagu ini 

digunakan para orang tua untuk menimang-nimang, menghibur anak 

mereka yang sedang merengek atau menangis. Namun dalam film Danur 

lagu ini dinyanyikan oleh Risa Saraswati yang diperankan oleh Prilly 

Latuconsina sebagai aktris utama sebagai alat untuk memanggil teman-

http://www.kompasiana.com/dewisundari/gending-lingsir-wengi-kidung-pengantar-tidur
http://www.kompasiana.com/dewisundari/gending-lingsir-wengi-kidung-pengantar-tidur
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teman astralnya. Dalam menyanyikan lagu tersebut Risa diiringi musik 

piano. Dengan memejamkan mata seperti berdoa, Risa menyanyikan lagu 

tersebut dengan mimik muka yang tenang. Dikutip dari blog pribadinya, 

Risa Saraswati sedikit mengungkapkan tentang sudut pandang dalam 

memaknai lagu ini : 

“Entah darimana asalnya ide memasukkan lagu anak "Boneka Abdi" di 

lagu "Story Of Peter". Idenya muncul begitu saja saat mengaransemen 

musiknya. Mungkin karena saya menganggap lagu ini sangat familiar 

ditelinga anak-anak parahyangan (bukan UNPAR ya maksudnya anak-

anak tanah sunda), atau karena kesan 'menyeramkan' saat 

menyenandungkan lagu ini.  Sempat sebelum memposting tulisan ini, saya 

mencari sumber asal mula lagu anak ini dibuat. Ternyata ini adalah lagu 

anak yang muncul pertama kali di Eropa, tepatnya di Jerman dan 

Belanda. Sampai sekarang, belum diketahui siapa yang menulis lirik ke 

dalam bahasa sundanya. Seperti gosip, lagu ini menyebarrr diseluruh 

penjuru tanah parahyangan dan menjadi lagu anak-anak yang cukup 

populer. 

Terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya kurang lebih begini, "Saya 

sekarang punya satu boneka...tak terkira bagusnya dan lucunya. Saya 

pakaikan dia rok, rok yang sangat lucu. Ayo silahkan lihatlah boneka 

saya.." 

 

Sebenarnya liriknya sangat manis dan simpel, namun entah kenapa...saat 

mendengar nada-nada minor melalui lagamnya, sosok boneka seperti 
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gambar diatas lah yang ada di kepala saya. Saya membayangkan sosok si 

anak pemilik boneka adalah gambar anak kecil yang ada di dalam bingkai 

fotonya...dan boneka yang dia banggakan tidak selucu yang dia 

gambarkan. Saya menangkap lagu anak ini adalah lagu yang sangat miris. 

 

Akhirnya secara tidak sengaja, saya memilih lagu "Boneka Abdi" ini untuk 

menjadi intro dan outro lagu "Story Of Peter". Dan ternyata benar, 

setelah menggabungkan lagu ini kedalam aransemen "Story Of 

Peter"...kesan 'miris' yang saya cari mengenai peter bisa saya dapatkan. 

Mungkin ini hanya pendapat saya saja siiiih...belum tentu kamu yang 

mendengarkannya mendapat kesan seperti apa yang saya dengar, tapi 

sejauh ini....saya sangat berterimakasih kepada lagu "Boneka Abdi" (saya 

lupa mengingat judul aslinya yang dalam bahasa Jerman dan Belanda 

itu..hehehehe maaf ya tuan tuann), karena telah berhasil memperkaya 

"Story Of Peter". Walaupun tidak orisinil buatan anak bangsa, saya 

senang loh dan merasa beruntung pernah mendengar lagu ini dan sering 

menyanyikannya di masa kecil dulu”. (Saraswati. 2010. Boneka Abdi . 

www.risasaraswati.com  diakses pada 8 April 2018).  

Lagu Boneka Abdi dinilai sangatlah mirip dari segi langgam 

ataupun nada dengan lagu anak-anak asal Jerman berjudul Hanschen 

Klein. Belum ada sumber jelas yang menyebutkan jika lagu Boneka Abdi 

ini merupakan hasil plagiarism lagu Hanschen Klein. Namun penulis 

berspekulasi jika pada massa kolonial Belanda, lagu Hanschen Klein ini 

dibawa dan terus dinyanyikan oleh keluarga Belanda kepada anak mereka, 

http://www.risasaraswati.com/
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lalu pribumi mendengarnya dan menghafalkan langgam/nada tanpa dapat 

melafalkan lirik lagu atau memahami lirik lagu tersebut. Secara garis 

besar, makna lagu Hanschen Klein hanya menceritakan seorang anak laki-

laki yang memutuskan pergi berkeliling  dunia dan kembali pulang demi 

keluarganya. Beberapa negara seperti Inggris dan Cina membuat versi lagu 

Hanschen Klein ini dengan bahasa negara mereka, namun makna dan 

cerita yang disampaikan tetap sama.  

 Sejauh ini banyak masyarakat awam yang bukan berasal dari kedua 

daerah tersebut merasa takut dengan lagu Lingsir Wengi dan Boneka Abdi 

dikarenakan mereka menganggap lagu tersebut benar-benar dapat 

memanggil setan atau arwah dan mengandung lirik yang mistis. Tidak 

jarang lagu-lagu tersebut digunakan dalam pementasan seni peran / theater 

yang menampilkan scene scene yang berkaitan dengan munculnya hantu 

atau menampilkan suasana yang mencekam. Pemikiran-pemikiran 

negative pada lagu ini muncul akibat lagu tersebut menjadi soundtrack 

dalam Film Horor, sehingga terjadi pergeseran pesan yang ingin 

disampaikan pada lagu tersebut. Meskipun jarak antara kedua film 

sangatlah jauh namun kedua film horor ini memiliki fenomena yang serupa 

yaitu mencatutkan lagu daerah kedalam film dengan genre horor. Hal ini 

menyebabkan adanya kesalahpahaman dalam memaknai lagu. Sehingga 

peneliti mengangkat judul ini menjadi bahan penelitian untuk lebih 

memahami bagaimana konstruksi lagu daerah setelah penyebaran kedua 

film tersebut. Selain itu peneliti mengangkat topik ini dikarenakan kedua 

film ini menggunakan lagu daerah yang seolah-olah memiliki unsur magis.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dapat disimpulkan jika 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

- Bagaimana Konstruksi Budaya Lagu Daerah Pada Film Horor Indonesia 

yaitu Lagu Berjudul Lingsir Wengi dan Boneka Abdi pada Film 

Kuntilanak : The Chanting dan Danur : I Can See The Ghost? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Konstruksi Budaya Lagu 

Daerah Pada Film Horor Indonesia yaitu Lagu Berjudul Lingsir Wengi dan 

Boneka Abdi pada Film Kuntilanak : The Chanting dan Danur : I Can See 

The Ghost? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini akan menemukan sebuah penemuan baru yang dapat 

dimanfaatkan sebagai bacaan guna memperluas ilmu dan pandangan pembaca 

dalam memahami proses rekonstruksi lagu daerah dalam film horor. 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pandangan baru dalam menikmati, menelaah maupun bersikap 

dalam menilai budaya asli Indonesia khususnya Lagu maupun 

karya seni Film. 


