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BAB IV  

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

4.1 Tembang Lingsir Wengi  

 Dalam Bahasa Jawa ketika lagu yang ditulis dengan 

berbahasa Jawa sederhana disebut dengan Tembang, sedangkan 

yang ditulis dengan kalimat yang lebih rumit dan memiliki syair 

yang panjang disebut dengan Kidung dan keduanya diiringi 

dengan instrumen musik gamelan yang sayup-sayup. Seseorang 

yang menyanyikan sebuah lagu Jawa dapat disebut dengan 

nembang. Lingsir Wengi sendiri memiliki arti yaitu lewat tengah 

malam.  

Tembang dengan judul Lingsir Wengi ini dinyanyikan oleh 

tokoh didalam film untuk dijadikan sebagai alat pemanggil 

sosok hantu Kuntilanak. Sejatinya tembang ini tidak 

mengandung arti atau makna yang mistis maupun mengandung 

kalimat-kalimat mantera yang mengandung unsur magis. 

Berikut merupakan lirik dan terjemahan dalam Bahasa Indonesia 

dari tembang Lingsir Wengi: 

Lingsir Wengi   

Sliramu tumeking sirna  

Ojo tangi, nggonmu guling   

Awas jo ngetoro   

Aku lagi bang, wingo wingo  
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Jin setan kang tak utusi  

Dadio sembarang  

Wojo lelayu sebet  

 

Artinya : 

 

Tengah Malam 

Bayangmu semakin sirna  

Jangan bangun tempatmu dibawah  

Jangan memperlihatkan diri  

Aku sedang gelisah  

Jin setan yang kuperitahkan  

Jadilah semau mu  

Namun jangan menimbulkan petaka 

( Istie . 2017. Jangan Buruk Sangka Dulu dengan Lagu 

„Lingsir Wengi‟! Ternyata, Inilah Makna Sebenarnya . 

www.hipwee.com/narasi/jangan-buruk-sangka-dulu-

dengan-lagu-lingsir-wengi-ternyata-inilah-makna-

sebenarnya/ diakses pada 1 Juli 2018).   

 

 

Meskipun diartikan kedalam Bahasa Indonesia tidak 

ditemukan hal yang mengarah pada pemanggilan makhluk 

halus, masyarakat telah terlanjur mempercayai jika lagu ini 

mengandung unsur mistis tersendiri terlebih setelah beredarnya 

film Kuntilanak. Terlebih dengan beredarnya beberapa judul 

artikel yang menyebutkan jika lagu Lingsir Wengi benar-benar 

lagu pemanggil Kuntilanak meskipun artikel tersebut tidak dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Berikut merupakan 

bukti adanya „clikbait‟ yang ditemukan oleh peneliti  

http://www.hipwee.com/narasi/jangan-buruk-sangka-dulu-dengan-lagu-lingsir-wengi-ternyata-inilah-makna-sebenarnya/
http://www.hipwee.com/narasi/jangan-buruk-sangka-dulu-dengan-lagu-lingsir-wengi-ternyata-inilah-makna-sebenarnya/
http://www.hipwee.com/narasi/jangan-buruk-sangka-dulu-dengan-lagu-lingsir-wengi-ternyata-inilah-makna-sebenarnya/
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El – Zastrow Ngatawi yang merupakan seorang Sosiolog 

Kebudayaan Universitas Indonesia serta Ketua LESBUMI 

(Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia) 

menyebutkan tembang Lingsir Wengi ini mengisahkan tentang 

bagaimana suasana kebatinan masyarakat Jawa ketika malam 

tiba. Lingsir Wengi sendiri memiliki arti yaitu pergerakan dari 

tengah malam menuju dini hari, itu adalah saat-saat yang paling 

utama. Waktu yang memiliki nilai spiritualitas yang tinggi 

dalam spiritualitas Jawa atau Nusantara. Disebutkan pula jika 

terdapat lagu yang sejenis dengan Lingsir Wengi yaitu berjudul 

Kidung Rumekso Ing Wengi. Kidung ini juga dimaknai oleh El-

Zastrow Ngatawi yaitu setiap orang yang bisa menyempatkan 

bangun ditengah malam, kemudian bermunajad kepada Allah 

SWT dengan menyenandungkan syair-syair dzikir maka orang 

tersebuta akan terlepas dari mara bahaya (Cumicumi. 2015. 

Misteri Lagu Lingsir Wengi – Silet 25 Maret 2015 . Jakarta, 

Indonesia. 7 menit).  

Kidung Rumekso Ing Wengi yang merupakan ciptaan Sunan 

Kalijaga juga diulas  oleh Achmad Chodjim dalam bukunya 

yang berjudul Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga, didalamnya 

terdapat lirik bait pertama Kidung Rumekso Ing Wengi yaitu  
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Ana kidung rumeksa ing wengi  

Teguh hayu luputa ing lara  

Luputa bilahi kabeh  

Jin setan datan purun  

Paneluhan tan ana wani  

Miwat panggawe ala  

Gunaning wong luput  

Geni atemahan tirta  

Maling adoh tan ana ngarah ing mami  

Guna duduk pan sirna  

 

Artinya : 

Ada Kidung Rumeksa Ing Wengi  

Menyebabkan kuat selamat terbebas dari segala penyakit  

Terbebas dari segala petaka 

Jin dan setan pun tidak mau  

Segala jenis sihir tidak berani  

Apalagi perbuatan jahat  

Guna-guna dari orang tersingkir  

Api menjadi air  

Pencuri pun menjauh dariku  

Segala bahaya akan lenyap  

(Chodjim, 2006 : 41-42) 

 

Tembang Lingsir Wengi sendiri masuk dalam pakem 

Durmo yang memiliki arti mundure karma atau mundurnya 

norma dalam diri manusia. Tembang durmo sendiri merupakan 

salah satu jenis dari pakem Macapat. Macapat sendiri 
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merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa Jawa baru 

berbentuk puisi yang disusun menurut berdasarkan kaidah-

kaidah (pakem) tertentu yaitu meliputu guru gatra, guru lagu, 

guru wilangan (Saputra  dalam Purna dan Renggo Astuti, 1996 : 

3). Macapat juga merupakan salah satu seni vokal yang 

memiliki kandungan isi yang berbobot sehingga dalam proses 

penyajiannya senantiasa memperhatikan penggarapan yang 

harus, beretika dan berestetika. Macapat memiliki 15 jenis aliran 

didalamnya yaitu Dhandanggula, Sinom, Kinanthi, Pangkur, 

Asmaradhana, Pangkur, Mijil, Gambuh, Pocung, Durmo, 

Megatruh, Maskumambang, Jurudemung, Wirangrong, 

Balabak, dan Girian. Seluruh tembang Macapat menceritakan 

tentang kehidupan manusia mulai dari alam rahim hingga alam 

baka (Purna dan Wahyuningsih, 1996: 6-7).  

Jenis aliran Durmo dalam Macapat menggambarkan 

suasana yang keras, kasar, tegang dan sebagai pengungkapan 

rasa marah. Merupakan gambaran peperangan yang 

menegangkan dan penyampaian nasihat yang keras (saklek). 

Melihat arti dan makna yang terkandung dalam tembang Durmo 

yang telah diatur dalam kaidah-kaidah tertentu, mustahil rasanya 

jika Durmo merupakan tembang yang sakral dan tidak boleh 

dilagukan oleh sembarang orang, seperti cerita yang 

dimunculkan dalam film Kuntilanak.  
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4.2 Lagu Boneka Abdi  

 Lagu Boneka Abdi menjadi populer kembali semenjak 

masuk dalam soundtrack film horor berjudul “Danur : I Can See 

The Ghost”. Sejatinya lagu Boneka Abdi yang memiliki arti 

Boneka Saya ini merupakan lagu dolanan (permainan) anak-

anak yang sempat populer di Jawa Barat semenjak masa 

penjajahan Belanda di Indonesia. Berikut lirik dan terjemahan 

lagu Boneka Abdi :  

Abdi teh ayeuna, gaduh hiji boneka 

Teu kinten sae na sareng luthuna 

Ku abdi di erokan, erokna sae pisan 

Cing mangga tingali boneka abdi 

 

Artinya 

   

Saya sekarang memiliki sebuah boneka 

Tak terkira bagus dan lucunya 

Saya pakaikan rok, rok yang sangat bagus 

Ayo silahkan lihat boneka milikku  

 

(Kwanandy. 2017. Heboh Lagu Jiplakan? . 
www.seword.com/sosbud/heboh-lagu-jiplakan diakses pada 

25 Agustus 2018).   

 

 

Lagu Boneka Abdi merupakan lagu permainan yang sering 

dinyanyikan oleh anak-anak tanah Pasundan, seperti salah satu 

lagu Jawa yaitu Cublak-cublak Suweng. Lagu Boneka Abdi 

memiliki langgam atau nada dan lirik yang sangatlah sederhana 

sehingga mudah diingat meskipun berbahasa Sunda. Lagu ini 

kembali dipopulerkan oleh Risa Saraswati yang merupakan 

seorang indigo yang juga seorang musisi dan  penulis novel. 

http://www.seword.com/sosbud/heboh-lagu-jiplakan
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Dalam novel dan film diceritakan jika lagu Boneka Abdi 

digunakan tokoh utama sebagai media dalam memanggil teman-

teman astralnya. Menurut Risa Saraswati dalam sebuah artikel, 

menyebutkan jika pada masa kolonial Belanda, lagu Boneka 

Abdi ini sempat digemari oleh anak-anak Belanda yang dulu 

tinggal dan besar di Hindia-Belanda atau saat ini disebut dengan 

Indonesia (Saraswati. 2016. Misteri Lagu „Boneka Abdi. 

www.djarumcoklat.com/special-author/misteri-lagu-boneka-

abdi diakses pada 3 September 2018). 

Lagu Boneka Abdi ini memiliki kesamaan langgam dengan 

lagu tradisional anak-anak Jerman berjudul Hanschen Klein. 

Lagu Hanschen Klein ini telah diterjemahkan kedalam beberapa 

bahasa yaitu China dan Inggris dengan judul Little Johnny. 

Berikut merupakan lirik lagu Hanschen Klein dalam bahasa 

Jerman beserta artinya  

Hänschen klein  

Ging allein  

In die weite Welt hinein  

Stock und Hut  

Stehn ihm gut,  

Ist gar wohlgemut.  

Aber Mutter weinet sehr  

Hat ja nun kein Hänschen mehr  

Da besinnt sich das Kind,  

Läuft nach Haus geschwind.  

Liebe Mama, ich bin da  

Dein Hänschen tra la la  

Bin bei dir,  

Bleib' bei dir  

Freue dich mit mir! 

 

http://www.djarumcoklat.com/special-author/misteri-lagu-boneka-abdi
http://www.djarumcoklat.com/special-author/misteri-lagu-boneka-abdi
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Versi dalam Bahasa Inggris 

Little Johnny  

Went alone  

Into the wide world,  

A stick and hat  

Suit him well, 

He's quite cheerful!  

But Mother cries a lot,  

Now she has her little Johnny no more,  

So, the child thinks it over,  

He goes back home.  

Dear Mother, I'm here,  

Your Johnny, tra la la,  

I'm with you,  

I'll stay with you,  

Rejoice with me! 

(Yannucci. 2018. Hänschen klein. 

https://www.mamalisa.com/?t=es&p=383 diakses pada 1 

September 2018) 

Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lagu Hanschen 

Klein ini memiliki arti seorang Hans kecil yang memutuskan 

berkelana ke dunia luar seorang diri kemudian ia kembali ke 

pulang kerumah karena ibunya yang terus menangis karena 

merindukannya. Lagu Hanschen Klein telah ada sejak abad ke 

19 dan hingga saat ini masih populer sebagai lagu pembelajaran 

setara tingkat playgroup.  

Kemungkinan besar lagu tersebut dibawa oleh orang-orang 

Belanda ke tanah Pasundan saat masa Kolonialisme Belanda. 

Sehingga antara kedua lagu tersebut memiliki nada yang sama 

namun berbeda arti. Karena Hanschen Klein memiliki langgam 

yang sederhana dan menghibur, para pribumi menghafal 

langgamnya namun tidak menghafal liriknya dikarenakan 

https://www.mamalisa.com/?t=es&p=383
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menggunakan bahasa Jerman atau Inggris yang dalam 

pengucapannya memang sedikit sukar untuk ditiru oleh pribumi. 

Dengan menghafal langgam yang sederhana para pribumi 

membuat lirik versi mereka sendiri yang memiliki arti sangat 

jauh dari versi aslinya. Jika Hanschen Klein memilik arti sejauh 

apapun berkelana keluarga adalah hal yang terpenting, berbeda 

halnya dengan makna lagu Boneka Abdi yang memberikan 

makna kegembiraan atas sebuah boneka namun sarat akan 

kesedihan yang mendalam. Mengingat pada masa Kolonialisme 

Belanda, rakyat Indonesia tidak mendapatkan kesejahteraan 

hidup. Peneliti berpendapat jika lagu ini diciptakan oleh pribumi 

untuk menghibur anak-anak mereka yang dirundung kesedihan 

karena tidak bisa menikmati apa yang dirasakan oleh anak-anak 

elit Belanda seperti bermain, memiliki boneka atau mainan 

lainnya, memiliki baju yang bagus dan makan makanan yang 

enak. Sehingga para pribumi menciptakan lagu tersebut guna 

menghibur anak-anak pribumi supaya kembali ceria. Hal ini 

juga didukung oleh Risa Saraswati dalam artikel “Misteri Lagu 

Boneka Abdi”, Risa menyebutkan jika pembantu-pembantu 

yang bekerja untuk keluarga Netherland merasa berada didua 

kondisi yang berbeda, saat berkerja mereka menemui anak-anak 

majikan yang mendapatkan kebutuhan dan hidup dengan baik, 

sedangkan anak-anak para babu Netherland tidak mendapatkan 

kehidupan yang layak sebab upah bekerja sebagai babu tidaklah 
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cukup untuk memberi makan keluarga. Belum lagi kenyataan 

yang menyebutkan jika anak-anak Belanda terlihat sebagai anak 

yang sangat terurus sedangkan anak mereka (babu) menjadi 

tidak terurus. (Saraswati. 2016. Misteri Lagu „Boneka Abdi. 

www.djarumcoklat.com/special-author/misteri-lagu-boneka-

abdi diakses pada 3 September 2018). 

Semenjak lagu Boneka Abdi dijadikan soundtrack film 

horor dengan judul Danur : I Can See The Ghost  lagu ini 

semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Namun banyak 

masyarakat yang mengira jika lagu Boneka Abdi merupakan 

salah satu lagu yang dapat mengundang hantu anak Belanda jika 

menyanyikannya. 

http://www.djarumcoklat.com/special-author/misteri-lagu-boneka-abdi
http://www.djarumcoklat.com/special-author/misteri-lagu-boneka-abdi

