
 

 
Fikrie Fadillah, 2016 
KAJIAN MANTRA PANGBUNGKEM, PANARIK DAN PANANGKAL DI KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG 
BARAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Mantra sebagai sastra lisan tersebar melalui tuturan yang disampaikan secara lisan 

dan tidak menutup kemungkinan bahwa pada pewarisannya pun terjadi pengurangan dan 

penambahan yang disebabkan oleh adanya perbedaan tempat, situasi dan kondisi. Orang-

orang yang dianggap memenuhi syaratlah yang dianggap mewarisi sastra lisan dan terus 

mengamalkannya dari generasi ke generasi, sehingga membentuk satu tradisi. 

Folklor (folklore, inggris; dieja folk-lore) menurut etimologinya, berasal dari kata 

folk dan lore (Hutomo, 1991, hlm. 4-5).  Danandjaja (1948, hlm. 2) menyatakan bahwa 

definisi folklor adalah sebagai kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan 

turun temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisionaal dalam versi yang 

berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau 

alat pembantu pengingat (mnemonic device). Mantra yang merupakan tradisi lisan yang 

bersal dari Indonesia khususnya tradisi lisan Sunda termasuk kedalam folklor.  

Sastra lisan adalah kesusastaraan yang mencakup ekspresi kesusastaraan warga suatu 

kebudayaan yang disebarkan dan diturun-temurunkan secara lisan dari mulut ke mulut 

(Hutomo, 1991, hlm. 1), salah satu diantaranya berupa mantra. Teks mantra 

pangbungkem ini juga termasuk satra lisan yang penyebarannya dari mulut kemulut dari 

orang tua dulu diwariskan kepada anaknya. 

 

Mantra dapat diartikan sebagai susunan kata demi kata yang tersusun sehingga 

berunsur puisi yang mempunyai rima dan irama serta dipercaya mengandung kekuatan 

diluar nalar manusia (gaib). Semisal dapat menyembuhkan seseorang, mencelakai 

seseorang, mengatur apa yang diinginkan seseorang yang mendalami mantra itu sendiri, 

ataupun sebagai pelindung diri dari hal-hal yang bersifat metafisika (gaib). 
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Membicarakan mantra tentu tidak akan terlepas dari bahasa serta budaya penuturnya. 

Peran bahasa sangatlah penting dalam kehidupan manusia  karena bahasa merupakan 

sistem bunyi yang bersifat arbitrer dan konvensional. Keduanya saling mempengaruhi, 

saling mengisi dan berjalan berdampingan. Melalui bahasa, manusia tidak hanya 

mengekspresikan pikirannya, tetapi juga dapat mengonseptualisasikan dan menafsirkan 

dunia yang melingkupinya  (Darheni, 2010, hlm. 55). 

Dalam pengelompokannya, mantra dapat digolongkan ke dalam salah satu bentuk 

tradisi lisan, Pengelompokan genre dari mantra-mantra tersebut termasuk ke dalam puisi 

rakyat. Danandjaja (2002, hlm. 46) mengatakan bahwa kekhususan genre yaitu 

kalimatnya yang tidak berbentuk bebas (Free Phrase) melainkan (Fix Phrase). Sastra 

lisan merupakan bagian dari folklor, folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif 

yang tersebar dan diwariskan turun temurun secara tradisional dalam versi yang berbeda, 

baik dalam bentuk lisan maupun contoh gerak isyarat atau alat bantu pengingat 

(mnemonic device). Istilah folklor merupakan peng-Indonesiaan dari bahasa Inggris 

(Folklore). Kata tersebut merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata yaitu; kata 

Folk dan Lore (Danandjaja, 2002, hlm. 2). Sedangkan sastra lisan merupakan 

kesusastraan yang mencangkup ekspresi kesusastraan warga suatu kebudayaan yang 

disebarkan dan diturun-temurunkan secara lisan (Hutomo, 1991, hlm. 1). 

 

Sehubungan dengan adanya kepercayaan mantra dapat mendatangkan kekuatan gaib 

dan menganggap kesakralan mantra itu sendiri, bukan lagi rahasia umum bahwa adanya 

syarat-syarat yang harus di penuhi agar mantra tersebut dapat berfungsi dengan baik. 

Syarat tersebut dijelaskan oleh informan bernama teh Ikah. Syarat  yang dimaksud antara 

lain: puasa mutih, puasa mati geni, puasa nyampeu, puasa senin-kamis, puasa weton, dan 

puasa atau syarat-syarat lainnya.Puasa mutih dapat dikatakan ketika seseorang yang 

mengamalkan suatu mantra harus menjalankan puasa dengan hanya makan nasi putih dan 

air putih saja. Puasa mati geni ketika seseorang yang akan mengamalkan suatu mantra 

harus rela menahan dirinya tidak makan dan minum selama tiga hari tiga malam lamanya 

serta mengeram dirinya didalam rumah, gua atau atap rumah (langit-langit rumah) atau 
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yang biasa disebut dengan istilah “Ngamer”. Puasanyampeu merupakan puasa yang 

hanya memakan segala jenis umbi-umbian. Sedangkan puasa senin-kamis ketika 

seseorang akan mengamalkan suatu mantra diharuskan melakukan puasa senin-kamis 

disertai dengan hari lahir orang yang melakukan puasa tersebut yang disebut weton.  

Puasa mutih, puasa nyampeu, puasa senin-kamis dan puasa wetondilakukan selama 

(40) empat puluh hari. Hal itu dimaksudkan agar mantra tersebut memiliki kekuatan gaib 

bagi mereka yang mengamalkan dan mempercayainya tanpa adanya keraguan sedikitpun. 

Dengan kata lain, masyarakat masih mengagungkan mitos yang diberikan leluhurnya. 

Folklor identik dengan cerita mitos yang memiliki fungsi membuka mata (menyadarkan) 

manusia bahwa masih adanya kekuatan-kekuatan gaib yang tidak bisa dipadang sebelah 

mata. Hal itu, merupakan pedoman bagi manusia agar senantiasa hidup dijalan yang telah 

ditentukan oleh Allah SWT demi menjaga keseimbangan roda kehidupan. 

 

Penelitian sastra lisan berupa Mantrasebelumnya telah dilakukan oleh saudari Sunarti 

pada tahun (2006) dengan judul “Sintren Brebes Kecamatan Banjarharjo”. Dalam 

penelitiannya Sunarti menjelaskan struktur lagu dalam sintren, proses pertunjukannya, 

proses penciptaannya dan fungsi. Penelitian mantra sebelumnya juga telah dilakukan oleh 

Rusyana pada tahun (1970)  dengan judul “Bagbagan Puisi Mantra Sunda”. Dalam 

penelitiannya dijelaskan bahwa terdapat sediktinya 200 mantra yang telah 

diklasifikasikan kedalam enam katagori dengan fungsi yang berbeda diantaranya (Asihan, 

Jangjawokan, ajian, singlar, rajah dan Jampe). Selanjutnya penelitian dilakukan oleh 

saudara Gani Kusnadi pada tahun (2007) di daerah Kabupaten Garut Desa 

Pataruman,Tarogong dengan judul ”Mantra Singlar: Analisis Struktur, Konteks 

Penuturan, Proses Penciptaan dan Fungsi”. Saudara Gani memaparkan bagaimana 

struktur, konteks, proses penciptaan, pewarisan dan fungsi yang terkandung dalam 

mantra singlar yang ditelitinya. Dalam penelitiannya Saudara Gani hanya menjelaskan 

bagaimana Mantra tersebut dapat berfungsi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan 

oleh informan yang bernama Saputra (70 tahun). Telah diketahui informan tersebut 

merupakan pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan dipercaya oleh masyarakatnya 
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mampu menyembuhkan orang yang kerasukan mahluk gaib. Selain itu,  Selanjutnya 

penelitian mantra dilakukan oleh Ayu Aningsih berupa skripsi yang berjudul “Analisis 

Struktural Puisi Mantra di Desa Cengol Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan Pikeun 

Pangajaran Apresiasi Puisi Mantra” (UPI, 2013). Dalam penelitian ini Aningsih berhasil 

mengumpulkan 99 mantra dengan rincian 23 asihan, 37 jangjawokan, 4 ajian, 8 singlar, 1 

rajah, dan 26 jampe. Pada penelitiannya Aningsih hanya menganalisis beberapa 

jangjawokan dan mantra sebagai objek kajiannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana puisi mantra bisa dijadikan bahan pengajaran apresiasi membaca 

puisi di SMA. Setiap jangjawokan yang dikaji hanya dianalisis bahasa, isi, irama dan 

citraannya saja, hal ini bertujuan untuk mengetahui bahwa puisi mantra memiliki ciri-ciri 

yang sama dengan puisi kontemporer. Salah satu jangjawokan yang dianalisis dalam 

penelitian ini yakni JPD. Berikut ini adalah kutipan dari JPD di Desa Cengol Kabupaten 

Kuningan. 

Jika dilihat menurut letak geografis yang dapat dikatakan modern maka tidak 

mungkin sebuah mantra masih terdapat disalah satu tempat yang terbilang modern. 

Namun, peneliti membuktikan bahwa sebuah mantra tidak melulu ditemukan di daerah 

(kampung). Terbukti peneliti telah menemukan mantra “pangbungkem” terdapat di 

Lembang yang notabene daerah tersebut merupakan daerah lintasan antara kota Bandung 

dan Subang. Sehingga dengan begitu peneliti menyimpulkan bahwa dari ketiga informan 

tersebut dapat mewakili bahwa daerah Bandung Barat masih terdapat mantrayang 

digunakan walaupun hanya segelintir saja. Namun, ketika pencarian dan pengamatan 

terhadap mantrajauh lebih mendalam bukan hal yang tidak mungkin mantramasih 

terdeteksi di daerah Lembang lebih banyak lagi. 

Mantra pangbungkem ini juga termasuk kedalam sastra lisan yang penyebarannya 

dari mulut ke mulut (dari orang tua dulu diwariskan kepada anaknya).  Dari teks 

pangbungkem ini terdapat banyak manfaat yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-

hari manusia, antara lain mengendalikan tubuh, emosi dan pikiran seseorang yang 

dijadikan target sasaran agar mudah dikendalikan oleh orang yang menuturkan mantra 

pangbungkem ini dengan harapan selalu di rida’i oleh Tuhan yang Maha Esa. 
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Keberadaanmantra perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut secara akademis tentang 

tradisi lisan secara mendalam. Hal tersebut lah yang menjadi perhatian khusus peneliti 

bahwa tradisi lisan dapat diteliti sedalam-dalamnya tanpa merusak makna, struktur 

teks,fungsi, proses pewarisan, proses penciptaan, konteks penuturan mantra itu sendiri.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Masalah yang menjadi fokus penelitian ini meliputi (1) identifikasi masalah, (2) 

Batasan Masalah, (3) rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, 

permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur mantra pangbungkem, panarik dan panangkal di Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Bandung Barat? 

2. Bagaimana konteks penuturan mantra pangbungkem, panarik dan panangkal di 

Kecamatan Lembang, Lembang Kabupaten Bandung Barat? 

3. Bagaimana proses penciptaan mantrapangbungkem, panarik dan panangkal di di 

Kecamatan Lembang, Lembang Kabupaten Bandung Barat? 

4. Bagaimana Fungsi mantra pangbungkem, panarik dan panangkaldi Kecamatan 

Lembang, Lembang Kabupaten Bandung Barat? 

5. Bagaimana makna mantra pangbungkem, panarik dan panangkaldi Kecamatan 

Lembang, Lembang Kabupaten Bandung Barat? 

 

C. Batasan Masalah 

Dari sekian banyak jenis mantra, peneliti menekankan bahwasanya mantra yang 

menjadi fokus penelitian tentang mantra pangbungkem, panarik dan panangkal. Mantra 

pangbungkem, panarik dan panangkal yang diteliti merupakan mantra yang masih 

dipergunakan dan dilestarikan sampai saat ini oleh Teh Ikah, Teh Ati dan Pak Rusman. 

Mantra tersebut ditemukan di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada 

tanggal 09 september 2015. 
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D. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan dan akan di tindak lanjuti oleh 

peneliti, diantaranya ; 

1. Bagaimana Struktur mantra pangbungkem, panarik dan panangkaldi Kecamatan 

Lembang,  Kabupaten Bandung Barat? 

2. Bagaimana konteks penuturan mantra pangbungkem, panarik dan panangkaldi 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat? 

3. Bagaimana proses penciptaan mantra pangbungkem, panarik dan panangkal di 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat? 

6. Bagaimana Fungsi mantra pangbungkem, panarik dan panangkal di Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Bandung Barat? 

7. Bagaimana makna mantra pangbungkem, panarik dan panangkal di Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Bandung Barat? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan pemelitian yang akan di tindak lanjuti 

oleh peneliti, diantaranya ; 

1. Mendeskripsikan struktur mantra pangbungkem, panarik dan panangkal di 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat? 

2. Mendeskripsikan kontekspenuturan mantra pangbungkem, panarik dan panangkaldi 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat? 

3. Mendeskripsikan proses penciptaan mantra pangbungkem, panarik dan panangkal di 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat? 

4. Mendeskripsikan fungsi mantra pangbungkem, panarik dan panangkaldi Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Bandung Barat? 

5. Mendeskripsikan makna mantra pangbungkem, panarik dan panangkal di Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Bandung Barat? 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini yang insya Allah kelak akan berguna bagi perkembangan khasanah 

pendidikan khususnya dibidang ilmu sastra lisan dengan harapan mampu memberikan 

inventarisasi sastra lisan yang masih tersebar dimasyarakat dan mengembangkannya. 

Selain itu, manfaat bagi peneliti selanjutnya yang insya allah penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih data informasi khususnya sastra lisan (Mantra). 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini yang insya Allah kelak mendapatkan perhatian bagi pemerhati 

kesusastraan lisan sehingga dapat menjadi bahan perbandingan, pedoman, rujukan bagi 

penelitian selanjutnya. Selain itu, sebagai sarana melestarikan sastra lisan khususnya 

mantra pangbungkem, panarik dan panangkalserta menjaga kearifan lokal budaya yang 

sepatutnya di pertahankan. 

G. Definisi Operasional 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa istilah. Adapun istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini memiliki definisi sebagai berikut; 

1. Struktur merupakan komposisi teks lisan yang meliputi: formula sintaksis, formula 

bunyi, formula irama, majas dan tema. 

2. Konteks penuturan sebuah peristiwa komunikasi secara khusus yang ditandai dengan 

adanya interaksi. 

3. Mantra pangbungkem, panarik dan panangkalmerupakan jenis puisi lisan yang berisi 

permohonan (doa) kepada Allah Swt, (berfungsi menyembuhkan atau menyadarkan 

seseorang dari pengaruh gangguan mahluk halus). 

4. Proses penciptaan merupakan proses kreatif menciptakan mantra pangbungkem, 

panarik dan panangkaloleh seseorang secara terstruktur maupun spontan. 
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5. Fungsi merupakan kegunaan yang dapat diambil setelah kita melakukan sesuatu hal 

baik dari kejadian yang dirasakan oleh diri sendiri maupun cerminan dari orang lain. 

H. Struktur Organisasi Skripsi 

Skripsi ini terdiri atas lima bab. Bab satu menguraikan pendahuluan yang terdiri atas 

latar belakang, masalah penelitian(identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan 

masalah), tujuan penelitian, manfaat penelitian (manfaat teoretis dan manfaat praktis) dan 

struktur organisasi skripsi. 

Bab dua terdiri atas telaah pustaka dan kajian teori. Teori-teori yang digunakan untuk 

memecahkan masalah yang ditemukan pada babsebelumnya, mengenai teori-teori yang 

digunakan pun nantinya akan menjadi rujukan penelitian yang menghasilkan jawaban 

dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab tiga terdiri atas desain penelitian, 

metode penelitian (sumber data penelitian, data penelitian, metode penelitian, definisi 

operasional, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan 

data). Bab empat merupakan pembahasan hasil penelitian yang terdiri atas struktur teks, 

konteks penuturan, proses penciptaan, proses pewarisan, fungsi dan makna. Bab lima 

berupa penutup yang terdiri atas simpulan dan saran. 

 


